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POVZETEK 

Dobre aritmetične sposobnosti so zelo pomembne za življenje, saj se na vsakem koraku 

srečujemo s problemi, ki vključujejo števila, računanje. Vse te sposobnosti in spretnosti pa 

pomembno vplivajo tudi na dobre izobraževalne dosežke. Pogosto smo pri učencu 

osredotočeni le na dobre ocene, ne poiščemo pa vzrokov težav, če so prisotne. Za razvoj 

aritmetike mora učenec imeti ustrezno razvito konceptualno in proceduralno znanje, 

metakognicijo, jezikovne sposobnosti itd.. Učenec z dispraksijo se prav tako srečuje z 

mnogimi težavami, ki so povezane z vsakdanjim življenjem. Močni področji teh otrok sta 

verbalne sposobnosti in fonologija. Primanjkljaje pa imajo na področjih grobe in fino 

motorike, grafomotorike, opazni so tudi razvojni zaostanki na gibalnem področju, težave na 

področju vidno prostorskega zaznavanja, težave z razumevanjem pragmatičnega jezika in 

neverbalno komunikacijo. Redkeje se vključijo v igro z vrstniki, raje se družijo z odraslimi 

osebami.  Tako je potrebno sistematično razvijanje potrebnih znanj in veščin, otroku nuditi 

ustrezno oporo, saj otrokov neuspeh vpliva na njegovo celostno funkcioniranje. 

Pri nekaterih učencih je prisotna kombinacija dveh vrst učnih težav. Dobro moramo poznati 

otrokove primanjkljaje na obeh področjih in njegova močna področja. Pomembno je, da 

natančno določimo področja težav in načrtujemo pomoč ob upoštevanju njegovih posebnih 

potreb ter močnih področji, saj le dobro strukturiran trening prinese uspeh. 

 

V diplomskem delu sem oblikovala trening za učenca petega razreda, ki ima dispraksijo ter 

aritmetične učne težave. Osredotočila sem se na iskanje strategij, ki bi učencu pomagale 

premagovati težave pri aritmetiki ter dispraksiji. Cilj treninga je bil izboljšati učenčeve 

aritmetične veščine, poiskati ustrezne strategije, ki bodo učencu v pomoč pri reševanju 

aritmetičnih problemov. Pred začetkom treninga sem s pomočjo testov (Sugarmanov test, 10-

minutni test, Matematični presejalni test, ACADIA) pridobila začetno oceno o učenčevem 

funkcioniranju. Na podlagi ocene sem si zastavila cilje ter na podlagi teh ciljev oblikovala 

trening. Trening sem izvajala od januarja do aprila 2013, na učenčevem domu, enkrat 

tedensko po dve šolski uri. Ker učenec ni  imel usvojenih osnovnih aritmetičnih veščin, sva 

začela s štetjem, nato so si vaje treninga sistematično sledile. Po končanem treningu sem 

konec meseca aprila 2013 ponovno ocenila učenčeva znanja in spretnosti ter primerjala 

rezultate, ki jih je učenec dosegel pred in po treningu. Pri učencu je opaziti napredek na vseh 

v trening vključenih področjih. Po treningu učenec šteje v zaporedjih, v obsegu do 10 računa s 

http://izvirajo.za/


pomočjo priklica aritmetičnih dejstev, razširil je tudi obseg strategij (razdruževanje števil na 

desetice in enice), ki jih uporablja pri reševanju aritmetičnih problemov v večjem številskem 

obsegu (do 100). S treningom je učenec pridobil osnovna aritmetična znanja (štetje, 

računanje). 

 

Ključne besede: dispraksija, osnovna aritmetična znanja, strategije reševanja aritmetičnih 

problemov 



 

SUMMARY 

Good artihmetic skills are very important, since we deal with different mathematical problems 

in our everyday life. These skills also affect our academic achievements. We often only focus 

on the child's good grades, and do not pay attention to the cause of his learning disabilities. To 

improve his artithmetic skills the pupil must first develop conceptual and procedural 

knowledge, metacognition, language skills. 

 

Children with dyspraxia have to cope with many problems in their everday life. They usually 

excell in verbal language and phonology, but have a deficiency in the field of fine and gross 

motor skills, graphomotor skills, … We can see a developmental delay in the motor 

developement, troubles with visual perception, a pragmatic language impairment and 

understanding the nonverbal communication . They rarely play with their peers, and prefer to 

spend time with adults. The aforementioned competences are very important for a child's 

developement, and need to be sistematically improved, while supporting the child, since his 

failure can affect him badly. 

 

A child can often have a combination of two learning disabilities, so we must know the fields 

in which he excels or deficits. It is important, to carefully specify the child's disabilities and 

plan the training accordingly. Only a well planned training, which also includes the child's 

strong point, will be successful. 

 

In my thesis, I prepared a training for a 5
th

 grader with arithmetic learning disabilities and 

dyspraxia. I focused on searching for strategies, that would help the pupil overcome his 

problems with arithmetics and other deficits, that are consequences of dyspraxia. The goal of 

the training was to improve the pupil's artihmetic skills and search for suitable strategies that 

help him solve arithmetic problems.  Before the begining of the training I evaluated the pupil's  

academic abilities using different tests (Sugerman's Test, The 10-minute Test, Mathematical 

Screening Test, ACADIA), and based on the findings, I formulated the training. I met with the 

pupil once a week for two school periods, from January 2013 to April 2013. All the exercises 

were sistematically planned, because the pupil had not acquired any basic arithmetic skills 

prior to that, so we had to start by counting numbers. In April 2013, when we finished the 



training, I evaluated the pupil againg, using the same tests as I did before the training, and 

compared the results. 

If I compare the initial and final results, I can see the pupil's improvement in all his academic 

areas. After the completed training the pupil now counts in sequences, calculates numbers to 

10, using arithmetic facts, and has broadened the range of mathematical strategies (separating 

numbers to tens and units), which he uses in solving arithmetic problems in large scale 

numerical (to 100). With the training he sets some basic arithmetics skills (counting, 

calculating). 

 

Key words: dyspraxia, basic arithmetics skills, strategies of solving mathematical problems 
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1 UVOD 

Aritmetične veščine obsegajo področja števil, uporabe števil, štetja, računanja. Za učinkovito 

uporabo aritmetičnih veščin pa so potrebne tudi druge sposobnosti, kot so dober spomin 

(delovni in dolgotrajni), metakognitivne sposobnosti, prostorska predstavljivost, razumevanje 

matematičnega jezika (besedni problem), dobro deklarativno, proceduralno in konceptualno 

znanje. Težave na posameznem področju (področje usvajanja števil, štetja) se lahko kažejo 

tudi kot težave na aritmetičnem področju. 

Pri otroku je potrebno sistematično razvijati aritmetične veščine, saj jih bo potreboval vse 

življenje, hkrati pa so te pomemben dejavnik pri šolskem uspehu. Dejavnosti naj si sledijo od 

konkretnih do abstraktnih. Otrok potrebuje delo s konkretnim materialom, da si števila in 

pojme lahko predstavlja. Veliko število otrok uspešno usvaja aritmetična znanja in veščine, 

nekateri pa imajo pri tem velike težave. Učenci, ki imajo težave pri aritmetiki potrebujejo 

ustrezne oblike pomoči. Čeprav so ti učenci v višjih razredih (drugo, tretje triletje) osnovne 

šole potrebujejo ustrezno pomoč, pogosto morajo usvajati vsebine, ki bi jih glede na svojo 

starost že morali imeti usvojene.   

Učenci, ki imajo težave na področju matematike, so si zelo različni, saj težave lahko 

pogojujejo različni primanjkljaji na različnih področjih učenja. Težave se lahko nakazujejo že 

v predšolski dobi. Učenec, ki ima težave s prostorsko predstavljivostjo, bo imel težave na 

področju pisnega računanja, geometrije; učenec, ki ima težave na področju številske 

predstavljivosti, ima lahko v času šolanja težave s štetjem, reševanjem aritmetičnih veščin, 

priklicem dejstev (poštevanka); pri učencih, ki imajo govorno-jezikovne težave, so pogoste 

težave na področju reševanja besednih problemov, z razumevanjem matematičnega jezika, ki 

ga mora pretvoriti v simbole; učenec, ki ima težave na metakognitivnem nivoju, bo imel 

težave z izbiranjem ustrezne strategije reševanja, z načrtovanjem reševanja naloge in 

izvajanjem nekega postopka. 

Neuspešnost pri matematiki je lahko pogojena z neverbalnimi učnimi težavami, kamor sodi 

dispraksija. 

Magajna, Kavkler, Čačinovič Vogrinčič, Pečjak, Bregar Golobič (2008) navajajo, da je 

dispraksija specifična učna težava. Otroci z dispraksijo so zelo heterogena skupina, ki ima 

povprečne in nadpovprečne sposobnosti. Najpogosteje jo opisujemo z okvaro ali nezrelo 

organizacijo gibanja, lahko pa so primanjkljaji tudi v zaznavanju ter miselnem in jezikovnem 
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delovanju. Kesič (2009) navaja, da je dispraksija skrita motnja, ki lahko vodi otroka v številne 

učne in socializacijske težave; povzroča težave z gibanjem, koordinacijo, organizacijo in pri 

predelovanju senzornih informacij. Težave otrok z dispraksijo se kažejo na različnih 

področjih. Najbolj opazne so na področju gibanja, velike težave s fino motoriko (držanje 

pisal, rezanje s škarjami, vezanje vezalk); težave z razumevanjem socialnega jezika (geste, 

mimika obraza), pogosto se ne vključujejo radi v skupinske igre, saj ne razumejo pravila iger, 

ne morejo hitro oblikovati motoričnih odgovorov, prav tako se hitro izgubijo v šoli (šolski 

hodniki so lahko za njih velik problem). Osebe z dispraksijo razmišljajo na konkretnem 

nivoju, imajo pomanjkanje domišljije, pogosto ne razumejo šal, se pa pogosto boljše razumejo 

z odraslimi kot s svojimi vrstniki.  

Močna področja otrok z dispraksijo so slušne in verbalne sposobnosti, imajo dober spomin za 

besede, njihovo jezikovno razumevanje in izražanje je pogosto na višjem nivoju kot pri 

njihovih vrstnikih, značilna je dobra slušna pozornost in slušna percepcija. Pomembno je, da 

različne oblike pomoči temeljijo na otrokovih močnih področjih, področjih jezika, 

jezikovnega razumevanja.  

Pri nekaterih otrocih je prisotna kombinacija obeh opisanih učnih težav. Dispraksija pogosto 

vpliva na uspešnost učencev pri matematiki. Učenci z dispraksijo imajo težave na področju 

fino motorike, vidnega zaznavanja, vidno-motorične integracije, vidno-prostorske 

organizacije (Zieman, 2000); prav ustrezen razvoj teh spretnosti pa vpliva tudi na uspešnost 

pri matematiki. 
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2 TEORETIČNI DEL 

2.1 UČNE TEŽAVE 

Učne težave so pojav, ki je zelo raznolik, saj se za enakimi pritožbami o težavah pri branju, 

beganju pozornosti, odlaganju učenja ali čustvenih stiskah ob preverjanju znanja lahko 

skrivajo povsem različni vzroki. Kot pojav se učne težave razprostirajo na kontinuumu od 

lažjih do težjih, od preprostih do kompleksnih, od kratkotrajnih (prehodnih) do tistih, ki so 

vezane na čas šolanja ali trajajo vse življenje (Magajna, Kavkler, Košir, 2011). 

Učne težave se pojavijo pri zelo heterogeni skupini učencev z različnimi kognitivnimi, 

socialnimi, emocionalnimi in drugimi značilnostmi, ki imajo pri učenju pomembno večje 

težave kot vrstniki (Magajna, idr., 2008). 

Učne težave prav tako delimo na splošne in specifične učne težave. 

2.1.1 Splošne učne težave  

O težavah pri učenju splošne narave ali nespecifičnih učnih težavah govorimo takrat, ko je 

usvajanje in izkazovanje znanja ali veščin pri učencu ovirano zaradi najrazličnejših neugodnih 

vplivov okolja (ekonomska in kulturna prikrajšanost, problemi večjezičnosti in 

multikulturalnosti, pomanjkljivo ali neustrezno poučevanje ipd.), notranjih dejavnikov 

(upočasnjeni razvoj splošnih kognitivnih sposobnosti, čustvene/vedenjske motnje ali 

osebnostne posebnosti v vsakem posamezniku) ali neustreznih vzgojno-izobraževalnih 

interakcij med posameznikom in okoljem (strah pred neuspehom, nezrelost in pomanjkanje 

motivacije in učnih navad itd.) (Magajna, Kavkler, Košir, 2011). 

2.1.2 Specifične učne težave 

Če so razlogi za slabše učno napredovanje na določenih področjih učenja (npr. pri usvajanju 

tehnike branja, miselnega učenja, časovnih ali prostorskih pojmov itd.) notranje, 

nevrofiziološke narave, govorimo o specifičnih učnih težavah (SUT). Za težjo obliko 

specifičnih učnih težav uporabljamo tudi izraz primanjkljaji na posameznih področjih učenja 

(PPPU). Pri učencih s specifičnimi učnimi težavami ali s primanjkljaji na posameznih 

področjih učenja so torej potenciali za učenje na nekaterih področjih učenja zmanjšani zaradi 

notranjih vzrokov nevrofiziološke narave (Magajna, Kavkler, Košir, 2011). 
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Specifične učne težave lahko delimo v dve glavni skupini, ki vključujeta: 

 specifične primanjkljaje na ravni slušno-vizualnih procesov, ki povzročajo motnje 

branja (disleksija), pravopisne težave (disortografija) in druge učne težave, povezane s 

področjem jezika (npr. nekatere oblike specifičnih motenj pri aritmetiki itd.); 

 specifične primanjkljaje na ravni vizualno-motoričnih procesov, ki povzročajo težave 

pri pisanju (disgrafija), matematiki (spacialna diskalkulija), načrtovanju in izvajanju 

praktičnih dejavnosti (dispraksija) in tudi na področju socialnih veščin (Magajna, idr., 

2008). 

2.1.3 Učne težave pri matematiki 

Učne težave pri matematiki se razprostirajo na kontinuumu od lažjih do zelo izrazitih, od 

kratkotrajnih, dalj časa trajajočih do vseživljenjskih (Garnett, 1988 v Kavkler, 2007). 

Posledice splošnih in specifičnih učnih težav pri matematiki se kažejo kot nižji izobraževalni 

dosežki na področju matematičnih znanj. 

2.1.3.1 Splošne učne težave pri matematiki 

Učenci s splošnimi učnimi težavami pri matematiki imajo težave zaradi: 

 počasnejšega usvajanja znanja, mejnih ali podpovprečnih intelektualnih sposobnosti in 

imajo težave pri usvajanju pojmov, simbolov, veščin, kot tudi z reševanjem problemov 

ter generalizacijo naučenih znanj in strategij; 

 slabšega obvladovanja jezika, zato težje sledijo verbalnim navodilom, imajo težave pri 

usvajanju matematičnega besednjaka, reševanju besedilnih nalog; 

 nespodbudnega okolja, povezanega z revščino, in imajo zaradi manj priložnosti 

skromnejše matematično predznanje, težave z usvajanjem definicij, hkrati pa so 

deležni manj pomoči in spodbud; 

 manjše pozornosti in zbranosti, zato spregledajo detajle (npr. računski znak), 

nenatančno preberejo navodila; 

 čustvenih težav pri učenju matematike, pri katerih strah zelo zmanjša učinkovitost 

reševanja matematičnih nalog; 

 slabše razvitih metakognitivnih sposobnosti, so slabo organizirani, slabše načrtujejo in 

nadzirajo reševanje matematičnih problemov; 

 slabše razvite motivacije za učenje (Kavkler, 2007). 
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Tudi Jelenc in Novljan (2001) omenjata, da je vzrokov za težave pri matematiki več, le da 

številnih dejavnikov z uspešnostjo pri matematiki pogosto nismo povezovali. Danes vemo, da 

je poleg intelektualnih sposobnosti za uspešno delo pri matematiki prav tako pomembna 

pozornost otroka, njegovo razumevaje jezika in izražanja, sposobnost poslušanja, do težav 

privedejo primanjkljaji na področju učenja matematike, številni čustveni dejavniki, šibka 

prostorska orientacija …  

2.1.3.2 Specifične učne težave pri matematiki 

Najpogosteje citirana definicija specifičnih učnih težav pri matematiki je še vedno definicija 

Svetovne zdravstvene organizacije (ICD-10, 1992, str. 248), ki navaja, da specifične učne 

težave pri matematiki vključujejo primanjkljaje aritmetičnih sposobnosti in spretnosti, ki niso 

pogojeni z motnjo v duševnem razvoju ali neustreznim šolanjem. Primanjkljaji se nanašajo na 

obvladovanje osnovnih računskih sposobnosti in spretnosti seštevanja, odštevanja, množenja 

in deljenja, manj pa na bolj abstraktne matematične sposobnosti in spretnosti iz algebre, 

trigonometrije in geometrije (Kavkler, 2011). 

Priorjeva (1996, v Kavkler, 2007) navaja, da ima 6% učencev izolirane specifične učne težave 

pri matematiki, kombiniranih učnih težav pa naj bi bilo še več. 

Geary (1994) deli specifične učne težave pri matematiki na diskalkulijo in specifične 

aritmetične učne težave. 

Diskalkulija  

Diskalkulija je lahko: 

 pridobljena, to je posledica določene oblike možganske okvare. Otroci in odrasli s to 

vrsto diskalkulije imajo težave z dojemanjem števil in aritmetičnih operacij. 

 ali razvojna, ki pa je povezana s slabšim konceptualnim, proceduralnim in 

deklarativnim matematičnim znanjem (Magajna, idr., 2008). 

V različnih obdobjih opažamo različne znake diskalkulije: 

 V zgodnjem otroštvu imajo otroci z diskalkulijo težave z razvrščanjem predmetov po 

barvi, obliki, velikosti itd., ugotavljanjem vzorcev, usvajanjem pojmov večji – manjši, 

daljši – krajši, s štetjem, s primerjanjem količin, z učenjem pojma števil, s 

povezovanjem količine s simbolom (4 rože ne povežejo s simbolom 4), s slabšim 

pomnjenjem števil itd. 
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 V obdobju šolanja v osnovni šoli imajo otroci težave na področju: 

- jezikovnega procesiranja, ki se odražajo v slabšem reševanju vseh štirih osnovnih 

računskih operacij (seštevanje, odštevanje, množenje in deljenje števil), slabšim 

obvladovanjem matematičnega besednjaka, težavah priklica aritmetičnih dejstev (npr. 

poštevanko) in aritmetičnih postopkov, težavah pri merjenju, reševanju besedilnih 

problemov itd. 

- prostorske orientacije, ko otrok razume matematična dejstva, a ima težave pri zapisu 

in organizaciji le-teh. Težave imajo s prepisovanjem s table, z rabo učbenikov itd. 

 V obdobju mladostništva in odraslosti so še vedno prisotne težave slabše 

avtomatizacije dejstev in postopkov, težave, povezane z matematičnim besednjakom 

itd, kar vse vpliva na razumevanje življenjskih problemov, rabo matematičnega znanja 

v različnih situacijah, težave z oceno vrednosti nakupa, težave pri ravnanju in 

načrtovanju porabe denarja v gospodinjstvu, težave pri obvladovanju časovnih 

pojmov, zato pogosto zamujajo itd. (National center for learning disabilities, 2006 v 

Kavkler, 2007).  

Specifične aritmetične učne težave 

Kavklerjeva (2007) navaja, da so specifične učne težave pri aritmetiki pogostejše kot 

diskalkulija, pretežno se odražajo v slabi avtomatizaciji aritmetičnih dejstev in postopkov. 

Težave pa lahko nastanejo na kateri koli stopnji informacijskega procesa: pri sprejemanju 

informacij (ta je lahko oslabljen zaradi slabših perceptivnih sposobnosti), pri predelavi 

informacij (povezava računskega znaka z operacijo, izvedba postopka, priklic aritmetičnega 

dejstva), pri predstavitvi rezultata (pisno, verbalno ali grafično podan rezultat). 

Peklajeva (2012) pravi, da so specifične aritmetične učne težave povezane z različnimi 

spoznavnimi in nevrološkimi primanjkljaji, lahko se pojavijo v lažji ali težji obliki in se delijo 

v tri skupine: 

1. težave, povezane s semantičnim spominom (učenci imajo težave s priklicem 

enostavnih dejstev, podatkov iz dolgoročnega spomina, npr. poštevanka, preprosto 

seštevanje, odštevanje z enomestnimi števili); 

2. težave, povezane z aritmetičnim proceduralnim znanjem (znanje postopkov, npr. 

prenašanje in sposojanje desetic pri pisnem odštevanju); 
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3. težave zaradi vizualno prostorskih primanjkljajev (npr. zgoraj – spodaj, levo – 

desno, 28 preberejo kot 82). 

Geary (1994, v Peklaj, 2012) pravi, da so specifične učne težave pri aritmetiki pogojene s 

slabšim semantičnim spominom (vpliva na težave priklica), proceduralnimi težavami (težave 

pri obvladovanju postopkov) in z vizualno-prostorskimi težavami.   

Matematika je eden temeljnih predmetov v šoli, učenci jo imajo kar 4 oz. 5 ur na teden. Tako 

je zelo pomembno, da pri otroku dovolj zgodaj ugotovimo, kakšne težave ima ter mu 

pomagamo, da bo lahko nadomestil primanjkljaje, sicer so lahko ure matematike zanj zelo 

naporne, saj se srečuje s stalnim neuspehom. 

2.2 KOGNICIJA IN METAKOGNICIJA 

Že M. Kavkler (2007) omenja, da so splošne učne težave lahko pogojene tudi s slabše 

razvitimi metakognitivnimi sposobnostmi. Ti učenci so slabše organizirani, slabše načrtujejo 

in nadzorujejo reševanje matematičnih nalog. Tancigova (2004) navaja, da nam metakognicija 

omogoča, da se uspešno učimo. 

2.2.1 Kognicija 

Kognicijo oz. kognitivne procese lahko opredelimo kot tiste procese, ki so vpleteni v 

delovanje, v verbalne ali neverbalne aktivnosti, ki kažejo na procesiranje informacij. 

Kognicija je torej vključevanje v delovanje, v vse aktivnosti, ki procesirajo informacije pri 

razmišljanju, reševanju problemov, učenju  (Peklaj, 2000).  

Reševanje problemov lahko pojmujemo kot kognitivno aktivnost, ki spreminja misli v 

dejanja. V takem miselnem procesu spreminjamo neko obstoječo situacijo, ki nam ni prijetna, 

v novo, želeno situacijo (Strle, 2004). 

Magajna, idr. (2008) kognitivne sposobnosti delijo na splošne in specifične kognitivne 

sposobnosti. Opisala bom tiste, ki so povezane tudi z uspešnostjo pri matematiki, opisane 

težave pa se kažejo tudi kot posledica dispraksije. 

Splošne kognitivne sposobnosti 

Počasneje usvajajo znanja zaradi: 

 slabše sposobnosti pri predelovanju bistva, sklepanju, posploševanju; 

 težav pri razumevanju pojmov; 
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 slabše zmožnosti predvidevanja. 

Učenec, ki ima težave na teh področjih, težje sledi sestavljenim navodilom (večstopenjskim), 

počasi usvaja snov (uspešen le s konkretnimi pripomočki) ter ima težave s posploševanjem in 

uporabo znanja v drugih situacijah. 

Specifične kognitivne sposobnosti 

Specifične kognitivne sposobnosti obsegajo 5 širših področij. 

 Slabše vidno-prostorske sposobnosti: težave pri organizaciji lastnega prostora, pri 

pomnjenju vidnih podrobnosti, zaznavanju razlik, vidno-motoričnem usklajevanju, 

težave pri dejavnostih, ki zahtevajo nazorno predstavljanje in domišljijo.  

o Ti učenci imajo težave pri matematiki in pravopisu zaradi težav pri 

vizualiziranju besed, črk, simbolov, pri reševanju natrpanih delovnih 

listov. 

o  Imajo slabše organiziran zapis, delajo pravopisne napake. 

o Težave pri organizaciji in načrtovanju, pri preverjanju natančnosti, 

težave pri učenju s pomočjo opazovanja. 

 Težave z zaporedji – problemi avtomatizacije veščin: pri organizaciji in pomnjenju 

posebnih  delov informacij in pomnjenju podrobnosti, pri usklajevanju in izvajanju 

motoričnih spretnosti, pri organiziranju misli in gradiv v pravilno zaporedje. 

o Ti učenci imajo težave pri matematiki, pomnjenju zaporedij števk, 

formul, pravilnih postopkov. 

o Pri tehniki pisanja, hitrosti in jasnosti pisave, zamenjujejo črke in 

števke. 

o Na splošno, pri načrtovanju daljših nalog, sledenju specifičnim 

navodilom. 

 Težave s hitrostjo izvajanja: počasno predelovanje informacij, v časovno omejenih 

razmerah, pod časovnim pritiskom se pojavijo težave pri pomnjenju, pri priklicu in 

težave s pozornostjo, težave z obvladovanjem časovnih zahtev. 

o Ti učenci imajo težave pri matematiki, pri dokončanju posameznega 

niza problemov. 

o Počasen tempo dela, težave z dokončanjem izdelkov. 
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2.2.2 Metakognicija 

Metakognicija je zavedanje, kako se učimo in kako nadzorujemo učni oziroma miselni proces, 

omogoča nam, da se uspešno učimo in rešujemo probleme (Tancig, 2004). 

Metakognicija med učenjem vključuje nadzorovanje kognitivnih procesov (Tancig, 2004; 

Bakračevič Vukman, 2004; Strle, 2004), temeljno za metakognicijo je razmišljanje o lastnih 

mislih (Peklaj, 2000). 

Metakognicijo bi lahko razdelili v tri pomembne sklope: načrtovanje (postavitev ciljev), 

nadzorovanje (spremljanje, opazovanje procesa) in uravnavanje (evalvacija) (Peklaj, 2000; 

Tancig, 2004, Strle, 2004).  

Peklajeva (2000) med strategije načrtovanja uvršča strategije, ki jih učenec izvede pred 

učenjem, pomagajo mu uporabiti ustrezne kognitivne strategije. Strategije spremljanja se 

nanašajo na proces problemov učenja, z njihovo pomočjo učenec ocenjuje učinkovitost 

uporabe različnih strategij, strategije uravnavanja pa uporabi, ko ugotovi, da nekaj v procesu 

učenja  ali reševanja problemov ni bilo prav. 

2.2.2.1 Metakognicija in matematika 

Sodobne raziskave matematične kognicije navajajo naslednje komponente kot najbolj 

bistvene za razvoj in uspešnost pri matematiki: 

1. dobro organizirana in fleksibilna ter dostopna baza znanja matematičnih pojmov, ki vsebuje 

dejstva, simbole, definicije, formule, algoritme, koncepte, pravila. To je vsebinski vidik 

matematike kot predmetno področje. 

2. hevristične metode, tj. strategije iskanja rešitve problemov, ki omogočajo sistematičen 

pristop k reševanju problemov (tj. analiziranje problema, razdelitev problema v podprobleme, 

vizualiziranje problema z uporabo grafičnih prikazov ipd.). 

3. metakognicija, ki vključuje znanje in prepričanja, ki se nanašajo na delovanje lastnih 

kognitivnih procesov (načrtovanje procesa reševanja, nadzorovanje reševanja, evalviranje 

rešitve, refleksija lastnega učenja in reševanja problemov). 

4. čustveno motivacijska komponenta vključuje razna prepričanja o matematiki (prepričanje, 

da reševanje matematičnih problemov zahteva veliko truda ali da je stvar sreče), stališča 
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(negativno stališče do besednih problemov) in čustva (zadovoljstvo ali nezadovoljstvo pri 

reševanju težjega problema). 

Vse štiri komponente moramo razumeti intergrativno in interaktivno. To pomeni, da 

matematična kompetenca vsebuje več kot le skupek omenjenih komponent. 

5. vse štiri zgornje komponente vodijo k peti, tj. poučevalnim postopkom (praksam), ki 

pospešujejo matematično mišljenje (Strle, 2003). 

Magajna, idr. (2008) opisujejo težave pri metakogniciji kot kratkotrajno pozornost, težave pri 

zbranosti, kratkotrajnem pomnjenju, težave pri organizaciji misli in gradiv, pri usvajanju in 

rabi strategij, težave s samovrednotenjem izvedene dejavnosti. Tako ti učenci težko ohranjajo 

pozornost na podrobnostih (pri računanju, branju, jasnost pisave), imajo težave z 

načrtovanjem naloge, težje sledijo specifičnim navodilom, ne ovrednotijo naloge, dela. 

Dobre kognitivne in metakognitivne sposobnosti so zelo pomembne. Kognitivne sposobnosti 

naše misli spreminjajo v dejanja, in se pokažejo pri reševanju problema, metakognitivne 

sposobnosti pa nadzirajo naš miselni proces tako, da razmišljamo o lastnem delu. Težave na 

področju kognicije in metakognicije se lahko kažejo tudi pri aritmetiki, učenec ne razume 

navodil, ima težave pri razumevanju pojmov, težave pri izbiri in ustrezni uporabi strategij, ki 

jih učenec uporabi za reševanje aritmetičnih problemov. Težave na področju kognicije in 

metakognicije imajo tudi učenci z dispraksijo, te se kažejo kot težave z vizualizacijo 

problema, z nadzorovanjem miselnih procesov, sposobnosti ocenitve lastnega dela. 

2.3 MATEMATIČNO ZNANJE 

Matematično znanje delimo na konceptualno, proceduralno, deklarativno in problemsko 

znanje (Kavkler, 2007). Za izvajanje ustreznih oblik pomoči, ki jih bo prejel otrok, pa je 

potrebno ugotoviti pri kateri vrsti znanja ima otrok težave. 

2.3.1 Konceptualno znanje 

Žakljeva (2003) predstavi Gagnejevo (1985) klasifikacijo znanja. Konceptualno opiše kot 

znanje razumevanje pojmov in dejstev. Obsega oblikovanje in strukturiranje pojmov ter 

poznavanje relativnih dejstev. Elementi konceptualnega znanja so: prepoznati pojem (v 

množici likov prepozna paralelogram), predstave (določiti odnose med števili, geometrijske 

predstave), prepoznati izraze in simboliko v dani situaciji (višina, stranica a), definicije in 

izreke (Pitagorov izrek).  
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Slabo razumevanje pojmov, na katerih temelji postopek, lahko prispeva k razvojnim 

zaostankom pri sprejemanju bolj zahtevnih postopkov in zmanjšajo sposobnost za odkrivanje 

napak v postopku (Ohlsson & Rees, 1991 v Geary, 2004). Geary (2004) nadaljuje, da nezrelo 

znanje štetja pri otroku z učnimi težavami pri matematiki, nakazujejo napake pri štetju, ta 

otrok kasneje uporablja strategijo štetja naprej pri seštevanju. 

Enako pozornost kot strategijam bi morali posvetiti tudi razvijanju konceptualnega 

(pojmovnega) znanja. Tako npr. predšolskim matematičnim pojmom, pojmu količine, števila, 

desetiškim številom, aritmetičnim operacijam, štetju ipd. Pri tem bi morali otrokom pustiti 

dovolj časa, da dobro osvojijo in utrdijo osnovne pojme in procedure. Zavedati bi se morali, 

da učenci težko rešujejo sestavljene probleme, če nimajo v zadostni meri utrjenih konceptov, 

znanj in procedur (Kavkler, Magajna, Aubrey, Lipec-Stopar, 1997). 

Konceptualno znanje otrok se pokaže pri razumevanju pojmov in dejstev (pozna pojem 

simetrale, simetralo prepozna na sliki). Žakljeva (2003) pravi, da moramo biti pri preverjanju 

konceptualnega znanja pozorni na to, da se otrok lahko določene pojme nauči le z 

memoriranjem, ni pa prisotnega razumevanja.  

2.3.2 Proceduralno znanje 

Gagne (Žakelj, 2003) pravi, da proceduralno znanje obsega poznavanje in učinkovito 

obvladovanje algoritmov ali procedur. Delimo ga na: 

- rutinsko (proceduralno) znanje: izvajanje rutinskih postopkov, uporaba pravil in 

obrazcev, reševanje preprostih nesestavljenih nalog, z malo podatki…, rutinsko 

proceduralno znanje otrok pokaže pri izvajanju postopkov pisnega seštevanja, 

odštevanja; 

- kompleksno (proceduralno) znanje: uporaba kompleksnih postopkov, kot so 

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

izbira in izvedba algoritmov in procedur; uporaba (ne priklic) pravil, zakonov, 

postopkov, sestavljanje naloge z več podatki; kompleksno znanje pa se kaže v ustrezni 

izbiri ter uporabi postopka, uporabai zakonov (npr. komutativnost pri seštevanju). 

Primeri proceduralnega znanja: v trikotniku včrtati krog, reševati sistem linearnih enačb 

(Žakelj, 2003). 
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Glede na delovanje možganov so z raziskovanjem odkrili dve vrsti spomina. To sta 

proceduralni in deklarativni spomin. Proceduralni spomin je zadolžen za motorične spretnosti, 

kot so pisanje, tipkanje, vožnja z avtom. Deklarativni spomin vsebuje informacije in znanje o 

svetu, imenih, pomenu besed (Malin, 1997).  

Proceduralno znanje se kaže v izvajanju postopkov. Kako nekaj izvedemo? Primeri 

proceduralnega znanja so lahko pisno deljenje, izvedba preizkusa pisnega deljenja. Reševanje 

enostavnih besedilnih nalog. Če proceduralno znanje primerjamo s konceptualnim znanjem, 

vidimo, da učenec pri konceptualnem znanju pozna pojme, jih prepozna. Tulving (1983, v 

Peklaj, 2000) pravi, da se proceduralno znanje kaže v izvajanju nekega postopka, navadno ga 

pridobimo po daljšem izvajanju neke aktivnosti. Peklajeva (2000) dodaja, da ta vrsta znanja 

odgovarja na vprašanje KAKO. 

Prior (1996 v Kavkler, 2007) navaja le nekatere od mnogih problemov s področja 

aritmetičnega proceduralnega znanja, ki jih srečujemo pri otrocih s specifičnimi učnimi 

težavami pri matematiki, in sicer: 

- težave pri obvladovanju postopka štetja (npr. štetje v zaporedju po 5, 10, 15 …), 

- težave pri zapisu števil pri izvajanju postopka pisnega množenja in deljenja itd., 

- netočno izvajanje osnovnih aritmetičnih operacij (ustnega in pisnega računanja), 

- izjemna počasnost pri izvajanju aritmetičnih postopkov itd.  

Za razvoj strategij in proceduralnega znanja vseh otrok je treba uporabljati tehnike 

poučevanja, ki se razlikujejo od tradicionalnih. Sodobne raziskave kažejo, da je v ta namen 

zelo koristna uporaba raziskovalnih in kooperativnih (sodelovalnih) oblik učenja in 

poučevanja, ki spodbujajo učence k aktivnemu učenju, verbalizaciji reševanja problemov, 

primerjanju in izmenjavi različnih strategij reševanja ter metakognicije (Kavkler, Magajna, 

Aubrey, Lipec-Stopar, 1997). 

Avtorice navajajo, da je za razvoj proceduralnega znanja dobra metoda sodelovalnega učenja, 

verbalizacija reševanja. Ta način dela je zelo dober za učence z dispraksijo, saj so močni prav 

na področju jezika, govora in pisanja. Prav tako pa je za razvoj proceduralnega znanja 

potrebno metakognitivno znanje; veliko učencev z učnimi težavami pri matematiki ima težave 

tudi na področju metakognitivnega znanja. 
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Obvladovanje kateregakoli področja matematike je odvisno od obvladovanja konceptualnega 

znanja tega področja in pripadajočega proceduralnega znanja, ki podpira in omogoča 

reševanje matematičnih problemov (Kavkler, 2007). 

2.3.3 Deklarativno znanje 

Deklarativno znanje je znanje o stvareh. Dokažemo ga lahko na različne načine, s priklicem, 

prepoznavanjem, uporabo, asociacijami. Pri tej vrsti znanja odgovarjamo na vprašanje KAJ 

(Peklaj, 2000). 

Razlikovati moramo proceduralno znanje od deklarativnega znanja. Aritmetično proceduralno 

znanje težje izrazimo kot aritmetično deklarativno znanje. Z lahkoto izračunamo, koliko je 57 

+ 288, težko pa opišemo postopek izvedbe računa. Razlika med deklarativnim in 

proceduralnim znanjem je tudi v hitrosti njune uporabe. Postopke izvajamo relativno hitro, 

mnogo več časa pa porabimo za izvedbo deklarativnega znanja, saj priklic že enostavnega 

aritmetičnega dejstva terja več časa kot priklic postopka. Obe vrsti znanj sta nujno potrebni 

pri reševanju aritmetičnih problemov (Kavkler, 2007). 

Deklarativno znanje je znanje dejstev, tisto kar prikličemo iz spomina (npr. poštevanka, 9 • 7 

= 63, 63 je dejstvo, ki smo ga priklicali iz spomina). 

2.3.4 Problemsko znanje 

Gagne prav tako opiše problemsko znanje. Problemsko znanje je uporaba znanja v novih 

situacijah, uporaba kombinacij več pravil in pojmov pri soočenju z novo situacijo, sposobnost 

uporabe konceptualnega in proceduralnega znanja. S problemskim znanjem so povezani 

pojmi odkrivanja in raziskovanja (Žakelj, 2003).  

Rešiti problem pomeni poiskati pot v skladu s pravili gibanja med stanji, ki povezujejo 

izhodiščno stanje in ciljno stanje. Včasih je določitev poti enostavna, težava (in s tem 

povezano emocionalno stanje) pa nastopi, ko poti k cilju ne najdemo (Magajna, 2003). 

Magajna (2003) pravi, da je potrebno za reševanje problemov obvladovati tudi organizacijske 

in dokumentacijske procese (npr. beleženje, razporejanje, razvrščanje) ter komunikacijske 

procese (npr. usklajevanje pogledov, poslušanje, branje). Potreben pogoj je tudi osvojenost 

določenih (višjih) miselnih procesov, kot so npr. indukcija, dedukcija, vizualizacija, kritično 

mišljenje. 
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Za dobro reševanje problemov in produktivno uporabo znanja je zelo pomemben transfer 

znanja, obvladovanje vsebinskih znanj in obvladovanje strategij problemov, ki vključujejo 

vrsto procesnih znanj. Procesi, postopki reševanja ter primerno izbrane strategije so pri 

raziskovalnem tipu nalog prav tako pomembni kot rezultat nalog. Pri raziskovanju problema 

je treba najprej poiskati večje, glavne poteze, ne pa podrobnosti, sicer se v njih postopno 

izgubimo (Žakelj, 2003). 

Uspešen reševalec problemov se med reševanjem ne posveča le samemu problemu, temveč 

tudi poteku reševanja kot tudi sebi kot reševalcu problema. Medtem ko manj uspešen 

reševalec prav lahko večino časa porabi le za brezuspešno iskanje rešitve naloge, reševalec, ki 

je uspešnejši neuspešno iskanje pravočasno prekine in se, denimo, odloči za natančnejšo 

analizo situacije, predvidi potek dela vnaprej (Magajna, 2003). 

Reševalec, ki je uspešen pri reševanju matematičnih problemov ima nadzor nad lastnim 

delom, načrtuje delo, predvideva cilje, spremlja potek dela in ga na koncu tudi evalvira. Vse 

to je značilno tudi za metakognicijo, rečemo lahko, da ima uspešen reševalec dobro razvito 

metakognicijo. Reševalec, ki je neuspešen, pa svojega dela ne načrtuje, pogosto pozna le eno 

pot do rešitve in nima nadzora nad lastnim delom.   

Učitelj predstavi nova matematična znanja v kontekstu reševanja nekega problema, ki ga 

rešuje sam učitelj ali učenci. Ob tem naj bi učenci uvideli predvsem pomembnost in 

uporabnost obravnavanih znanj, samo reševanje problema je lahko zgolj navidezno. Pri pouku 

matematike lahko učencem zastavljamo problemske situacije tudi z namenom, da bi se učili 

problemskih znanj. Ob reševanju problemov naj bi se torej učili znanj in spretnosti, ki jih 

potrebujemo pri uporabi matematičnega znanja v novih situacijah ali celo pri odkrivanju 

novih matematičnih znanj (Magajna, 2003).  

Magajna (2003) tudi omenja, da se učenci ob reševanju problema zavedajo svojih predstav, 

predhodnih razumevanj in potrebe po novem ali drugačnem razumevanju. To omogoča, da ob 

nadaljnji obravnavi učenci nova znanja trdneje in širše povežejo s predhodnim znanjem in s 

svojimi izkušnjami. 

Problemsko znanje se kaže kot uporaba znanja, ki ga je učenec pridobil, v novih situacijah. 

Pri matematiki so pogosto besedilne naloge tiste, ki pokažejo, ali učenec vsebine, ki jih je 

usvojil, razume in jih zna uporabiti tudi v novih situacijah.  
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Vsa štiri matematična znanja so zelo pomembna. Pri reševanju aritmetičnih problemov učenec 

potrebuje dobro deklarativno znanje, proceduralno znanje, konceptualno znanje in 

problemsko znanje. Če ima težave na enem izmed naštetih področjih, bo težko reševal 

aritmetične probleme. Zato je potrebno, da ugotovimo, kje ima učenec primanjkljaje, in mu 

omogočimo oblike pomoči, ki bodo nadgradile njegova znanja, čeprav bi, glede na njegovo 

starost, moral ta znanja že imeti usvojena. 

2.4 ARITMETIKA 

Matematična sposobnost, aritmetika je le ena izmed njih,  je zmožnost spretnega in hitrega 

operiranja s števili in odnosi med njimi ter je rezultat sočasne aktivacije naslednjih 

sposobnosti: 

- številske sposobnosti, ki vključujejo razumevanje številskih simbolov, znakov za 

različne operacije, razumevanje pojma količine, razumevanje številskih operacij, 

sposobnost branja in pisanja matematičnih simbolov, razumevanje številskih odnosov; 

- sposobnost pomnjenja in načrtovanja, ki je potrebna za sukcesivno reševanje 

postopkov (korakov) v problemih kot verige zaključkov; 

- sposobnosti prostorske predstavljivosti, ki je potrebna za uporabo papirja in svinčnika, 

razumevanje geometrije in prostorskih odnosov; 

- sposobnosti logičnega zaključevanja in iskanja medsebojnih zvez (Kavaš, 2002 v 

Žakelj, 2003). 

Kavaš (2002 v Žakelj, 2003) govori o vseh matematičnih sposobnostih. V nadaljevanju bom 

opisala le aritmetične spretnosti. 

Geary (2004, po Kavkler, 2011) navaja specifične primanjkljaje, ki jih imajo učenci s 

specifičnimi učnimi težavami, in sicer: 

- Težave v zvezi z obvladovanjem števil.   Številske predstave v manjšem obsegu se 

razvijejo že v zgodnjem otroštvu, predstave večmestnih števil in mestne vrednosti pa v 

predšolskem obdobju in prvih letih šolanja. Slabše obvladovanje pojma števila vpliva 

na zaostanek pri usvajanju aritmetičnih operacij, izvajanje operacij z manj razvitimi 

strategijami in težave pri odkrivanju napak pri računanju.  

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

veščin štetja. Nekateri učenci imajo težave z zaporedjem, drugi ne obvladajo strategije 

določene oblike štetja (npr. fleksibilnega štetja), težko združijo numerične informacije 
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v delovnem spomin, ko štejejo, zato delajo napake itd. (Kavkler, Tancig, Magajna, 

2004a). 

- Slabše razvite aritmetične veščine zaradi slabše razvitega numeričnega, pojmovnega in 

proceduralnega znanja, ki je pogojeno s primanjkljaji delovnega spomina. Uporabljajo 

manj razvite strategije štetja, slabše imajo avtomatizirana dejstva in postopke 

(Kavkler, Tancig, Magajna, 2004b). 

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

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

pojmovnega znanja povezanega s postopkom, pogostimi napakami pri izvajanju 

postopkov itd. 

- Spominske primanjkljaje, ki vplivajo na točnost priklica aritmetičnih dejstev (npr. za 

račun 5 x 7 prikličemo dejstvo 35), zato pogojujejo priklic nepravilnih dejstev ali 

namesto priklica štetje s prsti, kar zmanjšuje zmogljivost delovnega spomina za 

reševanje zahtevnejših problemov. 

- Jezikovne težave, ki jih delimo na receptivne in ekspresivne. Težave povezane s 

poslušanjem in branjem otežujejo učinkovit dostop do matematičnih informacij, 

težave s pisanjem in govorom pa vplivajo na izražanje matematičnih informacij. 

- Vizualno-prostorski primanjkljaji so opazni kot težave prostorske organizacije (npr. 

pri postavljanju kock v kolono), zamenjevanje aritmetičnih znakov (x, +), 

zamenjevanje vrstnega reda mestnih vrednosti v številu, težave pri reševanju 

prostorskih problemov in tudi aritmetičnih, če je razporeditev pomembna (npr. 

podpisovane v kupčku pri pisnem računanju). 

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

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

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

Učenec mora imeti za dobro obvladovanje aritmetike razvit pojem števila, obvladovanje štetja 

(tudi različnih vrst štetja), dobro razvito matematično konceptualno znanje (znanje pojmov) in 

matematično proceduralno znanje (postopki štetja, računanja). Matematično konceptualno in 

proceduralno znanje smo opisali že v zgornjih poglavjih, v nadaljevanju pa bomo opisali 

pojem števila in štetje. 
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2.4.1 Število 

Naš sedanji sistem številčenja so razvili hindujci pred 2000 leti, ta je dosegel svojo današnjo 

obliko približno v 6. stoletju. V 7. stoletju je bil uveden v Evropo, prinesli so ga perzijski 

matematiki, in tako je postal znan kot 'arabski sistem'. Ta domiselna iznajdba sprejem doživlja 

po vsem svetu zaradi več razlogov.   

- Vsaka številka ima svojo besedo in število je mogoče prebrati na glas. Število, kot je 

1776 (tisoč sedem-sto šestinsedemdeset), jasno kaže na številsko strukturo enic, 

desetic, stotic in tisočic. 

- Številčni sistem niso le simboli, ampak tudi jezik, s čimer ljudje uporabljajo svoj jezik 

tekoče za rokovanje s števili. 

- Je zgoščen in se ga lahko nauči. 

- Lahko ga uporabimo, da predstavimo neomejen obseg, uporabimo ga za merjenje in za 

zbirke vseh vrst (Sousa, 2008). 

Piaget (po Kavkler, 1990) pa je opisal število takole: 

o Število je več kot ime. 

o Število izraža povezavo. 

o Te povezave ni med posameznimi predmeti. 

o Ta povezava je abstrakcija, ki je korak naprej od fizičnih povezav. 

o Ta povezava je miselna konstrukcija, ki temelji na predmetih. 

Otrok in odrasel človek uporabljata števila vsak dan (telefonske številke, številka avtobusa, 

tehtanje, denar, spremljanje športa). Pomembno je, da imata predstave o številih dobro 

razvite. 

Sousa (2008) pravi, da se otrokova sposobnost določitve količine začne kmalu po rojstvu. L. 

B. Resnick (1983 v Geary, 1994) pa navaja, da je glavna naloga vrtcev in zgodnje obravnave 

osnovnošolskih otrok pridobiti razumevanje števil in konceptov, da bi obvladali štetje.  

Clemson in Clemson (1994) govorita o dveh funkcijah števil: 

 Glavna števila (kardinalna): to je štetje 1, 2, 3; ta števila govorijo o moči množice. 

Tudi Geary (1994) govori o glavnih številih. Pravi, da se mora otrok najprej naučiti 

postaviti imena števil v pravilno zaporedje (ena,dva, tri, …) in razumeti, da zadnje 

imenovano število predstavlja skupno število elementov – moč množice. 
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 Vrstilna števila (ordinalna): za ta števila se moramo naučiti prvi, drugi, 

tretji…Označujejo vrstni red dogodkov ali predmetov. 

Ta dvojna uporaba števil je starejšega izvora, vendar danes še vedno pomembna. Otrokom 

pomagamo razumeti razliko med, na primer, '2' in 'drugi', in za to se uporabi simbol '2', za 

moč množice in opis vrste (Clemson in Clemson, 1994). 

Avtorji (Geary, 1994; Thyer in Maggs, 1994) navajajo, da otroci spoznavajo števila preko 

opazovanja, konkretnih dejavnosti (štetje predmetov, štetje slik), pri različnih igrah s števili 

(petje pesmi, štetje prstov). Fuson (1988, v Geary, 1994) nadaljuje, da je pomembno, da se 

otroci naučijo poimenovati števila in nato povezati vsako besedo z določeno količino, to 

učenje se začne z manjšimi števili in se postopoma razširi na večje vrednosti. 

Najprej se mora otrok naučiti ustvariti korespondenco 1:1 med imenom števila in preštetimi 

elementi, da vsakemu elementu dodeli le eno ime za število (Geary, 1994). Ko lahko otroci ta 

števila uporabljajo pravilno in jih razporedijo v ustrezen vrstni red miselno, lahko primerjajo 

sklope stvari brez ponazoritve (Thyer in Maggs, 1994). 

Otroci z diskalkulijo imajo velike težave pri dojemanju pojma število. Težko preidejo s 

konkretnejše ravni  dojemanja na abstraktnejšo. Večina otrok z diskalkulijo zmeraj potrebuje 

neko materialno oporo (prste, preglednice) (Kavkler, 1990). 

Kmetičeva (1994) pravi, da napačna izgradnja pojmov (število) botruje težavam pri učenju. 

Učenec se uči počasi in neuspešno. 'Znanje' je kratkotrajno. Rekonstrukcija napačne sheme ni 

vedno uspešna. Uspešna je, če pričnemo s fazo nabiranja izkušenj, z didaktičnim materialom. 

2.4.2 Štetje 

Otroci razvijejo pojem števila in računske operacije s pomočjo štetja. (Kavkler, Tancig, 

Magajna, 2004). 

Štetje vključuje izgovarjavo besede za število v pravem zaporedju, hkrati pa sistematično 

prirejanje števila za vsak šteti predmet. Sčasoma se otroci zavedajo, da zadnje število v štetem 

zaporedju  pove število predmetov v zbirki, koncept je znan kot moč množice. Otrok, ki ne bo 

dosegel načela moči množice, bo imel težave pri usvajanju pojmov dodajanje in odvzemanje 

(Sousa, 2008).  



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta               Urška Kerin, Trening osnovnih aritmetičnih veščin 

pri učencu z dispraksijo 

 

19 

Štetje je konceptualno znanje, ki si ga je pravzaprav nemogoče predstavljati brez prisotnosti 

fizičnih pripomočkov. Stik s predmeti, ki jih štejemo, pomaga razvijati pojem števila in 

količine, za to pa je prej potrebno znati števila zrecitirati oziroma povedati na pamet. Šele 

potem lahko številom pripisujemo ustrezno količino predmetov (Russel, 1986). 

Fuson (1988, po Kavkler, Magajna, Aubrey, Lipec-Stopar, 1997) razlikuje pet razvojnih 

stopenj, ki jih otrok od 4. do 7., 8. leta preide pri učenju štetja. Prehod z ene razvojne stopnje 

štetja na drugo pogojuje tudi prehod z razvojno manj zahtevne računske strategije na razvojno 

zahtevnejšo (kvalitetnejšo) strategijo računanja, predvsem pri začetnem odštevanju in 

seštevanju. 

1. stopnjo predstavlja serijsko štetje, pri katerem otrok niza imena števil v 

nediferencirane vrste. 

2. stopnja je neprekinjeni besedni seznam, ko otrok recitira imena števil. Otrok mora pri 

tej obliki štetja začeti šteti od ena, vendar je s to obliko štetja še sposoben ugotoviti 

količino elementov v množici (manjše število elementov) in združiti ali razdružiti dve 

množici ter ugotoviti rezultat s pomočjo štetja. Otrok uporablja za reševanje 

aritmetičnega problema strategijo preštevanja vsega. 

3. stopnja se imenuje prekinjena vrsta, saj je otrok že sposoben nadaljevati štetje od 

določenega števila naprej in se torej ne vrača vedno znova na začetek številske vrste. 

Ta nova oblika štetja mu (npr. pri združevanju dveh množic oziroma seštevanju) 

omogoča uporabo strategije štetja naprej. 

4. stopnja predstavlja številsko vrsto. Besede dobijo abstrakten pomen, postanejo enote v 

numeričnem pomenu množice besed in lahko same predstavljajo numerične situacije, 

kar omogoča štetje, primerjanje, odštevanje itd. Otrok na tej stopnji lahko aritmetične 

probleme rešuje z uporabo razvojno zrelejše strategije verbalnega štetja materialnih 

opor. 

5. stopnja predstavlja dvosmerno štetje, ki omogoča lahkotno in fleksibilno štetje naprej 

in nazaj. 

Štetje je mehanska dejavnost (Kotar, 2004; Jelenc in Novljan, 2001). Jelenc in Novljan (2001) 

pravita, da se otrok lahko nauči šteti, čeprav ima šibke umske sposobnosti, ima pa dobro 

pomnjenje. Kotar (2004) pravi, da je namen učenja štetja, da otroka učimo šteti predmete, 

določati količino. To je zanj uporabno v življenju. 
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Haylock in Cockburn (1989) pravita , da pri štetju prideta kardinalni in ordinalni vidik skupaj. 

Kaj vključuje štetje? Najprej se otrok nauči vzorca zvokov, shranjene s ponavljanjem v vseh 

situacijah, tako v šoli kot zunaj nje: 'Ena, dva, tri, … in tako naprej.' Navajata, da je štetje le 

nabor zvokov, ki so verjetno ravno tako brez pomena kot rime, ki se jih otrok nauči. Otrok se 

mora naučiti koordinirati te zvoke (ena, dva, tri, …) s premiki predmetov, 1 zvok (izgovarjava 

števila) za en predmet.  

Tudi, ko si otroci zapomnijo standardno zaporedje imena števil, so še vedno pogoste napake 

štetja. Gelman in Gallistel (1978 po Geary, 1994) sta trdila, da štetje, še posebej razporejanje 

imena števil na preštete elemente, vključuje postopka označevanja in delitve, kot tudi 

usklajevanje teh postopkov. Označevanje vključuje označitev elementa z imenom števila, 

medtem ko delitev vključuje delitev elementov v dva dela: na tiste, ki so že bili prešteti in 

tiste, ki jih je še potrebno prešteti. 

Ker je štetje osnova za razumevanje števil in aritmetičnih operacij, potrebujejo učenci z 

učnimi težavami intenzivnejše učenje različnih vrst štetja z ustreznimi strategijami štetja. Če 

teh spoznanj ne upoštevamo v procesu poučevanja, se številni učenci le mehanično učijo 

postopkov in jih zato manj učinkovito izvajajo. Posebno pozorni moramo biti na učence s 

specifičnimi učnimi težavami pri aritmetiki, ki strategije štetja pogosteje netočno izvajajo in 

zato tudi netočno rešujejo aritmetične probleme. V procesu poučevanja morajo učitelji zanje 

organizirati veliko socialnih interakcij in glasnega predstavljanja strategije štetja, da otroci 

usvojijo fleksibilno rabo strategij štetja in postopno preidejo na bolj razvite aritmetične 

strategije. Otrokom je potrebno omogočiti številne vaje štetja, ki morajo biti za otroke 

zanimive in povezane z njihovimi izkušnjami, gibanjem, igrami itd. (Kavkler, 2007). 

2.4.2.1 Težave pri štetju 

Štetje in zbranost, ki je zanj potrebna, predstavlja veliko obremenitev za delovni verbalni 

spomin in ni presenetljivo, da so različne kulture ob različnih trenutkih zgodovine iznašle 

tehnike, ki jim to težavo pomagajo omiliti (mnoge od teh tehnik uporabljajo dele telesa kot 

mnemonične pripomočke) (Russel, 1986). 

Otroci z disleksijo in specifičnimi učnimi težavami pri aritmetiki imajo slabši delovni spomin 

in težave z obvladovanjem zaporedij, zato imajo tudi težave s štetjem. Težave v razvoju štetja 

so pogosto pogojene s težavami ohranjanja informacije v delovnem spominu in z dokaj togo 

konceptualizacijo štetja (otrok npr. pozabi, do katerega števila mora šteti, pozabi model štetja, 

zato nekaj časa šteje nazaj, potem pa naprej itd.) (Kavkler, 2007). Otroci hitro pozabijo na  
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predmete, ki jih štejejo, in se pričnejo posvečati le recitiranju števil, lahko zamešajo števila ali 

katero izpustijo (Russel, 1986). 

Otroci z učnimi težavami pri matematiki so nagnjeni k večjemu številu napak pri štetju, 

medtem ko rešujejo enostavne aritmetične probleme, in se nagibajo k uporabi razvojno 

nezrelih strategij (npr.: štetje prstov) in postopkov reševanja problemov (npr. : štetje vsega) 

(Geary, 2004). 

Težave pri štetju v sekvencah (zaporedju) (npr. 3, 6, 9, 12 …) so zelo pogoste. Je pa štetje v 

zaporedju osnova za uspešno učenje mestnih vrednosti, poštevanke itd. Problem pri izvajanju 

štetja v zaporedju je pogosto že v pojmovnem znanju, ki je povezano z dojemanjem zaporedja 

(npr. Otroci gredo po 2 in 2 v vrsti. Koliko otrok je v 7 vrstah?). Učence je potrebno učiti 

strategij štetja v zaporedju od začetka šolanja naprej. Izbiramo ustrezne dejavnosti, vzete iz 

življenja učencev (npr. štetje prstov na rokah sošolcev 5, 10, 15…, štetje stopnic pri stopanju 

na vsako drugo stopnico 2, 4, 6, 8 …itd.). upoštevati moramo strategije štetja, ki jih učenci pri 

tem uporabljajo. Nekateri bodo kot oporo uporabili tiho preštevanje števil, ki so vmes, npr.: 1 

pove tiho, 2 glasno, 3 tiho, 4 glasno itd.) (Kavkler, 2007).   

Sposobnost štetja je zelo pomembna za učenje matematike, saj pomeni osnovo za 

razumevanje števil in aritmetičnih operacij. Otroci so pri začetnem računanju močno odvisni 

od štetja in morajo obvladati tako veščine štetja kot tudi zaporedja. Strategije štetja močno 

vplivajo na točnost in hitrost štetja (Kavkler, Tancig, Magajna, 2004). 

Dobro obvladovanje pojma število in obvladovanje štetja je zelo pomembna osnova za 

nadaljnje delo pri matematiki. Učenec, ki ima težave s štetjem, poznavanjem števil, bo imel 

tudi težave pri reševanju aritmetičnih problemov. Potrebno je veliko vaj in ponazoritev na 

konkretnem nivoju, da učenec utrdi številske predstave. Primanjkljaji na področju štetja se 

odražajo tudi v višjih razredih osnovne šole. Učenec je pri reševanju aritmetičnih problemov 

počasnejši, štetje v zaporedjih je pomembna osnova za avtomatizacijo poštevanke. 

2.5 STRATEGIJE REŠEVANJA ARITMETIČNIH PROBLEMOV  

Učenec uporablja na določeni stopnji različne strategije reševanja aritmetičnih problemov. 

Izbira strategije je odvisna od starosti otrok, njegovih sposobnosti. Nekateri nikoli ne dosežejo 

najvišje stopnje (miselno računanje, priklic dejstev), zato je potrebno poiskati druge strategije 

za uspešno reševanje problemov. 
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Kavklerjeva (2007) strategije reševanja aritmetičnih problemov razdeli v tri večje sklope: 

materialne strategije, verbalne strategije in miselno računanje. 

Materialne strategije pri reševanju aritmetičnih problemov terjajo neko materialno oporo 

(npr. prste, kroglice, računalo, številski trak). Te strategije so značilne za mlajše otroke, a tudi 

mladostnike in nekatere odrasle osebe (npr. z nižjimi intelektualnimi sposobnostmi ali hujšimi 

specifičnimi učnimi težavami pri matematiki), ki nikoli ne dosežejo bolj razvitih aritmetičnih 

strategij. Materialne strategije omogočajo pravilen izračun osnovnih aritmetičnih problemov v 

manjšem številskem obsegu, a terjajo mnogo več časa kot druge strategije računanja. 

Verbalne strategije reševanja aritmetičnih problemov vključujejo verbalno oporo (npr. štetje 

pri seštevanju, ponavljanje večkratnikov pri množenju itd.). Učinkovitost in točnost verbalnih 

strategij sta odvisni od sposobnosti štetja, pomnjenja, pozornosti itd. Sled štetja pri uporabi 

verbalnih strategij je manj močna kot pri uporabi materialne opore, zato otrok s slabšo 

pozornostjo ali s slabše razvitim kratkotrajnim pomnjenjem hitro pozabi, npr., katero število 

je že imenoval ali do katerega števila mora šteti. 

Miselno računanje terja priklic aritmetičnih dejstev iz dolgotrajnega spomina. Ta strategija 

omogoča otroku najhitrejše in najučinkovitejše reševanje osnovnih aritmetičnih  problemov. 

Otroci, ki so uspešni pri računanju, že v prvem razredu prikličejo veliko aritmetičnih dejstev 

iz baze podatkov. Avtomatičen priklic ne zahteva velike zavestne pozornosti, ne obremenjuje 

delovnega spomina, zato je možno več pozornosti posvetiti zahtevnejšim miselnim procesom. 

Različni avtorji (Kmetič, 1999; Russel, 1986; Kavkler, 1997) govorijo, da si otrok v začetku 

količine fizično predstavlja; če neko količino fizično predstavimo, si lahko ustvarimo ustrezno 

mentalno predstavo o tej količini. Kmetič (1999) nadaljuje, da količine nato postopoma 

nadomešča z abstraktnejšimi, kot so kroglice, slike, narisani krožci. 

Otroka ne smemo siliti, naj aritmetične probleme rešujejo s strategijo, ki je ne obvlada, saj 

tako problemov ne bo uspešno reševal. Otrok bo mnogo prej preštel s strategijo štetja na 

priklic aritmetičnih dejstev, če bo imel priložnost reševati aritmetične probleme samostojno, z 

lastno dejavnostjo, svojemu razvojnemu nivoju primerno (Kavkler, 1997). 

M. Kavkler (2007) omenja tudi učence z učnimi težavami in njihove značilnosti pri rabi 

aritmetičnih strategij. Pravi, da je za otroke z učnimi težavami značilna neprožnost pri rabi 

strategij. Če usvojijo strategije, ni pa prisotne pojmovne osnove, so bolj dovzetni za napake. 

Otrok najpogosteje rešuje tudi enostavne aritmetične probleme s pomočjo štetja. 
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Pomembno je, da poznamo otrokovo strategijo reševanja aritmetičnih problemov, tako lahko 

načrtujemo delo z njim, prilagajamo učni proces posameznim potrebam. Poznavanje 

otrokovih strategij nam je opora za nadaljnje delo z otrokom. V nadaljevanju bomo spoznali 

strategije, ki jih otrok uporablja pri seštevanju in odštevanju. 

2.5.1 Strategije seštevanja 

S. Kmetič (1999) navaja primera povedi, ki sta predhodnici pričetka razvoja matematičnih 

številskih povedi za seštevanje: 

'Tam je 5 ptičev, priletijo še trije. Torej je sedaj skupaj (enako kot) 8 ptičev. Jaz imam 3 

bonbone, ti pa 2, torej imava skupaj 5 bonbonov.' 

Fuson (1988, v Geary, 1994) pravi, da se razumevanje odraža v znanju, da se vsaka številka 

odraža v skupino manjših števil. Navaja primer: 8 lahko razdružimo v 6 in 2, 3 in 5, ali več 

drugih kombinacij. Razumevanje, da so števila predstavljena s skupinami drugih števil, je 

bistven korak v konceptualnem razumevanju seštevanja in odštevanja relativno velikih števil. 

Haylock in Cockburn (1989) pravita, da če dve ločeni skupini predmetov, ki nista povezani, 

združimo, dobimo novo število. To je pomemben zgled seštevanja, in tisti, ki se zlahka 

uporabi v drugih situacijah, kjer so stvari združene. 

Fuson in Kwon (1992b, v Geary, 1994) omenjata tudi znanje desetiškega sistema, pravita, da 

je pomemben za aritmetičen razvoj. Otrokovo razumevanje konceptualnega pomena podanih 

(ustno in pisno) večmestnih števil je odvisno od desetiškega sistema. Beseda trinajst se ne 

nanaša le na množico 13 predmetov; predstavlja tudi vrednost skupine desetic in enic, 1 

desetica in 3 enice v tem primeru. Tudi M. Kavkler (1990) pravi, da je za razumevanju pojma 

desetice potrebno nameniti več časa. 

Za reševanje enostavnih problemov seštevanja, kot je 3 + 2, otroci uporabljajo pet splošnih 

strategij: uporaba ponazoril, štetje prstov, verbalno štetje brez uporabe ponazoril, pridobljeno 

dejstvo, in priklic dejstva (Carpenter & Moser, 1983; Ilg & Ames, 1951; Siegler, 1987 v 

Geary, 1994). 

Ko otroci obvladajo seštevanje s pripomočki in poznajo način združevanja, se jim lahko poda 

primere, ki naj jih rešijo brez konkretne pomoči (Thyer in Maggs, 1994). 
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Drugi način reševanja aritmetičnih problemov je verbalno štetje. Otrok lahko šteje od prvega 

števila naprej (ne glede na to ali je število večje ali manjše), ali pa izbira razvojno višjo 

strategijo, štetje od večjega števila naprej. 

Za rešitev problema 4 + 3, na primer, bo otrok štel '1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, in odgovor je 7.' To je 

štetje naprej od prvega števila, postopek vključuje navedbo prvega števila in nato šteje kolikor 

je vrednost drugega števila, na primer, šteje '4, 5, 6, 7,' za rešitev 4 + 3 (Geary, 1994). 

Štetje od večjega števila naprej, zahteva ne le razumevanje, kako je verbalno štetje bolj 

učinkovito, ampak zahteva tudi razumevanje, da vrstni red števil ne vpliva na rezultat. To ne 

pomeni nujno, da ima otrok formalno razumevanje komutativnosti-domneva lahko, da vrstni 

red ni pomemben (Baroody & Gannon, 1984 v Geary, 1994). 

Zadnja vrsta postopka, ki jo otroci uporabljajo za reševanje preprostih problemov seštevanja, 

je priklic dejstva. Tukaj otroci hitro pripravijo odgovor brez očitnih znakov štetja in navajajo, 

da pač 'vedo', 'vem na pamet', 'se spomnim'. Otroci si zapomnijo odgovore preko izkušenj 

štetja (Siegler, 1986 v Geary, 1994). 

Kako uspešno prikličejo podatke iz spomina, je odvisno tudi od: 

- asociativne moči računa: vsi vemo, da hitreje računamo vsote manjših števil in operacije z 

dvojicami števil (3 + 3, 7 x 7), ker imajo večjo asociativno moč kot drugi računi; 

- časa, ki ga potrebujemo, da se dokopljemo do rešitve. Hitreje izračunamo račune, dojete na 

stopnji avtomatizacije, več časa pa porabimo za računanje na daljši način: tako pogosto 

računajo otroci s težavami. Ti otroci štejejo, če morajo izračunati vsoto dveh števil, na primer 

takole: 4 + 3 = 4, 5, 6, 7, ali seštevajo, namesto da bi množili, na primer takole: 5 x 8 = 8 + 8 

+ 8 + 8. Res je, da tudi s tako tehniko lahko izračunajo račune, vendar jim v šoli zmanjka 

časa, pa tudi več napak naredijo, predvsem z večjimi števili; 

- zavrnitve napake: so napake, ki jih ugotovimo kaj hitro, nekaterih pa ne. Dosti težje 

odkrijemo napako: 3 + 4 = 12 kot pa 3 + 4 = 9. V prvem računu smo namreč zamenjali 

računsko operacijo seštevanja in množenja (Kavkler, 1990). 

Nekaj splošnih oblik pomoči, za učence, ki imajo težave pri matematiki: osredotočimo se na 

razumevanje (posebno na razumevanje količin); uporabo konkretnega materiala za 

povezovanje matematičnih simbolov in količine; začeti je potrebno na stopnji, kjer je še 

prisotno otrokovo razumevanje; potrebno je veliko vaje za pridobitev novih veščin; učenje 
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narediti zabavno, da bo otrok doživel pozitivno izkušnjo 

(http://www.aboutdyscalculia.org/teachers.html, pridobljeno: 28.5.2013). 

2.5.2 Strategije odštevanja 

Za učence je značilno, da imajo pri odštevanju več težav kot pri seštevanju, tu so potrebne 

tudi sposobnosti reverzibilnega štetja.  

Otrok bo srečal idejo o odštevanju v različnih situacijah. Ko jé ali ko deli sladkarije, iz vrečke 

vzame eno ali več naenkrat, dokler mu na koncu nobena več ne ostane (Thyer in Maggs, 

1994).  

Carpenter in Moser (1984, v Geary, 1994) omenjata načine, ki jih otrok uporablja pri 

odštevanju. Splošno velja za otroke, da so najprej močno odvisni od ponazoril in štetja prstov, 

nato je strategija verbalnega štetja za reševanje problema. Naslednje stopnja je, da otrok 

uporablja strategijo razčlenjevanja (nekateri otroci) in končno neposreden priklic dejstva. 

Otroke bi bilo potrebno spodbujati, da v primernih okoliščinah probleme odštevanja rešujejo z 

odvzemanjem (Thyer in Maggs, 1994).  

Thyer in Maggs (1994) prav tako omenjata, da bi moral učitelj pojasniti, da 15 – 7 lahko 

pomeni, da 15 vzamemo 7 ali da najdemo razliko med 15 in 7, in do odgovora lahko pridemo 

z odvzemanjem ali dodajanjem.  

Haylock in Cockburn (1989) predstavita 5 različnih modelov odštevanja: 

- prvi je najbolj pogosto uporabljen, to je odvzemanje, koliko je ostalo; 

- drugi model je primerjanje, dve številki med seboj primerjamo (12 kg primerjamo s 3 

kg); 

- tretji model je dopolnjevanje, dodajane množice (imamo niz 12 predmetov, 3 imajo 

neke lastnosti, vprašanje je, koliko jih nima te lastnosti); 

- četrti model poimenujeta štetje nazaj (štetje nazaj od 12 do 3, pomembno je štetje 

nazaj po številski vrsti); 

- peti model poimenujeta seštevanje kot obratna računska operacija (koliko moram 

dodati 3, da dobim 12). 

Veliko enakih strategij in razvojnih gibanj, ki  opisujejo otrokovo seštevanje, se uporablja tudi 

pri odštevanju (Carpenter & Moser, 1982 v Geary, 1994).  

http://www.aboutdyscalculia.org/teachers.html
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Posebej pomemben pri razumevanju odštevanja je jezik primerjanja (Haylock in Cockburn, 

1989). 

Otroci imajo zelo različne strategije reševanja aritmetičnih problemov. Učenci z učnimi 

težavami pri aritmetiki rešujejo aritmetične probleme z nižjimi razvojnimi strategijami 

(preštevanje prstov) in potrebujejo več časa namenjenega delu s konkretnimi materiali. Brez 

pomena je avtomatizirati neko dejavnost, če ni prisotnega razumevanja.   

2.5.3. Aritmetične veščine v 5. razredu osnovne šole 

Po učnem načrtu mora učenec v petem razredu osnovne šole doseči naslednje minimalne 

standarde: 

Učenec:  

 pozna in riše geometrijske elemente z geometrijskim orodjem,  

 opiše odnose med geometrijskimi elementi,  

 pozna lastnosti pravokotnika in kvadrata ter ju nariše,  

 prepozna mreži kocke in kvadra,  

 pokaže lego simetrale,  

 meri, zapiše in pretvarja (med sosednjima enotama) merske količine ter računa z njimi,  

 izmeri obseg lika,  

 določi ploščino pravokotnika in kvadrata,  

 šteje, bere, zapiše in primerja števila v množici naravnih števil do milijona,  

 pisno sešteva in odšteva v množici naravnih števil do milijona,  

 pisno množi in deli z dvomestnim številom v množici naravnih števil do 10 000,  

 izračuna del od celote,  

 izračuna vrednost številskega izraza z oklepaji,  

 s premislekom reši enačbo v množici naravnih števil do 100,  

 razporedi elemente po več lastnostih in bere prikaze,  

 grafično prikaže množice in odnose med njimi,  

 reši matematični problem in problem iz vsakdanjega življenja.  

 

Pri treningu aritmetičnih veščin sem se osredotočila na aritmetične standarde znanja 

(seštevanje in odštevanje): 

 šteje, bere, zapiše in primerja števila v množici naravnih števil do milijona,  
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 pisno sešteva in odšteva v množici naravnih števil do milijona. 

Za uspešno obvladovanje aritmetike je potreben razvoj matematičnega pojmovnega in 

proceduralnega znanja (Kavkler, 2004). 

Haylock (1991) pravi, da je za delo s števili bistveno, da učenci razvijejo dobro osnovno 

razumevanje mestnih vrednosti. Dva konkretna pripomočka ponazoritve sta, za desetice stolp 

in kovanci za enice. Prav tako omenja, da mora učenec poznati moč posamezne mestne 

vrednosti (enice, desetice, stotice), vedeti, na katerem mestu mora biti število napisano, ter jo 

pravilno prebrati.  

Haylock (1991) tudi navaja, da je za delo s števili  je potrebno: 

• da otrok razume računske operacije (kaj zahteva računska operacija od nas, dodajanje, 

odvzemanje, primerjanje…), sposobnosti računanja ter delo s števili v velikem obsegu.  

• priklic aritmetičnih dejstev 

• spretnost računanja, uporaba različnih strategij, ki nas pripeljejo do rezultata. 

• rokovanje z velikimi števili: branje števil, katero število je večje. 

M. Kavkler (2007) omeni, katera matematična znanja naj bi otrok usvojil v predšolskem 

obdobju in prvem triletju: 

• pojmovna znanja, kot so: pojem števila, štetja, operacij, geometrijski pojmi itd., 

• avtomatiziran priklic aritmetičnih dejstev za vse operacije, 

• računske algoritme (npr. korake v postopku pisnega množenja), 

• reševanje besedilnih problemov itd. 

Na teh znanjih bo otrok gradil nova znanja v drugem triletju šolanja, zato je potrebno, da so 

veščine dobro utrjene in avtomatizirane. 

M. Kavkler (2007) nadaljuje, da je uspešnost poučevanja otrok s specifičnimi učnimi 

težavami pri matematiki odvisna od učenčevih predhodnih matematičnih dosežkov, ki pa so 

pogosto skromni, saj učenci ne obvladajo osnovnih aritmetičnih znanj in pojmov zaradi težav 

z usvajanjem pojmov in s priklicem aritmetičnih dejstev. 

Macaruso in Sokol (1998, v Dowker, 2012) sta testirala 20 mladostnikov z disleksijo in 

aritmetičnimi učnimi težavami in ugotovila, da so aritmetične težave zelo raznolike, da so 

zastopane težave pri priklicu, postopkih in konceptualnem znanju.  

Za učinkovito  poučevanje aritmetike vseh otrok, posebno pa  še otrok z učnimi težavami pri 

matematiki, mora učitelj oceniti konceptualno znanje (obvladovanje  pojmov), proceduralno 

znanje (znanja aritmetičnih  postopkov) in deklarativno aritmetično znanje (obvladovanje 

aritmetičnih dejstev, npr. poštevanke, seštevanja in odštevanja z enomestnimi števili, kar 
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računamo na pamet), ta znanja so soodvisna. Otrok, ki ima slabše razvito konceptualno 

znanje, težje usvoji bolj razvite strategije reševanj aritmetičnih problemov in obratno 

(Kavkler, 2004). 

Učenčeva uspešnost  v drugem triletju je močno odvisna od veščin in znanj, ki jih je učenec 

pridobil v prvem triletju. Na tem pridobljenem znanju gradi novo znanje, omogoča mu, da 

lažje sprejema nove vsebine. 

2.6 DISPRAKSIJA 

Neverbalne specifične učne težave (NSUT) so desno-hemisferni nevrološki sindrom, ki ga 

sestavlja skupek različnih primanjkljajev in tudi spretnosti. Niso učne težave v tradicionalnem 

pomenu, ampak bolj motnje življenjskega učenja. Posegajo na otrokova področja skrbi za 

samega sebe, receptivnega in ekspresivnega jezika, učenja, samouravnavanja in socialne 

okretnosti kot tudi na sposobnost samostojnega življenja (Košar Babuder, 2011). 

Zieman (2000) navaja , da ima neverbalne specifične učne težave od 5 % do 10% oseb, ki ima 

specifične učne težave. 

Tudi dispraksija se uvršča med neverbalne specifične učne težave.  

Dispraksija je kronično, po navadi trajno stanje pri otrocih, ki se kaže predvsem v slabši 

kvaliteti in hitrosti motorične aktivnosti. To so neprilagojene, neekonomične in neprimerne 

dejavnosti mišic ter njihove reakcije glede na dinamično, časovno in prostorsko neprimerno 

postavljene zahteve, ki pa niso očitne (Kalar, 2004 povzeto po Terčon, 2010). 

Ameriška psihiatrična zveza (DSM-IV) je leta 1994 (v Terčon, 2010) v diagnostičnem in 

statističnem priročniku duševnih motenj podala 4 kriterije, na podlagi katerih lahko 

opredelimo dispraksijo pri otroku: 

Kriterij A. Otroci z dispraksijo so pomembno slabši pri gibalni aktivnosti, ki zahteva 

koordinacijo – opazno je neskladje sposobnosti na motoričnem področju s kronološko 

starostjo ter stopnjo intelektualnosti. Razlike so tako v izrazitem zaostanku pri doseganju 

razvojnih mejnikov, padanju predmetov, izrazitejši nerodnosti, slabem športnem 

udejstvovanju in slabem pisanju. 

Kriterij B. Motnje iz kriterija A značilno vplivajo na izobraževalno učinkovitost in aktivnosti 

v vsakdanjem življenju. 
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Kriterij C. Motnja ni posledica nevrološke bolezni in ne izpolnjuje kriterijev za pervazivno 

razvojno motnjo. 

Kriterij D. Če je prisotna motnja v duševnem razvoju, se diagnoza dispraksije lahko postavi 

le, če je nivo gibalnih veščin bistveno nižji, kot bi ustrezalo stopnji  motnje v duševnem 

razvoju. 

2.6.1 Značilnosti oseb z dispraksijo 

Težave otrok z dispraksijo opazijo starši že v predšolskem obdobju in se kažejo kot počasnost 

pri oblačenju, oblačenje v napačnem zaporedju, otrok se umaže pri prehranjevanju, je neroden 

pri uporabi jedilnega pribora, škarij. V šoli pa učitelji opažajo, da je neroden, izgublja šolske 

potrebščine, pogosto se napačno obleče, ima težave z orientacijo (npr. izgubi se v besedilu, ki 

ga bere) (Peklaj, 2012).  

Učenec z dispraksijo ima lahko zaradi primanjkljajev oz. nezrelosti v organizaciji gibanja 

težave na različnih področjih. Med ta področja sodijo zaznavanje, načrtovanje in organizacija 

motoričnih dejanj, grobo in fino-motorična koordinacija, ravnotežje, vizualno-motorična 

koordinacija in gibanje oči pri vidnem sledenju, artikuliranje govora, načrtovanje, 

organizacija in posploševanje idej ter slabše razvite socialne veščine (Gamser, 2011). 

 

Pri otrocih z dispraksijo se pojavijo tudi težave pri pisavi, slaba pisava (Peklaj, 2012; Gamser, 

2011). Ta je posledica slabih motoričnih sposobnosti, zaznavnih nepravilnosti in 

nenadzorovane organizacije ter motoričnega načrtovanja. 

(http://www.dyspraxiafoundation.org.uk/downloads/handwriting_and_dyspraxia.pdf, 

pridobljeno: 12.3.2013). 

 

Osebe z dispraksijo nimajo le primanjkljajev, pomembno je, da poznamo tudi njihova močna 

področja. 

Primarna močna področja otrok z NSUT, kamor uvrščamo tudi dispraksijo, so dobre slušne in 

verbalne sposobnosti. Dobro imajo razvito slušno percepcijo, slušno pozornost, mehanični 

spomin za jezikovno-besedno gradivo ter ustrezno jezikovno razumevanje in izražanje (Košak 

Babuder, 2007); dober kratkoročni in dolgoročni slušni spomin, razvit besednjak z 

izpopolnjenim jezikovnim izražanjem (Sandd in Schwartz, 2000, v Košak Babuder, 2011): 

http://www.dyspraxiafoundation.org.uk/downloads/handwriting_and_dyspraxia.pdf
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2.6.2 Oblike pomoči 

Pri načrtovanju oblik pomoči pri učencu z dispraksijo moramo poznati učenčeve primanjkljaje 

in njegova močna področja. Prav na osnovi močnih področij lahko oblikujemo ustrezne oblike 

pomoči. 

Nekaj splošnih oblik pomoči za učenca z dispraksijo navaja Kesičeva (2009): več časa za 

reševanje nalog, zmanjšati količino nalog, sodelovanje s starši, razdeliti naloge na manjše 

enote, preverjanje otrokovega razumevanja. 

Pomembno je tudi razvijanje učenčevih strategij samoocenjevanja, preko katerih se učenec 

uči realno vrednotiti svoje znanje, uspeh in napredek. Med takšne strategije sodita npr. 

uporaba grafično ponazorjenega barometra ali izbira »najboljšega izdelka tega tedna« 

(Gamser, 2011). 

Zieman (2000) pravi, da bi bilo potrebno posameznike učiti, kako opisati potek reševanja 

matematičnih problemov po korakih. Potreboval bo več časa, da konča delo, ki vključuje 

sposobnosti pisanja, umetnosti, prostorske organizacije in matematike. 

M. Košak Babuder (2007) navede splošne strategije pomoči učencu z neverbalnimi učnimi 

težavami, med katere spada tudi dispraksija: 

 učenje s pomočjo rubrik: učencu omogoča samovrednotenje in samoocenjevanje. 

Učenec je seznanjen kaj mora narediti za dosego nekega cilja, pozna učiteljeva 

pričakovanja; 

 učenje s pomočjo modelov: učenec dobi vpogled primer končnega izdelka, naloge; 

 uni-modalni način poučevanja: vsebine predstavljene le po eni senzorni poti, najprej 

verbalna razlaga, nato demonstracija; 

 posredovanje pisnih navodil učencu z NSUT pred pričetkom dejavnosti: usmerjen bo v 

razumevanje, ne pa v zapomnitev navodil; 

 reduciranje večje količine vizualnih informacij; 

 preverjanje osredotočenosti, preverjanje učenčevega razumevanja učne snovi; 

 sodelovalno učenje: potrebno dobro vodenje, skupine morajo vsaj nekaj časa ostati 

enake.  

Vse naštete oblike pomoči je potrebno upoštevati pri učencu z dispraksijo in primanjkljaji na 

področju matematike. Za učence z dispraksijo je zelo dobro učenje s pomočjo modelov (npr. 

pokazati kakšen izdelek se pričakuje pri geometriji), prav tako je za učenca z dispraksijo 

pomembno, da se ga poučuje po eni senzorni poti, saj bi ga lahko različni tipi informacij 
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zmedli, pozornost ne bi usmeril v razumevanje. Najbolje usmerja informacije po slušni poti. 

Pri učencu je potrebno spodbujati samoocenjevanje, da zna pogledati svoj izdelek , ga oceniti 

in popraviti, če je potrebno. 

2.6.3 Dispraksija in prostor 

Bojanin (1985) pravi, da doživljanje prostora ni percepcija. Človek nima čutila, ki bi  

neposredno zaznal prostor. Zaznajo se posamezni čutni dražljaji in serije čutnih dražljajev.  

Učenec z dispraksijo ima težave na področju zaznavanja prostora. Kot pomembna težava pri 

učencih z dispraksijo se kaže slabša prostorska orientacija.  

Zieman (2000) omenja, da ima otrok z neverbalnimi učnimi težavami, te težave ima tudi otrok 

z dispraksijo,  težave s fino motoriko, vizualnim zaznavanjem, vidno-motorično integracijo 

(sposobnost narisati ali napisati, kar vidimo), vidnim spominom (sposobnost spomniti se 

vzorca kot je niz črk), vidno – prostorsko organizacijo (risanje zemljevidov ali razporejanje 

stvari na list). Vse naštete težave vplivajo tudi na učenčevo pisavo, kar vpliva tudi na izdelke 

pri matematiki.  

Ker je njihova vidna in taktilna pozornost slabše razvita, imajo težave pri pravilnem 

predelovanju informacij o stvareh, ki jih tipajo ali vidijo (Košak Babuder, 2007). 

Zieman (2000) nadaljuje, da imajo težave z dnevnimi opravili (uporaba pribora, napolnitev 

pomivalnega stroja, težave z branjem zemljevidov), veliko jih ima slabše sposobnosti 

orientacije (se izgubijo v šoli, ne vedo, katera je leva, desna)  

Gamserjeva (2011) navaja nekaj težav s prostorsko orientacijo in oblike pomoči, ki so učencu 

v oporo. Slabše razvita prostorska orientacija na ploskvi, vizualno-prostorske težave 

(http://www.nldline.com/, pridobljeno: 7. 2. 2013), nerazlikovanje delov črk, neupoštevanje 

razmika med črkami in besedami in nedosledno upoštevanje prostora za pisanje in robov so 

lahko posledica konstruktivne motorične nedograjenosti ter neustrezno razvite senzorne 

integracije. Da bi učencu omogočili boljšo orientacijo v lastnem zvezku, mu lahko pomagamo 

z naslednjimi oporami: 

• Z barvno puščico označimo smer pisanja. 

• S smeškom označimo začetek pisanja. 

• S sponkami za papir omejimo prostor za pisanje (zelena sponka prikazuje, kje začeti, 

rdeča pa, kje končati s pisanjem). 

http://www.nldline.com/
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• Pri opismenjevanju učenca spodbujamo, da piše na ozke trakove, pri čemer se uči 

omejiti velikost in smer pisave. 

• Z lesenimi paličicami omejimo prostor za pisanje. 

• Pri starejšem učencu spodbujamo pisanje v zvezke s črtami. 

2.6.4 Dispraksija in matematika 

Zieman (2000) navaja, da so tudi pri matematiki, prav tako kot pri neverbalnih učnih težavah, 

kamor uvrščamo dispraksijo, prisotne aktivnosti za katere je odgovorna desna hemisfera. 

Mednje sodijo tudi vidno prostorske sposobnosti.  

Značilnosti oseb z disfunkcijo desne 

hemisfere, neverbalne učne težave  

Značilnosti oseb z disfunkcijo leve hemisfere 

 Čustvene in medosebne težave se 

začnejo zgodaj. 

 Vidno prostorske težave / prostorska 

agnozija. 

 Neustrezna paralingvistična 

komunikacija. 

 Nevrološki dokaz disfunkije desne 

hemisfere je atrofija levih okončin. 

 Nenormalno oblikovanje blokov in 

konstrukcijska dispraksija. 

 Velike težave s konceptom števil. 

 Težave z razumevanjem prebranega. 

 Pozornost je slabše usmerjena na 

novosti. 

 Težave s števili in simboli za 

operacije, ampak usvojen koncept 

količin. 

 Več verjetnosti, da imajo disleksijo, 

Gerstmannov sindom, disgrafijo . 

 Težave z aritmetiko, slabšim 

kratkotrajnim spominom. 

(http://www.gobookee.net/get_book.php?u=aHR0cDovL3d3dy5wYWVkaWF0cmljaWFuLm

NvLnphL2ltYWdlcy8xJTIwTWljaGFlbCUyMExpcHBlcnQlMjAtJTIwTWF0aHMucGRmCl

doZW4gbnVtYmVycyB0aGF0IGNvdW50, Pridobljeno: 29. 5 2013) 

Oseba z disfunkcijo desne hemisfere ima tudi težave na področjih matematike, vidno 

prostorske težave, težave z oblikovanjem, konstrukcijo, ima velike težave s konceptom števil, 

težave z razumevanjem prebranega, kar je pri aritmetiki zelo pomembno, saj je potrebno, da 

učenec razume navodila, besedilne naloge. Vse opisane težave so značilne tudi za učenca z 

http://www.gobookee.net/get_book.php?u=aHR0cDovL3d3dy5wYWVkaWF0cmljaWFuLmNvLnphL2ltYWdlcy8xJTIwTWljaGFlbCUyMExpcHBlcnQlMjAtJTIwTWF0aHMucGRmCldoZW4gbnVtYmVycyB0aGF0IGNvdW50
http://www.gobookee.net/get_book.php?u=aHR0cDovL3d3dy5wYWVkaWF0cmljaWFuLmNvLnphL2ltYWdlcy8xJTIwTWljaGFlbCUyMExpcHBlcnQlMjAtJTIwTWF0aHMucGRmCldoZW4gbnVtYmVycyB0aGF0IGNvdW50
http://www.gobookee.net/get_book.php?u=aHR0cDovL3d3dy5wYWVkaWF0cmljaWFuLmNvLnphL2ltYWdlcy8xJTIwTWljaGFlbCUyMExpcHBlcnQlMjAtJTIwTWF0aHMucGRmCldoZW4gbnVtYmVycyB0aGF0IGNvdW50
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dispraksijo. Potrebno je, da se pri usvajanju aritmetičnih veščin upošteva njegove 

primanjkljaje in potrebe. 

Zieman (2000) nadaljuje, da tudi koncepti matematičnih problemov vsebujejo vizualizacijo 

operacij. Npr. seštevanje je miselna operacija, videti množice predmetov, ki jih združimo. 

Posameznik lahko dobro razume besedni jezik matematičnih problemov, vendar ne more 

učinkovito vizualizirati povezave med posameznimi deli problema, ki predstavljajo 

aritmetično operacijo.  

Specifične učne težave pri aritmetiki in matematiki pri učencih z neverbalnimi učnimi 

težavami, med katerimi je tudi dispraksija, omenja tudi Košak Babuder (2007). Zaradi težav 

vidno-prostorskega sklepanja in vidnega zaznavanja imajo težave pri razvrščanju števil v 

vrsto, kjer je potrebno usmerjeno opazovanje in organiziranje dela. Zaradi težav na področju 

vidne organizacije in predelovanja se soočajo s težavami pri prepoznavanju matematičnih 

simbolov, težave z določanjem, kdaj in katera števila morajo uporabiti v računski operaciji. 

Večina učencev z neverbalnimi učnimi težavami, in tako tudi učenci z dispraksijo, ima bolj ali 

manj izrazite težave pri geometriji, kjer so potrebne dobre sposobnosti in veščine na področju 

vidno-prostorskega zaznavanja in organizacije ter fine motorike (Košak Babuder, 2007). 

Zieman (2000) govori tudi o IQ posameznika. Pravi, da raziskave poudarjajo, da imajo 

vizualno zaznane spretnosti močnejšo povezavo z matematičnimi sposobnostmi kot IQ 

posameznika. 

V nadaljevanju je podanih nekaj strategij pomoči za učenca z dispraksijo, ki ima težave pri 

učenju matematike. 

 Težave (težave pri razumevanju matematičnega jezika, težave pri vizualizaciji 

problema) pri reševanju matematičnih problemov.  

 Upoštevajte otrokov napor. 

 Dalj časa utrjujte osnovne aritmetične veščine (pojem števila, štetje). 

 Izogibajte se načrtovanju grafov, kotov – otroci z dispraksijo ne zmorejo narisati 

nekaterih likov, teles. 

 Bolje je, da pravilno reši pet računov seštevanja kot pa deset računov. 

 Uporabite barvne kode – primer: stotice, desetice, enice – če želite, da začne pri U, 

pobarvajte U zeleno. 
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 Pričakujte težave z usvajanjem pojma časa. 

 Matematika niso le simboli (števila), so tudi besede, npr.:  

- 2 je manjša kot 6 – Kako je to mogoče? 

- 2 v 8 – Kako gre to? 

 Zelo učinkovito je igranje iger s števili na tleh, uporabljajte kvadrate. 

 Uporabite komplet števil, ki so različnih velikosti, vsako število sodi v svojo režo na 

plošči (učenec si lažje zapomni obliko števil; če si števila sledijo po velikosti, si 

zapomni tudi količinska razmerja med števili, npr. število 1 sodi v manjšo režo kot 

število 2, to pomeni, da je število 1 manjše kot število 2). 

 Pojem časa ponazorite s sprehodom do trgovine (Koliko časa traja?), s časom vožnje. 

 Uporabite konkretna ponazorila za dolžino časa (peščene ure). 

 Sedi v tišini eno minuto (http://www.dyspraxiaireland.com/teachers_tips.php, 

Pridobljeno: 29.5.2013). 

Napotki za poučevanje matematike pri učencih z dispraksijo: 

 Izogibajte se podajanju sestavljenih navodil otroku z dispraksijo, saj lahko naenkrat 

naredi le eno stvar. To pomeni, da podamo samo eno navodilo po korakih, kljub temu, 

da imajo drugi učenci sestavljena navodila. To še posebno velja pri reševanju 

problemov z več koraki (deljenje). Otroku zagotovite list, na katerem so jasno 

napisana navodila. Lahko pa list prilepite kot plakat, ki je blizu otroka, tako ni označen 

kot nekdo, ki vedno potrebuje pomoč. 

 V pogovorih v razredu ponudimo dovolj časa za pripravo odgovora (to je dobra vaja 

za vse otroke).  Če mora takoj odgovoriti, je to za otroka lahko zelo težko. Dober 

način je, če otrokom rečemo: 'Zapišite tri račune seštevanja, pri katerih je rezultat 10.', 

otroku z dispraksijo tako nudimo čas, da razmisli in uresniči svoje ideje. 

 Včasih je težava v tem, da otrok z dispraksijo potrebuje več časa; priskrbite take 

naloge, da bo otrok doživel tudi uspeh in dokončal nalogo. Bolje je dokončati nalogo v 

manjšem obsegu in se nekaj naučiti, kot pa se nenehno soočati z nedokončanim delom. 

(http://www.gobookee.net/get_book.php?u=aHR0cDovL2l0ZW1hdGhzLm9yZy51ay9vbGRz

aXRlL2FydGljbGVzL2FydDAzMC5wZGYKVEVBQ0hJTkcgQ0hJTERSRU4gV0lUSCBT

UEVDSUFMIEVEVUNBVElPTkFMIE5FRURTIC0gSVRFIE1hdGhz, pridobljeno: 

29.5.2013). 

http://www.dyspraxiaireland.com/teachers_tips.php
http://www.gobookee.net/get_book.php?u=aHR0cDovL2l0ZW1hdGhzLm9yZy51ay9vbGRzaXRlL2FydGljbGVzL2FydDAzMC5wZGYKVEVBQ0hJTkcgQ0hJTERSRU4gV0lUSCBTUEVDSUFMIEVEVUNBVElPTkFMIE5FRURTIC0gSVRFIE1hdGhz
http://www.gobookee.net/get_book.php?u=aHR0cDovL2l0ZW1hdGhzLm9yZy51ay9vbGRzaXRlL2FydGljbGVzL2FydDAzMC5wZGYKVEVBQ0hJTkcgQ0hJTERSRU4gV0lUSCBTUEVDSUFMIEVEVUNBVElPTkFMIE5FRURTIC0gSVRFIE1hdGhz
http://www.gobookee.net/get_book.php?u=aHR0cDovL2l0ZW1hdGhzLm9yZy51ay9vbGRzaXRlL2FydGljbGVzL2FydDAzMC5wZGYKVEVBQ0hJTkcgQ0hJTERSRU4gV0lUSCBTUEVDSUFMIEVEVUNBVElPTkFMIE5FRURTIC0gSVRFIE1hdGhz
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Učenci z dispraksijo imajo zelo širok spekter težav. Težave, ki jih ima učenec z dispraksijo se 

lahko odražajo tudi pri aritmetičnih veščinah. Učenci z dispraksijo imajo težave na področju 

vidno-prostorskega zaznavanja, lahko se kažejo kot težave pri geometriji (risanje likov, teles),  

na področju aritmetike se te težave kažejo kot težave pri zapisovanju v stolpec pri pisnem 

računanju, težave pri orientaciji v številski vrsti; težave s finomotoriko (težave z uporabo 

geometrijskega orodja, zapis števil v vrsto); težave z razumevanjem prebranega (pri aritmetiki 

se kažejo kot težave z razumevanjem in reševanjem besednih problemov); težave z 

nadzorovanjem in samoocenjevanjem, težje nadzorujejo delo, ne popravljajo svojih napak.  
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3 EMPIRIČNI DEL 

3.1 CILJI IN HIPOTEZE 

3.1.1 Opredelitev problema 

Razvite aritmetične spretnosti, prostorska orientacija, fina motorika so zelo pomembne za 

uspešno delo v vzgojno-izobraževalnem okolju in tudi na različnih področjih 

posameznikovega življenja. Nekateri učenci te veščine in spretnosti hitreje pridobijo in jih 

uspešno uporabljajo v vsakdanjem življenju. Drugi pa potrebujejo različne oblike pomoči, od 

manjših do bolj specifičnih oblik pomoči. Primanjkljaji, ki se kažejo kot posledica dispraksije, 

vplivajo tudi na učenčevo uspešnost pri aritmetiki. Za uspešno delo na področju aritmetike, 

mora učenec imeti dobro razvite osnovne aritmetične spretnosti, zato sem se v diplomskem 

delu osredotočila na iskanje učinkovitega treninga za izboljšanje aritmetičnih veščin ter 

orientacije v prostoru pri učencu z dispraksijo in težavami pri aritmetiki. 

3.1.2 Cilji raziskave 

Glede na opisane učenčeve težave sem si zastavila naslednje cilje:  

- oceniti močna področja, primanjkljaje in posebne potrebe pri učencu z dispraksijo in 

težavami pri aritmetiki (številska predstavljivost, štetje, strategije reševanja aritmetičnih 

nalog, prostorska predstavljivost,  motivacija); 

- določiti področja aritmetičnih spretnosti, kjer ima učenec z dispraksijo in težavami pri 

aritmetiki težave 

- preveriti učinkovitost treninga aritmetičnih veščin pri učencu z dispraksijo (mnemotehnike, 

strategija razdruževanja števil, strategija transformacij: 5 + 5 = 5 * 2) 

3.1.3 Raziskovalna vprašanja 

Glede na postavljene cilje sem si zastavila naslednja raziskovalna vprašanja: 

- Kakšne so aritmetične spretnosti učenca s primanjkljaji na posameznih področjih aritmetike 

in dispraksije pred začetkom treninga? 
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- Kako učinkovit je bil trening, ki vključuje učenje osnovnih veščin štetja, računanja, 

orientacije v prostoru pri učencu z dispraksijo in težavami pri aritmetiki? 

3.2 METODE DELA 

3.2.1 Opis vzorca 

V trening sem vključila učenca 5. razreda OŠ z dispraksijo in učnimi težavami pri aritmetiki. 

Učenec je bil v lanskem (2011/2012) šolskem letu vključen v izobraževalni program s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Tedensko ima 3 ure dodatne 

strokovne pomoči (pri matematiki, občasno tudi pri drugih predmetih). Dodatna strokovna 

pomoč se izvaja individualno, izven razreda, dve uri izvaja specialna pedagoginja in eno uro 

učenčeva razredničarka. 

Učenec živi v štiričlanski družini, ima še starejšega brata. Oba starša sta zaposlena. Učenec se 

zelo dobro razume s svojimi družinskimi člani, veliko mu tudi pomagajo pri učenju. Starši se 

redno udeležujejo tudi govorilnih ur, roditeljskih sestankov, ki jih organizira šola. Učenec se 

zelo dobro razume z razredničarko, saj mu ta veliko pomaga in razume njegove težave. 

Učenčeve težave se kažejo pri pouku matematike, kljub primanjkljajem dosega minimalne 

standarde znanja in je pozitivno ocenjen. 

3.2.2 Opis instrumentarija 

Pri zbiranju podatkov in informacij o učencu sem uporabila naslednje teste:  

a) Sugermanov test za ugotavljanje računskih strategij (Sugerman, 1995) 

Sugermanov test vsebuje 4 sklope računov (seštevanje in odštevanje do 20 ter seštevanje in 

odštevanje do 100). V test sta vključena tudi dva aritmetična problema v večjem obsegu (čez 

100). 

Učencu se račune poda ustno, test časovno ni omejen, dovoljena so pomagala vseh vrst. Pri 

vrednotenju pa se beleži pravilnost izračuna, strategija, ki jo je učenec uporabil ter posebnosti 

oz. pomagala. Strategije, ki jih je učenec uporabljal, se beležijo po naslednjih kriterijih: 
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Tabela 1: Pravilnost izračuna ter vrsta strategije pri računih seštevanja do 20 

Vrsta strategije Pravilnost izračuna 

NI – nima učinkovite strategije P – pravilni izračun 

Ca – prešteva na prste (s pomagali) N – napačni izračun 

Cb – začne s prvim številom, ne glede na velikost, ter 

prišteje drugega 

 

Cc – začne z večjim številom in prišteje drugega  

Ta – priklic dejstva  

Tb – uporablja poznavanje mestnih vrednosti  

  

Tabela 2: Pravilnost izračuna ter vrsta strategije pri računih odštevanja do 20 

Vrsta strategije Pravilnost izračuna 

Ca – prešteje večje število na prste, odšteje manjšega in 

prišteje, koliko je ostalo 

P – pravilni izračun 

Cb – šteje nazaj po ena od večjega števila N – napačni izračun 

Cc – šteje po ena naprej od manjšega števila  

Ta – priklic dejstva  

Tb – spreminja števila  

 

Tabela 3: Pravilnost izračuna ter vrsta strategije pri računih seštevanja do 100 

Vrsta strategije Pravilnost izračuna 

C – eno od števil šteje naprej P – pravilni izračun 

Ta – razdeli obe števili na D in E ter dodaja vsako posebej N – napačni izračun 

Tb – eno od števil razdeli na D in E in doda vsakega posebej  

Tc – ves račun pretvori v lažjo obliko  
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Tabela 4: Pravilnost izračuna ter vrsta strategije pri računih odštevanja do 100 

Vrsta strategije Pravilnost izračuna 

Ca – šteje po ena P – pravilni izračun 

Cb – primerja števila, po navadi nepravilno N – napačni izračun 

Ta – razdeli obe števili v D in E in računa z vsakim posebej  

Tb – razdeli manjše število na D in E  

Tc – šteje naprej z uporabo desetiških števil kot intervalov 

in prilagajanja E 

 

Td – šteje naprej po 10 in nato prilagaja E  

Te – kot prej, le da uporablja večkratnike  

Tf – preoblikuje obe števili v lažjo obliko  

 

b) 10-minutni test za oceno avtomatizacije aritmetičnih dejstev in postopkov 

(Kavkler, idr., 1997) 

Desetminutni aritmetični test preverja obvladovanje osnovnih štirih aritmetičnih operacij 

(seštevanje, odštevanje, množenje in deljenje). Otrok je časovno omejen na 10-minutno 

reševanje. V test je vključenih 62 aritmetičnih problemov z naravnimi števili za vse štiri 

aritmetične operacije. Računi so razporejeni od lažjih do zahtevnejših glede številskega 

obsega in zahtevnosti izbranih aritmetičnih operacij.  

Vsak račun se oceni in sicer s točkami od 1-3, število točk je odvisno od zahtevnosti računa. 

Za račune, ki jih vrednotimo z eno točko, lahko učenec doseže 21 točk, za račune vrednotene 

z dvema točkama, lahko doseže 46 točk ter za račune vrednotene s tremi točkami 54 točk. 

Skupaj tako lahko doseže 121 točk. 

c) Vprašalnik za ugotavljanje učnih stilov (Memletics learning styles questionnaire, 

http://www.learning-styles-online.com/inventory/questions.php?cookieset=y, 5. 12. 

2012) 

Vprašalnik za ugotavljanje učnih stilov obsega  sedemdeset trditev. Vključuje sedem učnih 

stilov: vidni, slušni, govorni, kinestetični, logični socialni in individualni učni stil. Vsako 

trditev ocenimo s številom, in sicer: 

0 – trditev ne velja zame, 

http://www.learning-styles-online.com/inventory/questions.php?cookieset=y
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1 – trditev delno velja zame, 

2 – trditev povsem velja zame. 

Pri vsakem učnem stilu je možno doseči 20 točk. Grafičen prikaz in seštevek trditev podata 

otrokov prevladujoči učni stil. 

d) ACADIA (Atkinson, Johnston, Lindsay, 1972, prevod in priredba Novosel, 1989) 

Test vsebuje 13 različnih podtestov. Ocenjuje sposobnosti in veščine, ki so potrebne za učno 

uspešnost. Test lahko uporabimo, ko otrok vsaj v osnovi obvlada tehniko branja in pisanja. 

Izvajamo ga lahko s posameznim učencem ali pa v skupini. Pri testiranju ni potrebno izvesti 

vseh vaj, ocenjevalec lahko izbere samo posamične vaje. Pri učencu se kažejo težave (je večja 

verjetnost, da se bodo pojavile), kadar ta na posameznem testu dosega rezultat vsaj 2 

standardna odklona pod aritmetično sredino. 

Podtesti so: slušna diskriminacija, vidno motorična koordinacija in sposobnost sledenja, vidna 

diskriminacija, risanje oblik, vidno pomnjenje, slušno – vidna asociacija, zaporedje in 

šifriranje, slušno pomnjenje, sposobnost tvorjenja pojmov, osvojen besedni zaklad, 

avtomatizacija besednega zaklada, vidna asociacija, risanje slik.  

e) Matematični presejalni test II (Adler, 2000) 

Test se primarno uporablja za individualno izvajanje. Razvit je bil za odkrivanje specifičnih 

učnih težav pri matematiki. Izvedba testa zajema tri glavne elemente: branje, pisanje in 

miselne procese. Vsebuje naloge, ki jih otroci enake starosti rešijo brez posebnih težav. Ker je 

to presejalni test, lahko na osnovi njegove ocene nadalje diagnosticiramo.  

Test vsebuje šestnajst nalog: glasno branje števil, zapis števil, prerisovanje oblike A, štetje 

nazaj od 50 (po 4), aritmetični problemi, iskanje večjega števila, risanje oblike A po spominu, 

dopolnjevanje manjkajočega števila, prerisovanje oblik B, ugotavljanje aritmetičnih operacij, 

risanje števil na uri, risanje kazalcev ure, razumevanje reda, številski trikotnik, ocenjevanje 

časa, ocenjevanje časa (ponovitev) ter vprašanja o matematiki in reševanju testa (Ali ti je všeč 

matematika?, Kaj ti je bilo težko/lahko?).  

Med testiranjem je potrebno poskrbeti, da so vsi pripomočki učencu dosegljivi, da se učenec 

in ocenjevalec dobro počutita. Vprašanja in razlage se lahko večkrat ponovijo. Pri testiranju 

moramo imeti naslednje pripomočke: navodila, ocenjevalni list za ocenjevalca, različne 
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predmete (knjige, pisala, torba…), liste z nalogami za učenca, svinčnik in radirko, prazne bele 

liste A4, štoparico. 

3.2.3 Opis poteka raziskave in obdelava podatkov 

Raziskava je potekala v šolskem letu 2012/2013. V mesecu decembru sem zbirala podatke in 

informacije o učencu. Na podlagi teh informacij sem načrtovala in izvedla trening 

aritmetičnih veščin pri učencu s težavami pri matematiki in z dispraksijo. 

Pred samim izvajanjem treninga aritmetičnih veščin sem pridobila začetno oceno otrokovega 

funkcioniranja s pomočjo naslednjih testov: Sugermanov test, 10 minutni test za oceno 

avtomatizacije aritmetičnih dejstev in postopkov, vprašalnik za ugotavljanje učnih stilov, 

ACADIA, matematični presejalni test. Vse teste je učenec izpolnjeval v moji prisotnosti. Prav 

tako pa sem dobila veliko informacij v pogovoru z učenčevimi starši in njim samim. 

Na podlagi pridobljenih podatkov in informacij je bila pripravljena globalna ocena 

učenčevega funkcioniranja, na podlagi ocene so bili postavljeni cilji ter oblikovan trening 

aritmetičnih veščin. Sam trening sem izvajala 16 tednov, srečanja so potekala enkrat tedensko 

po dve šolski uri, na učenčevem domu v popoldanskem času. Trening aritmetičnih veščin je 

potekal od januarja 2013 do konca aprila 2013. 

Po končanem treningu pa sem z učencem ponovno izvedla naslednje teste: Sugermanov test, 

10 minutni test za oceno avtomatizacije aritmetičnih dejstev in postopkov, ACADIA, 

Matematični presejalni test. Kratko evalvacijsko oceno sta po treningu podali tudi mama in 

učenčeva razredničarka. S pomočjo rezultatov na testih in evalvacij sem želela preveriti 

učenčev napredek, učinkovitost načrtovanih strategij na področju aritmetike. 

3.3 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

Pred začetkom treninga je učenec reševal naslednje teste, z namenom ocene predznanja, 

spretnosti in veščin. V nadaljevanju so prikazani podatki. 

a) Sugermanov test za ugotavljanje računskih strategij 

Učenec je test zelo nerad reševal. Na začetku je bila motivacija večja, saj je obseg računov 

manjši, postopoma pa se zahtevnost računov povečuje. Pri zahtevnejših računih (v obsegu do 

100) je imel težave z zapomnitvijo števil, saj si ni mogel zapomniti računa oziroma je težko 

računal (učenec najprej sešteje enice, nato prenese naprej in sešteje desetice), operirati mora 

tako z več števili in jih hitro pozabi. Učenec ima zelo malo strategij računanja, pri računih do 
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10 prešteva na prste, račune v večjem obsegu pa si zapiše v obliki pisnega seštevanja oz. 

odštevanja. Rezultate sem predstavila v tabeli. 

Tabela 5: Pravilnost rešitev in strategije pri računih seštevanja do 20, na začetnem testiranju 

Računi seštevanja do 

20 

Pravilnost izračuna Strategija Posebnosti 

(pomagala) 

5 + 7 = P Cc Štetje prstov. 

7 + 8 = P Cc  

6 + 9 = P Cc  

10 + 8 = P Cc  

8 + 13 = P Cc  

15 + 6 = P Cc  

Legenda: P – pravilni izračun; Cc – začne z večjim številom in prišteje drugega 

Iz tabele 5 je razvidno, da si je učenec pri vseh računih pomagal s štetjem prstov. Učenec je 

uporabljal strategijo, za katero porabi veliko časa. Računa tako, da začne z večjim številom, to 

število si zapomni, manjše število pa si nastavi na prste. Nato šteje od večjega števila naprej, 

prste, ki jih je že preštel pa skriva, npr. 5 + 7, nastavi 5 prstov ter šteje od 7 naprej; 8, 9, 10, 

11, 12. Za vsako izgovorjeno število skrije en prst.  

Tabela 6: Pravilnost rešitev in strategije pri računih odštevanja do 20, na začetnem testiranju 

Računi odštevanja do 

20 

Pravilnost izračuna Strategija Posebnosti 

(pomagala) 

7 – 6  = P Cb Štetje prstov. 

9 – 7  = P Cb  

10 – 4  = P Cb  

13 – 6  = P Cb  

15 – 11  = P Cb Potrebuje več časa. 

17 – 9  = P Cb  

Legenda: P – pravilni izračun; Cb – šteje nazaj po ena od večjega števila 

Iz tabele 6 je razvidno, da je učenec pri vseh računih uporabil enako strategijo. Npr.: 9 – 7, 

zapomni si večjo število (9), manjše število (7) pa nakaže s prsti, in šteje nazaj od večjega 

števila (9, 8, 7, …2), za vsako izgovorjeno število skrije en prst. Pri predzadnjem računu je 

potreboval več časa, saj se tudi pri odštevancu pojavi desetica. 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta               Urška Kerin, Trening osnovnih aritmetičnih veščin 

pri učencu z dispraksijo 

 

43 

 

Tabela 7: Pravilnost rešitev in strategije pri računih seštevanja do 100, na začetnem testiranju 

Računi seštevanja do 

100 

Pravilnost izračuna Strategija Posebnosti 

(pomagala) 

25 + 36  = /   

35 + 19  = P   

62 + 28  = P   

57 + 35  = N    

129 + 41  = /   

Legenda: / - ni izračunal; P – pravilni izračun; N – napačni izračun 

Iz tabele 7 je razvidno, da učenec ne uporablja poznanih strategij (opisane v Tabeli 3). Ampak 

so ga naučili, da računa v obliki pisnega računanja. V mislih si račun zapiše v obliki pisnega 

seštevanja, vendar ima težave z delovnim spominom, tako, da hitro pozabi s katerimi števili 

operira. Učenec je pravilno rešil le dva računa, pove, da so to težji računi, da pozabi na 

števila.  

Tabela 8: Pravilnost rešitev in strategije pri računih odštevanja do 100, na začetnem testiranju 

Računi odštevanja do 

100 

Pravilnost izračuna Strategija Posebnosti 

(pomagala) 

32 – 14 = N   

64 – 59 = /   

75 – 37 = /   

87 – 29 = /   

112 – 66 = /   

Legenda: N – napačni izračun; / - ni izračunal 

Iz tabele 8 je razvidno, da je bil učenec pri računanju neuspešen. Računa v obliki pisnega 

odštevanja, vendar ima večje težave, saj ne prenaša desetic naprej, tako je rezultat napačen. 

Vseh računov pa ni rešil, ker pozabi s katerimi števili računa. Tudi sam je rekel, da greva hitro 

naprej, ker je naloga zelo težka. 
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b) 10-minutni test za oceno avtomatizacije aritmetičnih dejstev in postopkov  

Učenec ni imel specifične strategije reševanja in je račune reševal po vrsti, ni si ogledal vseh 

računov in poiskal tiste, ki so mu lažji in bi rezultat lahko priklical.  

Pri računih v obsegu do 20 je računal na prste. Zapomni si večje število, manjše pa nastavi na 

prste, nato prešteva prste od večjega naprej. Pri računanju ni uporabljal drugih pripomočkov 

kot svojih prstov. Pri računih v večjem obsegu pa si račun predstavlja v obliki pisnega 

seštevanja oziroma odštevanja. Pri taki obliki računanja se večkrat zmoti, posebno pri pisnem 

odštevanju (pozabi prenesti desetico naprej). Učenec je sicer uspešen pri priklicu poštevanke, 

vendar na testu ni rešil vseh računov množenja, ker ni pregledal testa in poiskal teh računov. 

Veliko je imel težav pri računih z neznanim členom (3 +       = 9), potreboval je več časa, da 

se je spomnil katero računsko operacijo lahko uporabi (ali isto ali obratno). 

Učenec je v  desetih minutah rešil 40 računov, od tega so trije nepravilno rešeni in 37 

pravilno. Pri računih ovrednotenih z 1 točko je dosegel 17 točk od 21, pri računih 

ovrednotenih z 2 točkama je dosegel 30 točk od 46 ter pri računih ovrednotenih s 3 točkami 

15 točk od 54. Iz rezultatov je razvidno, da je učenec zelo natančen pri računanju (uporablja 

predvsem tehniko štetja), vendar je tempo reševanja zelo počasen, na izbiro ima manjše 

število strategij, saj učenec večinoma uporablja strategijo preštevanja prstov, zato je rezultat 

na testu skromen. 

c) Vprašalnik za ugotavljanje učnih stilov (Memletics learning styles questionnaire, 

http://www.learning-styles-online.com/inventory/questions.php?cookieset=y, 5. 12. 

2012) 

Tabela 9: Rezultati vprašalnika za ugotavljanje učnih stilov 

Učni stil učenca Doseženih število točk 

slušni stil 16 točk od 20 

vidni stil 15 točk od 20 

govorni stil 13 točk od 20 

socialni stil 10 točk od 20 

kinestetični stil 9 točk od 20 

logični stil 8 točk od 20 

individualistični stil 7 točk od 20 

http://www.learning-styles-online.com/inventory/questions.php?cookieset=y
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Slika 1: Učni stil učenca 

 

Učenčev prevladujoči učni stil je slušno vidni stil, večje število točk (13 od 20) pa ima tudi 

govorni učni stil. Učenec ima rad knjige, rad bere in govori. V šoli so opazni dobri dosežki 

pri tujem jeziku (angleščina). Učenec tudi v vsakdanjem govoru uporablja besede iz 

angleškega jezika. Največ informacij dobi prav s poslušanjem in branjem različnih besedil. 

Prav to pa je močno področje učencev z neverbalnimi učnimi težavami, kamor uvrščamo tudi 

dispraksijo. Učno snov lažje sprejemajo po slušni poti. O težavah pri učenju želi govoriti, ni 

mu dovolj, če neko stvar le vidi, o njej mora tudi slišati. Kljub temu, da je pri vidnem učnem 

stilu dosegel veliko točk, pa mora poleg opazovanja stvari, dobiti tudi slušno informacijo o 

določeni  stvari, da si jo lažje zapomni. 

Učenec zelo rad pripoveduje (zgodbe, šale, opisuje dogodke v šoli), njegovi opisi so zelo 

obsežni in podrobni, čeprav vrstni red ni vedno pravilen. Zlahka se izraža tako ustno kot 

pisno, pri pisanju so opazne težave, ki so sicer vezane na področje grafomotorike (pisanje v 

črtovje, ustrezen pritisk pisala). Težave s pisavo, s pisanjem v črtovje sta pogosti težavi pri 

učencih z dispraksijo, težave imajo s pisanjem v omejenem prostoru.  

Učenec pove, da ima veliko prijateljev, da se rad druži s sošolci in rad hodi v šolo. Do sedaj ni 

imel težav s socialnim okoljem. V razredu se čuti sprejetega, to potrdi tudi njegova mama.  
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Težave pa ima na področju kinestetike (dosegel je 9 točk od 20), praktičnega dela, gibanja, 

logičnega sklepanja. Težave gibanja so tudi posledica dispraksije. Učenčeve težave se 

pojavljajo na področju fino motorike (pisanje, rezanje s škarjami, zapenjanje gumbov, vezanje 

čevljev). Prav tako pove, da ni uspešen pri športni vzgoji, ne mara skupinskih športnih iger, 

sicer učenec zelo rad pleše (pove, da pleše po svoje).  

Ima težave pri zahtevnejših nalogah, predvsem je to opazno pri matematiki. Sledenje 

večstopenjskim navodilom, ko mora nalogo razdeliti na več korakov, izbrati lažjo nalogo – 

določanje zaporedja nalog. Prav tako ima težave pri posploševanju, pri ugotavljanju bistva 

besedila (kljub temu, da je dober bralec in rad bere).  

Učenec rad posluša glasbo, a ga med učenjem moti, rad poje in si melodijo, ritem hitro 

zapomni. Rad se uči še z eno osebo, ne mara pa učenja v skupini, saj težko sledi vsem 

informacijam in se izgubi. Tudi tukaj se pri učencu odraža vpliv dispraksije. Za učence z 

dispraksijo je značilno, da se raje učijo individualno oziroma v paru, saj težje sprejemajo več 

informacij skupaj (kar je značilno za delo v skupini), informacijam ne morejo slediti in jih 

tako ustrezno shraniti, podobno navaja tudi Košak Babuder (2007). 

Učenec sicer ima osebna interesna področja, katera rad opravlja sam, da ima mir, vendar pa je 

tudi zelo rad v družbi, predvsem, ko se z drugimi igra različne družabne igre (karte). 

Pri učencu je opaziti, da ima močno razvit slušni in govorni stil, prav to je močno področje pri 

učencih z dispraksijo. Manjše število točk pa je dosegel na področju logike, ki je za učenje 

matematike zelo pomembna ter na področju kinestetike, se pravi na področju gibanja. Pri 

učencu so prisotne težave pri matematiki, ki so  pogojene z dispraksijo (težave na področju 

gibanja, fino motorika je pomembna pri geometriji, težave na področju logike, abstraktnih 

vsebin, ki so prav tako pomembne za razumevanje matematičnega jezika).  

d) ACADIA 

Pri testiranju sem uporabila 3 podteste, in sicer: vidno motorična koordinacija in sposobnost 

sledenja, vidna diskriminacija, risanje oblik. Učencu sem pred izvajanjem testa podala 

navodila, kaj naloga zahteva, dovolila sem mu, da zastavi vprašanje, če ne razume navodil. 

Učenec je naloge rad reševal. Pri testu risanja oblik pa je tudi sam rekel, da ima tukaj več 

težav in ne zna bolje narisati.  
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Učenec je na testu dosegel naslednje rezultate:  

Test vidno motorične koordinacije in sposobnosti sledenja od učenca zahteva, da sledi podani 

liniji (linije so različnih oblik, ravne črte, vijuge) in riše črte v omejenem prostoru. Na testu 

vidno motorične koordinacije in sposobnosti sledenja je dosegel 13 točk od možnih 20 točk. 

Učenec se nahaja pod aritmetično sredino, vendar manj kot en standardni odklon. Pri učencu 

se kažejo težave pri sledenju liniji, pri posameznih primerih s pisalom ne sledi točno po liniji. 

Pri risanju v omejenem prostoru je bil uspešnejši, sicer se je dotaknil črte, nikoli pa ni šel čez 

omejen prostor. 

Test vidne diskriminacije zahteva, da učenec med slikami in besedami izbere ustrezno, ki je 

enaka podani sliki (besedi). Učenec je na tem testu dosegel 19 točk od možnih 20 točk. 

Nahaja se nad aritmetično sredino. Učenec je bil pri nalogi zelo uspešen, naredil je le eno 

napako. Napaka se je pojavila pri iskanju enake besede, vse točke pa je dosegel pri iskanju 

slik in besed brez pomena. Učenec je nalogo reševal počasi in zelo pazljivo, bil je zelo 

osredotočen na nalogo, pri besedah brez pomena je primerjal vsako črko posebej. 

Test risanja oblik zahteva, da učenec preriše dane oblike, oblike si sledijo po zahtevnosti. Na 

testu je dosegel 7 točk od možnih 20 točk, kar ga uvršča kar dva standardna odklona pod 

aritmetično sredino. Pri učencu se kažejo velike težave. Težave so zelo opazne pri risanju 

tridimenzionalnih predmetov, pri ležeči kari, pri sestavljenih likih. Učenec preriše enostavne 

oblike, vendar so tudi tu opazne težave, pri njegovih risbah je opaziti odstopanje pri velikosti 

risb, glede na predloge, prav tako pri risbah ni pravih kotov v kvadratu. 

Slika 2: Prerisovanje kroga 

 

Iz slike 2 je razvidno, da ima težave pri prerisovanju oblik. Težave se kažejo v rahlo 

močnejšem pritisku na podlago (učenec pove, da ga po koncu risanja boli roka), prerisana 

oblika je manjša, razvidno je, da ima težave z orientacijo v prostoru (velikost, oblika, 

razporeditev v prostoru). Težave s prerisovanjem oblik je značilna težava učencev z 

dispraksijo. Ti učenci imajo težave z zaznavanjem prostora, z orientacijo v prostoru in na 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta               Urška Kerin, Trening osnovnih aritmetičnih veščin 

pri učencu z dispraksijo 

 

48 

podlagi, težave z vizualno-motorično koordinacijo, vizualno prostorsko organizacijo (Gamser, 

2011, Zieman, 2000).  

e) Matematični presejalni test II 

Opisala bom le naloge, pri katerih so se pojavile težave. Ostale naloge je učenec uspešno rešil.  

Pri testu prerisovanja oblike A sem pri učencu pričakovala več težav. Učenec je prerisal vse 

zahtevane elemente, tudi razmerja med njimi so ustrezna. Lik je le nekoliko višji in širši. Črte 

v notranjosti oblike nimajo skupnega presečišča (Slika 3). Učenec je narisal najprej glavne 

linije (okvir), nato pa je risal podrobnosti. Ima ustrezni, triprstni, prijem pisala. Pri delu je bil 

zelo zbran, niso ga motili zvoki okolice, tudi sam je rekel, da se bo potrudil. Prav tako je 

ustrezno narisal obliko A po spominu, narisal je vse zahtevane elemente, oblika A pa je bila 

zopet nekoliko širša. 

Slika 3: Prerisovanje oblike A 

 

Velike težave so se pojavile pri štetju nazaj. Učenec je moral šteti od 50 nazaj, po 4. Čeprav 

sem mu nakazala primer, sam ni zmogel šteti. Zamenjal je le desetico, medtem ko ni vedel kaj 

mora početi z enicami. Tudi po uporabi svinčnika in papirja (posamezna števila si lahko 

zapiše) ni zmogel rešiti naloge. 
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Pri aritmetičnih problemih je učenec računal na prste (pri seštevanju in odštevanju). Sicer so 

vsi problemi pravilno rešeni, zelo uspešen je bil pri poštevanki, te primere je hitro rešil. 

Njegova strategija reševanja je preštevanje prstov. Pri seštevanju šteje od večjega števila 

naprej, pri odštevanju pa od večjega števila (prvega števila) nazaj.   

Pri prerisovanju oblik B je imel učenec težave z risanjem tridimenzionalnih predmetov, 

vendar pa so težave opazne tudi pri drugih oblikah. Predvsem v  razmerju dolžina, širina, pri 

postavitvi krožcev. 

Slika 4: Prerisovanje oblik B 

 

Iz slike 4 so razvidne učenčeve težave pri prerisovanju oblik. Njegove risbe so večje, ne 

ustrezajo velikosti predlog. Prav tako ima velike težave s prerisovanjem tridimenzionalnih 

oblik (prerisovanje kvadra). 

Naslednji test pri matematičnem presejalnem testu je ugotavljanje računskih operacij. Učenec  

je naredil eno napako (v nalogi so 4 primeri). Namesto operacije množenja, je uporabil 

seštevanje (6 + 2 = 12). Ostale primere je pravilno in zelo hitro rešil. Tudi preveril je, če so 

računi pravilno rešeni.  

Pri risanju številčnice ure je učenec imel večje težave. Spomnil se je kako si števila sledijo, 

vendar ni vedel kako naj jih prostorsko uredi v krogu. Števila je vpisoval po vrsti (1, 2, 3, …). 

Opazen je večji razmik med števili od 6 in 10. Število 3, 4 nista na pravem mestu. Pri risanju 

kazalcev je učenec moral postaviti kazalce tako, da ura kaže pet čez dvanajst. Učenec ni vedel 

kako naj nariše kazalca, da bodo kazali ustrezno uro, sliko je večkrat tudi popravljal. Ni 

razumel kaj pomeni 'pet čez dvanajst', zato sem mu podala digitalni zapis 12:05. Tudi v 

navodilih je dovoljena pomoč, učencu pomagamo tako, da mu podamo digitalni zapis ure. Po 

tem zapisu je učenec ustrezno narisal kazalca ure. Tudi tukaj lahko vidimo učenčeve težave, 
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ki se kažejo zaradi dispraksije, težave pri orientaciji na podlagi, razporeditvi številčnice na 

uro.  

Učenec se je zelo potrudil pri številskem trikotniku, samostojno je delal, brez pomoči je 

ustrezno zapisal števila, za seboj je znal prebrati, vedel je katera števila mora sešteti ter kako 

mora računati. Tudi tukaj je računal na prste. 

Učenec je imel velik težave pri izbiri dejavnosti, ki bi ponazorila kaj lahko naredi v 1 minuti. 

Vprašala sem ga kaj lahko naredi v eni minuti. Nekaj časa je premišljeval nato pa odgovoril, 

da lahko nekaj nariše. Sama sem štopala, on pa je moral risati in sam povedati, kdaj misli, da 

je minila ena minuta. Učenec je rekel stop pri 45 sekundah. Pri ponovnem poskusu je 

potreboval eno minuto in 22 sekund. Ocenitve časa ni izboljšal, za enako dejavnost je porabil 

več časa.  

Pri odgovorih na vprašanja je učenec povedal naslednje o svojem odnosu do matematike. Sam 

pove, da matematike ne mara, čeprav se je zelo veliko uči in je vztrajen. Na vprašanje, katera 

naloga je bila najtežja, je odgovoril, da je bilo vse težko. Na vprašanje, katera naloga je bila 

najlažja, je zopet odgovoril, da je bilo vse lahko, ni znal sam izpostaviti ene stvari, enega 

področja ali naloge. Ko sem mu postavila podvprašanja, je povedal, da je bila najlažja naloga, 

kjer je iskal katero število je večje. Pove, da je naloge rad reševal, ker so nekoliko drugačne 

kot tiste v šoli. 

Iz Matematičnega presejalnega testa je razbrati, da ima učenec težave na področju prostorske 

orientacije, vidno motorične koordinacije (pogojeni z dispraksijo), težave pri določanju časa, 

ki bi ga porabil za neko dejavnost ter težave na področju samoocenjevanja (oceniti težavnost 

nalog). 

3.3.1  Začetna ocena funkcioniranja učenca 

Učenec z dispraksijo ima izrazite težav pri pouku matematike. Tudi pri učenju doma ji nameni 

največ časa.  

Predvsem so to težave pri reševanju besednih problemov, pri reševanju aritmetičnih 

problemov, seštevanje in odštevanje (računa na prste), poštevanka mu gre zelo dobro. 

Postopke pisnega deljenja in množenja je usvojil (ve kje mora začeti računati, kakšen je 

potek, kako mora podpisovati). Težave ima s priklicem aritmetičnih dejstev. Pozna, prebere in 
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zapiše števila v obravnavanem obsegu števil. Števila ureja po velikosti. Zna določiti 

predhodnik in naslednik števila. Učenec samostojno in pravilno zapiše števila po nareku.  

Reši besedilno nalogo, če ta vsebuje le eno računsko operacijo, ki terja manj zahtevno 

proceduralno znanje. Če postopek vsebuje več korakov in računov, besedilne naloge ne reši 

sam. 

Učenec ima veliko težav pri določanju zaporedja. Če mora določiti zaporedje pri barvah, ga 

hitro najde in nadaljuje niz. Če pa je to številčno zaporedje, potrebuje veliko pomoči in je 

uspešen le pri enostavnih zaporedjih (1, 2, 3). Težave so prisotne tudi pri štetju, učenec šteje 

po 1 naprej in nazaj, v številskem obsegu do 10 000 (v letošnjem šolskem letu obravnavajo 

števila do 10 000), po 2 naprej (ob pomoči); ne šteje po 2 nazaj, po 3 naprej in nazaj, po 5 

naprej in nazaj. Tako tudi računa, da prešteva predmete (prste) le po ena naprej (seštevanje) in 

nazaj (odštevanje). Učenec ima razvito le eno strategijo reševanja aritmetičnih problemov, 

njegova strategije je preštevanje prstov, pri obsežnejših računih pa računa tako, da račune  

pisno izračuna (števil ne razdruži na desetice in enice). 

Učenec piše dovolj hitro, če ne piše predolgo, takrat je pisava nečitljiva. Ne dodaja, ne 

izpušča, ne zamenjuje črk, zapomni si zaporedje črk v abecedi. Ustrezno zapiše števila, zloge, 

besede. Opazne so težave pri prostorski orientaciji, pri orientaciji na podlagi. Učenec ima 

težave s prerisovanjem likov, teles, predvsem pri tridimenzionalnih telesih, sestavljenih 

slikah.  Naštete težave so pogojene z dispraksijo, za učence z dispraksijo je značilno, da imajo 

težave na področju zaznavanja prostora ter na področju fino motorike. 

Učenčeva močna področja so zelo povezana z močnimi področji, ki so značilna za učence z 

dispraksijo. Učenec zelo rad bere. Njegovi opisi so zelo podrobni, čeprav včasih dogodke ne 

pove v pravilnem vrstnem redu. Uspešen je pri angleščini, pri tem predmetu ima zelo dobre 

ocene. Tudi med vsakdanjim govorom uporablja angleške besede. To je tudi značilnost 

učencev z dispraksijo, močni so ravno na področju jezika in govora. Zelo ga zanima 

naravoslovje, pove, da je to njegov najljubši predmet. Učenec je sicer zelo komunikativen in 

simpatičen, rad se druži s starejšimi osebami, tudi s sošolci se zelo dobro razume. Zelo rad se 

pogovarja, govori o svojih igračah, ki jih ima zelo veliko. Rad igra računalniške igrice, 

opisuje stvari, njegovi opisi (potovanj, domače živali) so zelo podrobni, dolgi.  

Učenec med delom pogosto govori, prepeva. Vse kar počne verbalizira, verbalizacija dela je 

zelo značilna za otroke z dispraksijo. Tako si pogosto postopek računanja glasno govori, 

glasno prešteva prste. Za šolsko delo je zelo motiviran.  
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Usmerjen je v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo. Ima 3 ure dodatne strokovne pomoči, izvajajo se izven razreda. 

Pri učencu se na področju aritmetike odražajo tudi težave, ki so pogojene z dispraksijo. 

Težave ima z orientacijo v številski vrsti, težave s preštevanjem v zaporedjih, težave z 

razumevanjem prebranega (pri besedilnih nalogah). 

3.4 OPIS TRENINGA 

3.4.1 Priprava in oblikovanje treninga  

Na osnovi ocene funkcioniranja učenca sem oblikovala trening. Trening sem izvajala štiri 

mesece (januar – april, 2013). Imela sva 16 srečanj, srečanja so potekala na njegovem domu, 

enkrat tedensko po dve šolski uri, kar znese 32 šolskih ur treninga. V mesecu decembru so 

bila tri srečanja namenjena testiranju, oceni stanja.  

V pomoč pri oblikovanju treninga mi je bila strokovna literatura (Košak Babuder, 2011; 

Knapp; 1999; Russel, 1986; Naggar-Smith, 2008), v kateri sem dobila smernice kako začeti in 

katera so temeljna znanja na aritmetičnem področju, ki jih moram pri učencu utrditi. Trening 

bo vseboval različne strategije reševanja aritmetičnih problemov, mnemotehnike ter 

verbalizacija aritmetičnih postopkov in učenčevega dela. Pripomočke za trening osnovnih 

aritmetičnih veščin pri učencu z dispraksijo sem izdelala sama. Pozorna sem bila na to, da so 

bili pripomočki zanimivi, da so pritegnili učenčevo pozornost ter so si sistematično sledili, da 

jih učenec lahko tudi samostojno uporablja in z njim utrjuje vsebino treninga. 

3.4.2 Cilji treninga 

Cilji treninga so: 

a) razširiti seznam in učinkovitost računskih strategij (pri računih do 100); 

- utrjevanje konceptualnega znanja za boljše razumevanje pojma števila (štetje, 

razdruževanje števil, dopolnjevanje desetice, prehod čez desetico) 

b) strategije za razvoj priklica aritmetičnih dejstev in postopkov v obsegu do 20 (100); 

c) uporaba mnemotehnik; 

d) uriti uporabo žepnega računala za preverjanje izračunov; 

e) razvijati orientacijske spretnosti (na sebi, na drugem, na podlagi, v prostoru, v številski 

vrsti); 

f) verbalizacija aritmetičnih postopkov. 
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Opore in pripomočki: 

a) opore pri geometrijskem orodju (opora za šestilo - plastelin); 

b) uporaba mreže za ustrezno podpisovanje pri pisnem računanju; 

c) žepno računalo; 

d) 'kartonček do 20' v peresnici; 

e) kartonček s ponazoritvijo aritmetičnih postopkov; 

f) žogica za sproščanje. 

3.4.3 Opis poteka in struktura treninga 

Pri načrtovanju treninga sem upoštevala učenčeve primanjkljaje na posameznih področjih 

učenja, to so primanjkljaji osnovnih aritmetičnih znanj (štetje, računanje do 10 s priklicem, 

uporaba strategij pri reševanju aritmetičnih problemov). Trening je usmerjen v izboljšanje 

aritmetičnih veščin ter orientacije v prostoru pri učencu z dispraksijo.  

Trening sem razdelila na dva dela: orientacija v prostoru, grafomotorika ter trening osnovnih 

aritmetičnih veščin. Trening osnovnih aritmetičnih veščin sem razdelila na štiri povezane 

enote, to so: štetje, razdruževanje števil, dopolnjevanje desetice in prehod čez desetico. 

Med treningom se je učenec učil s pomočjo mnemotehnik. Z učencem pa sva tudi izbrala 

opore in pripomočke, ki mu bodo pri delu v pomoč. 

Med treningom sva uporabljala različne igre, ki so učencu blizu in se jih rad igra. Po srečanju 

je učenec dobil tudi domačo nalogo (za vsak dan), domača naloga od učenca ni zahtevala 

veliko časa (15 minut), namen je bil, da jo učenec opravi čim bolj samostojno ter z znanji, ki 

jih je dobil na srečanju. 

Čeprav je učenec že v petem razredu, še nima usvojenih osnovnih aritmetičnih znanj. Zato sva 

s treningom začela pri temeljnih znanjih (štetje). Na tem področju se kažejo primanjkljaji. 

Najprej je bilo to štetje po 1, nato pa je sledilo štetje v zaporedjih (2, 3, 5). Razčlenjevanje 

števil je pomembna osnova za nadaljnji korak, to je dopolnjevanje desetic in prehod čez 

desetico. 

Z učencem sva uporabljala veliko konkretnega materiala (vaje so se večkrat zdele kot igra), da 

ni bilo učenja na pamet, ampak je učenec razvijal številske predstave. Tako sva pri vsakem 

sklopu cilje dosegla s pomočjo konkretnega materiala in postopoma prehajala do abstraktnih 

vsebin.  
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Pomemben del treninga je bil tudi verbalizacija dela. Močna področja učencev z dispraksijo 

so slušne in verbalne sposobnosti. Prav tako ima učenec dobre verbalne sposobnosti ter izrazit 

slušni stil učenja, zato sva korake in postopke pri posamezni vaji glasno opisovala. Učenje 

strategije je potekalo v obliki pripovedovanja. Prav tako je pomembno, da učenec sliši kako se 

uporablja material ter pripomočki, ki so mu v oporo.  

Pred vsako uro sem učencu predstavila potek ure ter cilje, ki sva jih poskušala doseči. Po uri 

sva se z učencem tudi dogovorila za vsakodnevno domačo nalogo (štetje korakov do šole, 

štetje ptic na poti, vsak dan izračunaj 5 računov). 

V predstavitvi treninga so predstavljene vaje. Opisani so cilji ure, pripomočki, ki sva jih 

uporabila, potek ure ter učenčeva in moja evalvacija ure.  

3.4.4 Predstavitev vaj treninga 

1. ORIENTACIJA V PROSTORU, GRAFOMOTORIKA  

GEOMETRIJA  Orientacija v prostoru (pozna prostor, njegove meje, 

zunanjost, notranjost; uporablja izraze za opis položaja 

predmetov – na, v, pod, pred, spredaj, zadaj, levo, 

desno…), labirinti 

 Geometrijska telesa: 

- točka – črta – lik – telo  

- pozna geometrijska telesa 

- poišče ustrezne primere geometrijskih teles v prostoru 

 Geometrijski liki (različni primeri likov, v različnih 

velikostih, lik je cela ploskev, ne le črta, ki ga omejuje) 

 

Cilji so: 

- uporablja izraze za opis položaja (na, v, pod, pred, spredaj, zadaj, levo, desno); 

- riše črte v vse smeri (navzgor, navzdol, poševno); 

- riše loke (navzgor, navzdol, proti levi, desni, med risanjem se ne ustavlja); 

- spozna ravne črte (daljica, premica, poltrak, vzporednica, pravokotnica); 
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- poveže dve točki po najkrajši poti; 

- skozi točke riše premice, vzporednice, povezuje točke; 

- pozna geometrijske like; 

- razlikuje in opiše like (lega stranic) in telesa; 

- pozna geometrijska telesa in poišče ustrezne primere geometrijskih teles v prostoru; 

- riše like in telesa (kvader, kocka). 

Pripomočki, ki sva jih uporabila: 

- geometrijsko orodje (ravnila, šestilo, plastelin); 

- predloge (Dežela Črtarija); 

- barvice, pisala; 

- plastelin. 

2. ARITMETIČNE VEŠČINE 

Sklop aritmetičnih veščin je sestavljen iz štirih manjših delov, ki se medsebojno nadgrajujejo. 

Ker ima učenec z aritmetičnimi težavami in dispraksijo primanjkljaje pri osnovnih 

aritmetičnih znanjih, sva začela s štetjem. Vsaka vaja je morala biti dobro usvojena, da sva 

lahko prešla na drugo vajo. Pri načrtovanju vaj sem upoštevala tudi učenčeve primanjkljaje 

(orientacija v prostoru, v številski vrsti) in močna področja (verbalizacija aritmetičnih 

postopkov), ki jih ima zaradi dispraksije. Vaje, ki jih trening osnovnih aritmetičnih vsebin 

obsega so: štetje, razdruževanje števil, dopolnjevanje desetice, prehod čez desetico). 

2.1. ŠTETJE 

Cilji vaje so: 

- Učenec šteje po ena (dva, tri, pet) naprej, kaže s prstom na številski trak. 

- Učenec nariše loke s flomastrom, po ena (dva, tri, pet) naprej. 

- Učenec postavi ustrezno število krogcev k posameznemu številu. 

- Učenec šteje po ena (dva, tri, pet) nazaj, kaže s prstom na številski trak. 

- Učenec šteje po ena (dva, tri, pet) naprej in nazaj, brez pomoči številskega traku. 
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- Učenec sešteva in odšteva (+ 1, - 1). 

Pripomočki, ki sva jih uporabila: 

- številski trak; 

- flomastri; 

- krogci; 

- delovni list. 

Potek srečanja: 

1. Štejem po 1 naprej, kažem s prstom na števila na številskem traku. 

2. Učenec ponovi za mano, kaže števila na številskem traku. 

3. Nariše loke s flomastrom na številskem traku. 

4. Postavi  toliko krogcev kot je število na traku (k 1 – en krogec, k 2 – dva krogca…) 

5. Štejem po 1 nazaj, s prstom kažem na številski trak. 

6. Učenec ponovi za mano – šteje po 1 nazaj in s prstom kaže na številski trak. 

7. Nariše loke s flomastrom. Štetje nazaj. 

8. Odvzema krogce. 

9. Štejem na pamet naprej. 

10. Učenec šteje na pamet naprej. 

11. Štejem na pamet nazaj. 

12. Učenec šteje na pamet nazaj. 

13. Računanje s pomočjo številske vrste (dodajam/odvzemam 1): 

5 + 1, 8 + 1, ….6 - 1, 9 - 1 

14. Računanje brez številske vrste. 
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Slika 5: Štetje s pomočjo številskega traku, risanje lokov 

 

Slika 5 prikazuje delo s številskim trakom. Učenec je s pisalom risal loke in štel po 2. Tako je 

videl katera števila je preskočil.  

Evalvacija srečanja po vaji Štetja: 

Z učencem sva trening začela s štetjem. Čeprav je učenec že v petem razredu, nima 

pridobljenih znanj o štetju v zaporedjih, ta znanja pa so pomembna za reševanje aritmetičnih 

problemov, tako pri seštevanju kot odštevanju, reverzibilno štejte je zelo pomembno pri 

odštevanju. Učenec zna šteti po 1 naprej in nazaj ter po 2 naprej, ob pomoči in tihem štetju 

tudi po 2 nazaj. 

V trening so bile vključene vaje s številskim trakom, na trak sva risala loke, učenec je lahko 

videl kako si števila sledijo, s pomočjo številskega traku je tudi računal. Nisem želela, da se 

učenec nauči štetja kot pesmice, čeprav je pri vsako dnevnem ponavljanju tudi to mogoče, 

zato sva kakšen dan tudi opustila to nalogo. Če je učenec šteti znal kot pesmico in števila le 

povedal, ni pa vedel odnosa med njimi, sva zopet vključila številski trak, da je videl katera 

števila preskoči (le eno število oz. dve števili), ali pa sva vključila ponovno tiho štetje, da je 

učenec slišal katera števila je preskočil. Kmalu je preštevanje v zaporedjih povezal tudi s 

poštevanko, povedal je, da si števila sledijo v enakem zaporedju kot poštevankah števil 2, 3, 

5. Pripomočke, ki sva jih uporabila, sem poskušala povezati z vsakdanjim življenjem. Štel je 

liste na deteljicah, prešteval kovance po 2€ in 5€. Učenec je uspešno usvojil cilje štetja. Zelo 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta               Urška Kerin, Trening osnovnih aritmetičnih veščin 

pri učencu z dispraksijo 

 

58 

dobro šteje po 2 in 5, tako naprej kot tudi nazaj, šteje tudi po 3 naprej, pri štetju po 3 nazaj pa 

ima težave, pomaga si s tihim preštevanjem vmesnih števil. Ker je učenčevo močno področje 

govor, bi se lahko števila hitro naučil kot pesmico, izštevanko, zato je bilo pomembno, da sva 

vključevala tudi konkretni material. 

Pomemben del štetje so tudi igre, sestavila sem igro zbiranja denarja (Kdo zbere več?, Priloga 

1), bistvo igre je, da skozi poligon nabereš čim več denarja. Na koncu denar preštejemo (štetje 

je odvisno od kovancev, ki smo jih imeli, po 1, 2, 3, 5€). Tudi pri ponavljanju sva uporabljala 

številsko vrsto, da je učenec čim večkrat števila tudi videl. Igrala sva se igro Številska vrsta 

(Priloga 2). V začetku te igre se le sprehajamo po vrsti, in iščemo večja/manjša števila. Nato 

rešujemo delovne liste (listi so v 4 sklopih – 2 sklopa seštevanja in dva sklopa odštevanja). V 

prvem delu mora števila iskati po številskem traku (1 več kot 3 je…), v drugem delu pa mora 

te povedi zapisati v simbolnem zapisu (1 + 3 =). Pred sklopom odštevanja moramo učenca 

prositi, da šteje nazaj. Prav tako sva se v tem sklopu igrala igro Število (Priloga 3). Pri tej igri 

učenec skuša oceniti število krogov v množici (učenca na koncu tudi vprašam ali je vedel, ali 

je moral prešteti število krogov). Nato mora k množici en (dva) krog dodati en (dva) kroga ali 

odvzeti en (dva) krog.   
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Učenčeva evalvacija srečanja: 

 

 

Iz učenčeve evalvacije lahko razberemo, da je njegovo pozornost pritegnil material, ki sem 

mu ga pripravila (deteljice). Prav tako omeni, da je pri štetju uporabljal številski trak. Pove, da 

ima težave s štetjem nazaj, pri številu 3. Tudi sama opažam največ težav pri številu 3. Čeprav 

ima primanjkljaje pri aritmetičnih znanjih, pa vseeno napiše, da je vesel, da se kaj novega 

nauči.  

Ali sem se danes naučil kaj novega? Kaj? 
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2.2. RAZDRUŽEVANJE ŠTEVIL 

Cilji vaje so: 

- Učenec razdruži števili na konkretnem nivoju. 

- Učenec razdruži števili na grafičnem nivoju. 

- Učenec razdruži števili na simbolnem nivoju. 

Pripomočki, ki sva jih uporabila: 

- zamaški iz plute; 

- predloge; 

- traki različne dolžine, ki ponazarjajo število; 

- lepilo, škarje; 

- delovni list. 

Potek srečanja: 

1. Razdruži konkretne predmete (zamaške iz ene posode preloži v dve). 

2. Na list papirja nalepi listke (traki različne dolžine), cele listke raztrgaj na vse 

možne načine, poleg pripiši račune (1 + 5 = 6). 

3. Narisane kroge preriši in jih razdeli na vse možne načine (dela le svinčnikom, ni 

konkretnega materiala). 

4. Delo z dominami – katero razdruženo število predstavljajo domine. 

5. Število razdeli 'na pamet' (abstraktni nivo). 

Slika 6: Razdruževanje števil  
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Slika 6 prikazuje pripomoček za razdruževanje števil. Razdruževanje števil s pomočjo traku, 

ki se pripenja z 'ježki'. Učenec lahko naredi različne kombinacije števila 5. 

Evalvacija srečanja po vaji Razdruževanja števil: 

Naslednja stopnja treninga je bila razdruževanje števil. Za uspešno računanje mora učenec 

števila tudi razdružiti in jih prištevati v 'kosih'. Učenec je na začetku čudno pogledal, ko sem 

mu povedala, da bova števila razbijala. Pri tej stopnji so nama bili zelo v pomoč konkretni 

materiali, da je učenec dejansko videl, da neko število lahko razdružimo na različne dele. 

Uporabila sva trak, ki je bil skupaj pripet z ježki, učenec je trak poljubno razdružil in ga zopet 

prilepil skupaj, razdruževala sva zamaške iz plute in jih iz enega kupa razdelila na dva, 

razdruževala sva trakove, ki so ponazarjali posamezna števila. Na koncu sva zapisala tudi 

račune (6 = 1 + 5, 6 = 2 + 4 ). Pomembno se mi je zdelo, da učenec pozna zakon o zamenjavi 

seštevanca, tako je lahko 8 + 0 = 0 + 8, ta znanja je učenec tudi do sedaj že uporabljal, vedno 

je štel od večjega števila naprej. Učenec je zelo rad uporabljal različne pripomočke, se z njimi 

igral, sestavljal števila. Več težav je imel s števili v večjem obsegu prve desetice (8, 9), števila 

do 5 pa je zelo dobro usvojil in jih razdruževal brez težav. Pomemben del vaje je bila zopet 

verbalizacija, vse kar učenec dela tudi opiše. Ker je to njegovo močno področje, ni potrebnih 

veliko spodbud za verbalizacijo, potrebno je učenca le usmerjati pri delu ter uporabljati 

ustrezni jezik (dodam, razdružim, zamenjam seštevanca).  

V tem sklopu sva se igrala igro Koliko jih je skupaj? (Priloga 4). V začetnem delu igre 

moramo ponoviti matematične simbole, kaj pomeni +, =. Nato učencu pokažem določeni 

število smeškov (najprej je to manjše število, postopoma razširim obseg). Nato postavljam 

vprašanja: Koliko se jih smeji?, Koliko se jih ne smeji?, Koliko jih je skupaj?, na koncu mora 

iz teh števil sestaviti račun seštevanja. Učenec je v manjšem številskem obsegom delal hitreje, 

v večjem številskem obsegu pa je, pričakovano, imel več težav. 
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Učenčeva evalvacija srečanja: 

 

 

 

 

 

Iz učenčeve evalvacije lahko razberemo, da je njegovo pozornost najbolj pritegnil konkretni 

material. Imela sva zidake, kjer so bili zapisani računi ter strehe, kjer so bili rezultati 

posameznih računov. Učenec je videl, da lahko število 9 razdružimo na največ možnih 

kombinacij (ta hiša je bila tudi najvišja). Učenec omeni, da mu največ težav povzroči prav 

število 9.  

2.3. DOPOLNJEVANJE DESETICE 

Cilji vaje so: 

- Dopolni desetico na vseh treh nivojih (konkretni, grafični, simbolni). 

- Sešteva in odšteva v danem obsegu (do 10). 

- Uporablja zakon o zamenjavi (komutativnost). 

Pripomočki, ki sva jih uporabila: 

- podloga za ponazoritev desetic ('vrstica do 20'), ploščice različnih barv (zelena, rdeča); 

- delovni list (grafična ponazoritev desetic); 

- barvice. 

Potek srečanja: 

1. Predstavim pripomoček (številska vrstica do 20, ploščice - zelene, rdeče). 

Ali sem se danes kaj novega naučil? Kaj? 

Kako se danes počutim? 
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2. Predstavim način dela (jaz nakažem začetno število z rdečimi kartončki, on 

dopolni z zelenimi do desetice). 

3. Narediva nekaj primerov, brez pisanja računov. 

4. Dopolnjevanje desetice na konkretnem nivoju in zapis računov na list. 

5. Dopolnjevanje desetice na listu (številska vrstica do 20 je narisana na listu, barva 

prostorčke). 

6. Dopolni desetico brez pripomočka. 

7. Dodajanje desetice (5+          = 10, 15 +          = 20, … ). 

Slika 7: Mnemotehnike – kartonček za zapomnitev računa 7 + 3 = 10 

7 + 3 = 10 

 

                                         

 

Če    bo    Sonja    pojedla   torto   bo      debela. 

Slika 7 prikazuje uporabo mnemotehnik. Mnemotehnike sva uporabila tudi zato, ker je jezik 

njegovo močno področje. Uporabila sva jo za zapomnitev naslednjega aritmetičnega dejstva: 

učenec je imel največ težav s priklicem aritmetičnega dejstva 7 + 3 = 10. Uporabila sva 

strategijo, ki je učencu blizu in si jo bo lahko zapomnil, upoštevala sva njegova močna 

področja (verbalne spretnosti). Učenec je sam izbiral besede za posamezna števila in sestavil 

poved, ki mu pomaga pri priklicu aritmetičnega dejstva. 
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Slika 8: Dopolnjevanje desetice: številska vrstica do 20 

 

Slika 8 prikazuje uporabo številske vrstice. Učenec je pri dopolnjevanju desetice uporabljal 

številsko vrstico, ki je imela 20 praznik prostorčkov. Z rdečo črto je bila označena desetica. 

Najprej je nastavil zelene kartončke, nato pa z rdečimi dopolnil kolikor manjka do desetice. 

Evalvacija srečanja po vaji Dopolnjevanje desetice: 

Z učencem sva dopolnjevanje desetice začela na konkretnem nivoju. Uporabila sva podlogo, 

ki ponazarja desetico, ta podloga vključuje 20 prostorčkov. Pri desetem prostorčku je narejena 

rdeča črta, da učenec ve, kje se zaključi prva desetica. Podloga vsebuje tudi ploščice dveh 

barv (zelene in rdeče). Delo je potekalo tako, da sem jaz nastavila zelene ploščice, on pa je 

moral dodati toliko rdečih, da je dopolnil desetico. V začetku nisva pisala račune, ampak sva 

samo štela ploščice. Koliko sem jaz postavila zelenih in koliko je moral on dodati rdečih, da 

sva prišla do 10. Po večkratnih ponovitvah zapisala račune, jaz sem dodala 6 zelenih ploščic, 

on je moral dodati 4 rdeče, račun se je glasil 6 + 4 = 10. Zahtevala sem, da pove tudi rezultat 

(10), ne le račun (6 + 4), da poveže števila med seboj. Prešla sva na grafični nivo, kjer je imel 

na listu narisano podobno podlogo. Najprej je pobarval toliko zelenih kvadratkov kot sem mu 

naročila in dodal rdeče. Nato sva delo tudi obrnila, da so bili računi že napisani in je moral 

barvati kvadrate. Pomembno se mi je zdelo, da račun tudi glasno izgovori, da 'sliši' račun. 

Nekateri računi so se zdeli učencu zelo lahki in zabavni (1 + 9 , 5 + 5, 8 + 2), pri drugih pa je 

imel več težav (7 + 3). Uporabil sva strategijo mnemotehnik in za ta račun sestavila poved, 

tako si bo učenec račun lažje zapomnil. 
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Učenčeva evalvacija srečanja:  

 

 

 

Učenec v evalvaciji ne opiše kaj sva delala pri tej vaji. Ampak je povedal, da je skrbno pazil 

na številsko vrstico. Številsko vrstico sem namreč učencu pustila doma, da jo je tudi čez teden 

večkrat uporabil. Pove, da je lahko čez teden 'vadil'.  

2.4. PREHOD ČEZ DESETICO 

Cilji vaje so: 

- Učenec izbire ustrezno strategijo. 

- Učenec aktivirata predznanje: 

- razdruževanje števil 7=□+ □; 

- dopolnjevanje do deset 3+ □ =10: 

- prištevanje enic k desetici. 

Pripomočki, ki sva jih uporabila: 

- vrvica s kroglicami, ščipalke; 

- različna pisala; 

- delovni list. 

Ali sem se danes naučil kaj novega? Kaj? 
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Potek srečanja: 

1. Predstavim pripomoček (vrvico, kaj pomenijo kroglice različnih barv in ščipalke) ter 

delo z njim. 

2. Igra s pripomočkom (nastavlja različna števila). 

3. Računanje na konkretnem nivoju (seštej 5 + 8). 

4. Ponazoritev računa (Kje postavim ščipalko?). 

5. Računanje na grafičnem nivoju (vrvica na listu). 

6. Predstavitev strategij za računanje v večjem obsegu (do 100): 

15 + 13 = 10 + 10 + 5 + 3 = 20 + 8 = 28 

15 + 13 = 15 + 10 + 3 = 25 + 3 = 28  

7. Računanje na simbolnem nivoju (zapis računa na dolgi način, izbere strategijo, ki mu 

je lažja). 

Slika 9: Uporaba niza kroglic v številskem obsegu do 100, uporaba pri prehodu čez desetico 

 

Slika 9 prikazuje uporabo niza kroglic. Pri prehodu čez desetico je uporabljal niz kroglic, na 

vrvici je s pomočjo ščipalk ponazoril posamezno število kroglic . Zaradi barvnih kroglic je 

število lahko razdružil (koliko manjka, da dopolni desetico ter koliko je od števila ostalo). 

Npr. 4 + 9 = 4 + 6 + 3 = 10 + 3 = 13.  
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Slika 10: Kartonček s ponazoritvijo aritmetičnega postopka 

 
15 + 23 = 10 + 5 + 20 + 3 = 30 + 8 = 38  
 

 
15 + 23 = 15 + 20 + 3 = 35 + 3 = 38  
 
 

Slika 10 ponazarja uporabo kartončkov. Uporaba kartončkov za ponazoritev postopka, pri 

računanju v večjem obsegu (do 100): pri tej vaji se nisva učila le postopka, ampak sva v delo 

uvedla tudi uporabo kartončka. Učenec kartončkov pri svojem delu, ne uporablja, zato je bilo 

to zanj nekaj novega. Na uporabo kartončka sem ga morala večkrat spomniti. Na kartončku 

sta ponazorjeni strategiji seštevanja s posameznimi koraki. Učenec je uporabljal obe strategiji. 

Strategijo, ki je krajša (15 + 23 = 15 + 20 + 3 = 35 + 3 = 38) je uporabljal predvsem pri 

številih v manjšem obsegu (do 30). Pomembne so tudi barvne opore, da učenec jasno vidi 

razliko med deseticami (zelena barva) in enicami (vijolična barva). Enaki barvi sta bili tudi 

kocki, ki sva jih uporabila. 

Evalvacija srečanja po vaji Prehod čez desetico: 

Zadnja vaja pri sklopu aritmetičnih veščin je bila prehod čez desetico. Tu je moral učenec 

uporabiti vsa znanja, ki jih je pridobil do te vaje. Tako sva vključila znanja o razdruževanju 

števil in dopolnjevanju desetice. In to je bila tudi strategija, ki sva se jo učila. 

Uporabila sva niz kroglic, ki obsega 100 kroglic, barve desetic pa se izmenjujejo (ena desetica 

je bela, druga zelena in tako se izmenično ponavljajo). Za ponazoritev števil je učenec  

uporabil ščipalko. Postavil je ščipalko za prvo število, preštel koliko kroglic mora dodati in 

postavil drugo ščipalko. Zaradi obarvanih kroglic je vedel, koliko jih mora dodati, da dopolni 

desetico ter koliko jih ostane, npr. 8 + 6 = 8 + 2 +  4 = 14. Učenec se je rad igral s kroglicami, 

glasno izgovarjal račune in tudi opisoval postopek reševanja aritmetičnih problemov. Po 

konkretnem nivoju sva prešla na grafični nivo. Vrvico je imel narisano na listu, namesto 
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ščipalk pa je risal črte. Postopoma sva opustila opore in delala naloge na simbolnem nivoju. 

Učenec je strategijo razdruževanja in dopolnjevanja desetice zelo dobro usvojil.   

Kasneje sva dodala še znanje o deseticah in enicah. Ter računala s števili v obsegu nad 20. 

Števila sva razdruževala na desetice in enice (do sedaj je učenec računal v obliki pisnega 

računanja, tako si je moral račun vedno zapisati). V začetku sva barvala desetice in enice. 

Račune sva v začetku tudi zapisovala (npr. 52 + 34 = 50 + 2 + 30 + 4 = 80 + 6 = 86). Kasneje 

pa sva računala s kockami (vsaka kocka je imela števila od 1 do 6), metala sva štiri kocke, 

zelena kocka je ponazarjala desetice in vijolična enice (enake barve sva uporabila tudi na 

kartončku – Slika 5, kjer je ponazorjen aritmetičen postopek). Na začetku je imel pred seboj 

vse štiri kocke, nato sva umaknila dve, da si je moral učenec števila zapomniti in na koncu sva 

kocke le metala, si  zapomnila števila ter kocke umaknila. To je bila tudi dobra vaja za urjenje 

delovnega spomina. Tudi to strategijo računanja je učenec uspešno usvojil. 

Učenčeva evalvacija srečanja: 

 

 

 

Iz učenčeve evalvacije je razbrati, da je zanj prehod čez desetico lahek. Pri delu mu je všeč 

konkreten material (klinčki – obešanje perila, poveže z vsakdanjim življenjem). Predvsem pa 

je učenec veliko navdušenje pokazal pri računanju s kockami. Barvne kocke (vijolična za 

enice in zelena za desetice) so mu bile v veliko oporo. Takoj  je vedel, da mora najprej sešteti 

desetice (zelene kocke) in nato enice (vijolične kocke). Pri tej vaji je prvič izrazil željo za 

dodatne račune. Tako sva naredila kar nekaj primerov s kockami.  

Ali sem se danes naučil kaj novega? Kaj? 
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3.5 KONČNI REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

3.5.1 Rezultati in interpretacija zaključnega testiranja 

Učenec je na zaključnem testiranju, na posameznem testu, dosegel naslednje rezultate:  

a) Sugermanov test 

Učenec za ta test ni motiviran, test zahteva miselno računanje, račune si mora zapomniti (ne 

sme jih zapisati) in izračunati. Pri računanju v manjšem obsegu, do 20, je bil uspešnejši. Pri 

računih v večjem obsegu (do 100) pa potrebuje več časa. Pri računanju je sicer uspešen. Med 

računanjem je opaziti nemirnost (vrti svinčnik v roki, se giblje, preseda na stolu, hodi po 

prostoru). 

Pri zaključnem testiranju učenec uporablja večje število strategij, medtem ko je na začetnem 

testiranju uporabljal le računanje s prsti, račune pa si je miselno zapisoval v obliki pisnega 

računanja.  

Tabela 10: Pravilnost rešitev in strategije pri računih seštevanja do 20, na končnem in 

začetnem testiranju 

Računi 

seštevanja 

do 20 

Pravilnost izračuna Strategija  Posebnosti 

(pomagala) 

 

 Začetno 

testiranje 

Končno 

testiranje 

Začetno 

testiranje 

Končno 

testiranje 

Začetno 

testiranje 

Končno 

testiranje 

5 + 7 = P P Cc Tb Štetje 

prstov. 

7 + 3 + 2 = 

10 + 2 = 12 

7 + 8 = P P Cc Tb   

6 + 9 = P P Cc Tb   

10 + 8 = P P Cc Ta  Priklic 

dejstva. 

8 + 13 = P P Cc Tb   

15 + 6 = P P Cc Tb   

Legenda: P – pravilni izračun; Cc – začne z večjim številom in prišteje manjšega; Ta – priklic 

dejstva; Tb – uporablja poznavanje mestnih vrednosti 
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Iz tabele 10 je razvidno, da si je učenec na končnem testiranju pri vseh računih pomagal z 

enako strategijo, število razdruži, dopolni desetico in nato prišteje še ostanek, to je tudi 

strategija, ki jo je učenec pridobil s treningom aritmetičnih veščin. Pri enem računu (10 + 8) je 

prišel do rezultata s priklicem dejstva.  

Pri začetnem testiranju je učenec uporabljal strategijo računanja na prste, štel je od večjega 

števila naprej. Tabela 10 prikazuje, da je učenec pri računih seštevanja do 20 uporabljal 

različni strategiji na začetnem in končnem testiranju. Na začetnem testiranju je učenec 

uporabljal le eno strategijo, na končnem pa je uporabil dve različni strategiji ter znanja, ki jih 

je dobil na treningu aritmetičnih veščin. 

Tabela 11: Pravilnost rešitev in strategije pri računih odštevanja do 20, na končnem in 

začetnem testiranju 

Računi 

odštevanja 

do 20 

Pravilnost  izračuna Strategija  Posebnosti 

(pomagala) 

 

 Začetno 

testiranje 

Končno 

testiranje 

Začetno 

testiranje 

Končno 

testiranje 

Začetno 

testiranje 

Končno 

testiranje 

7 – 6  = P P Cb Cc Štetje 

prstov. 

Koliko 

manjka od 

6 do 7? 

9 – 7  = P P Cb Cb   

10 – 4  = P P Cb Ta   

13 – 6  = P P Cb  Potrebuje 

več časa. 

13 – 3 – 3 

= 10 – 3 = 

7 

15 – 11  = P P Cb Cc   

17 – 9  = P P Cb Cb   

Legenda: P – pravilni izačun; Cb – šteje nazaj po ena od večjega števila; Cc – šteje po ena 

naprej od manjšega števila; Ta – priklic dejstva 

Iz tabele 11 je razvidno, da je učenec na končnem testiranju uporabljal tri različne strategije. 

Štel je po 1 nazaj do manjšega števila oz. po 1 naprej do večjega števila ali pa uporabi 

strategijo razdruževanja števil in računanje do desetice, ki jo sicer uporablja pri seštevanju. 

Učenec pri računih ni več uporabljal prste. 
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Pri začetnem testiranju je učenec uporabljal le eno strategijo, in sicer je štel nazaj od večjega 

števila, medtem ko je na končnem testiranju že uporabljal strategijo priklica števil iz 

seštevanja, npr. 15 – 11 = , koliko manjka od 11 do 15. 

Tabela 12: Pravilnost rešitev in strategije pri računih seštevanja do 100, na končnem in 

začetnem testiranju 

Računi 

seštevanja 

do 100 

Pravilnost izračuna Strategija  Posebnosti 

(pomagala) 

 

 Začetno 

testiranje 

Končno 

testiranje 

Začetno 

testiranje 

Končno 

testiranje 

Začetno 

testiranje 

Končno 

testiranje 

25 + 36  = / P  Ta  20 + 30 + 5 

+ 6 = 50 + 

11 = 50 + 10 

+ 1 = 60 + 1 

= 61  

35 + 19  = P P  Ta   

62 + 28  = P P  Ta   

57 + 35  = N P   Ta   

129 + 41  = / P  Ta   

Legenda: / - ni izračunal; P – pravilni izračun; N – napačni izračun; Ta – razdeli obe števili na 

D in E ter dodaja vsako posebej 

Iz tabele 12 razberemo, da je učenec na končnem testiranju števila razdružil na desetice in 

enice. Nato pa računa najprej desetice skupaj, nato enice skupaj, na koncu sešteje. S to 

strategijo je tempo računanja hitrejši, prav tako pa je pri izračunih uspešnejši. Tudi to 

strategijo je učenec pridobil s treningom aritmetičnih veščin. 

Pri začetnem testiranju je rešil tri račune (omeni, da so računi težki in naj hitro povem 

naslednjega), pri končnem testiranju pa je rešil vse račune in vse pravilno. Na začetnem 

testiranju je pri računih v večjem obsegu računal v obliki pisnega računanja. Imel je težave  z 

zapolnitvijo števil, zato je rešil le dva računa. Pri končnem reševanju pa je bil uspešen pri 

vseh računih. V tabeli 12 lahko vidimo učenčev napredek tudi pri motivaciji, pri začetnem 

testiranju je sam rekel, da naj hitro povem vse račune, pri končnem testiranju, da je bil bolj 

zbran in račune pravilno rešil. 
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Tabela 13: Pravilnost rešitev in strategije pri računih odštevanja do 100, na končnem in 

začetnem testiranju 

Računi 

odštevanja 

do 100 

Pravilnost izračuna Strategija  Posebnosti 

(pomagala) 

 

 Začetno 

testiranje 

Končno 

testiranje 

Začetno 

testiranje 

Končno 

testiranje 

Začetno 

testiranje 

Končno 

testiranje 

32 – 14 = N P  Tb  32  - 10 – 4 

= 22 – 4 = 

18 

64 – 59 = / P    Koliko 

manjka od 

59 do 64? 

75 – 37 = / P  Tb   

87 – 29 = / P  Tb   

112 – 66 = / P  Tb   

Legenda: / - ni izračunal; N – napačni izračun; P – pravilni izračun; Tb – razdeli manjše 

število na D in E 

Iz tabele 13 je razvidna strategija računanja pri računih odštevanja do 100 na končnem 

testiranju, uporablja strategijo razdruževanja manjšega števila na D in E. Učenec odšteva tako, 

da drugo število razdruži na desetice in enice, nato pa najprej odšteje desetice in na koncu še 

enice. Pri odštevanju je tempo računanja počasnejši kot pri seštevanju. Več časa je potreboval 

za račun, ki vključuje tudi stotico.  

Pri začetnem testiranju ni rešil nobenega računa, hitro je obupal, ni imel strategije reševanja. 

Pri končnem računanju pa si je vzel čas in izračunal vse račune, rezultati so pravilni. 

Učenec je pri končnem testiranju uporabil večje število strategij. Strategije je dobro usvojil, 

njegovi izračuni so pravilni, tempo reševanja pa je hitrejši. Strategija pri začetnem testiranju 

je bila preštevanje prstov. Pri končnem testiranju pa je učenec uporabljal naučene strategije 

(dopolnjevanje desetic, upoštevanje D in E, razdruževanje števil na D in E). Pri računih 

seštevanja do 20 je na začetnem testiranju uporabil le eno strategijo, medtem ko je na 

končnem testiranju že dve različni strategiji (priklic in razdruževanje števil). Pri računih 

odštevanja do 20 je na začetnem testiranju uporabil le eno strategijo (šteje nazaj po 1 od 
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večjega do manjšega števila). Na končnem testiranju pa je uporabil že tri različne strategije. 

Računa s priklicem dejstva (10 - 4), dopolnjuje do večjega števil (7 – 6, koliko manjka od 6 

do 7), še vedno pa pri nekaterih (17 - 9) računih šteje po 1 nazaj. Pri računih seštevanja in 

odštevanja do 100 je na začetnem testiranju rešil zelo malo računov, ker ni imel učinkovite 

strategije ustnega reševanja, učenec je reševal tako, da si je račune zapisal v obliki pisnega 

računanja, števila je hitro pozabil, napačno je prenesel desetice. Na končnem testiranju pa je 

uporabil znanje o razdruževanju števil na desetice in enice. Učenec je na končnem testiranju 

uporabil znanja, ki jih je pridobil s treningom. 

b) 10 minutni test za oceno avtomatizacije aritmetičnih dejstev in postopkov 

Učenec si je pred začetkom reševanja ogledal račune. Najprej je izbral račune množenja in 

deljenja in jih rešil. Nato pa je pogledal račune seštevanja in odštevanja v obsegu do deset, 

nadaljeval je z obsežnejšimi računi. Uporabljal je strategije, ki sva se jih učila. Skozi trening 

je razvil sposobnost ocene težavnosti računov. Ker mu poštevanka ne dela težav, najprej reši 

račune množenja in deljenja. Nato pa rešuje račune seštevanja. Najprej v obsegu do 10, nato  

do 20 in na koncu račune v večjem obsegu. 

Učenec pri računih v obsegu do 10 računa s priklicem dejstev, prav tako računa s priklicem, 

če je račun 10 + 6 = 16, ker ve, da število 6 nastopi na mesto 0. Prav tako računa s priklicem 

račune množenja, računi množenja so tudi vsi pravilno rešeni, napaka se pojavi, če mora 

množiti, ko je račun zapisan v obliki neznanega člena (9 • x = 36, učenec ne ve katero 

računsko operacijo naj uporabi, v tem primeru bi moral uporabiti deljenje (36 : 9 =). Pri 

računih do 20 je uporabil poznano strategijo, strategijo dopolnjevanja do desetice in 

razdruževanja števil (9 + 7 = 9 + 1 + 6 = 10 + 6 = 16 ). Učenec je z uporabo te strategije pri 

računanju zelo uspešen. Še vedno so potrebne vaje, da bo lahko z uporabo te strategije računal 

še hitreje. Učenec redko rešuje naloge s preštevanjem na prste, v testu je pri nekaterih računih 

računal na prste, ker misli, da je hitrejši, saj je bil v časovni stiski (ni vedel, če bo rešil dovolj 

računov in se tako zateče k strategijam, ki jih je dolgo uporabljal). Drugih pripomočkov ali 

materialov ni uporabljal. Pri večjem obsegu (nad 100) pa še vedno računa v pisni obliki. 
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Tabela 14: Primerjava rezultatov na začetnem in končnem testiranju na 10 minutnem testu za 

oceno avtomatizacije aritmetičnih dejstev in postopkov 

Št. točk, s 

katerimi je račun 

ocenjen 

Število računov Možnih število 

točk 

Št. točk na 

začetnem 

testiranju 

Št. točk na 

končnem 

testiranju 

1 21 21 17 20 

2 23 46 30 42 

3 18 54 15 9 

 

Iz tabele 14 je razvidno, da je učenec na končnem testiranju dosegel večje število točk pri 

računih ovrednotenih z 1 in 2  točkama, manjše število točk pa je dosegel pri računih 

ovrednotenih s 3 točkami. Učenec je najprej poiskal račune, ki so mu lažji (množenje, 

seštevanje do 10), tako da mu ni ostalo dovolj časa za sestavljene račune, ki so ovrednoteni s 

3 točkami. 

Učenec je v  desetih minutah rešil 48 (pri začetnem testiranju je rešil 40 računov) računov, od 

tega so 4 računi nepravilni in 44 pravilnih (na začetnem testiranju je imel tri nepravilno rešene 

in 37 pravilno rešenih). Od štirih računov, ki so napačno izračunani so trije z neznanim 

členom. Lahko opazimo, da je učenec pri računanju sicer zelo natančen, da je naredil malo 

število napak, tudi pri uporabi strategij je napredoval od začetnega testiranja, nove strategije 

hitreje uporablja in mu ne vzamejo toliko časa kot preštevanje prstov. 

Za reševanje aritmetičnih problemov seštevanja, otroci uporabljajo pet splošnih strategij: 

uporaba ponazoril, štetje prstov, verbalno štetje brez uporabe ponazoril, pridobljeno dejstvo, 

in priklic dejstva (Carpenter & Moser, 1983; Ilg & Ames, 1951; Siegler, 1987 v Geary, 1994). 

Pri rezultatih končnega testiranja je opaziti, da je učenec izbiral strategije, ki so časovno manj 

zamudne. Na začetnem testiranju je uporabil strategijo preštevanja prstov, na končnem 

testiranju pa je uporabil različne strategije, nekaj aritmetičnih problemov je rešil s pomočjo 

priklica dejstva, sicer pa uporablja naučene strategije (dopolnjevanje desetice, razdruževanje 

števil na desetice in enice). 
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c) ACADIA 

Na zaključnem testiranju je učenec dosegel naslednje rezultate na posameznih testih:  

na testu vidno motorične koordinacije in sposobnosti sledenja je učenec dosegel 16 točk od 20 

(giblje se ravno v aritmetični sredini) točk. Učenec je bil pri delu zelo pozoren in natančen. 

Test je reševal zelo počasi. Pazil je, da ne bo preveliko odstopanj. Tudi pritisk je nekoliko 

manjši kot na začetnem testiranju, čeprav je po končanem testu povedal, da ga boli roka. Na 

začetnem testiranju je dosegel 13 točk (kar je nekoliko manj kot en standardni odklon pod 

aritmetično sredino). Pri učencu je opazen napredek, pri nalogah se počuti bolj sproščenega, 

za naloge je zelo motiviran. Med samim izvajanjem zelo rad govori, pove kaj lahko naredi, 

pove, da ne sme zapustiti črte. Omeni pa tudi kako bi lažje lahko rešil (obrnil list, dvignil 

pisalo). Pri samem reševanju je opaziti utrujenost, še vedno ima težave s pritiskom na 

podlago. V začetnem delu so naloge, linije zelo lepo rešene (manj je odstopanja), medtem ko 

je v osrednjem delu že opaziti manjša odstopanja od začrtane linije. Učenec ima manj težav, 

če mora slediti ravni liniji, več odstopanj pa se pojavi pri zavojih (polž, črka l). 

Pri testu vidne diskriminacije je dosegel 20 (vse možne) točke. Že na začetnem testu je 

dosegel 19 točk. Zelo hitro je rešil naloge, kjer mora iskati enake slike. Več časa (manj kot na 

začetnem testiranju) je potreboval za iskanje enakih besed, vendar je bil zelo uspešen. Enake 

besede ni iskal s primerjanjem posamezne črke, ampak je celo besedo prebral in poiskal 

enako. Če mu je beseda povzročala več težav je primerjal posamezne črke, največkrat se je 

zgodilo, da je primerjal le prve tri, štiri črke nato pa je besedo do konca prebral. Pri reševanju 

je še enkrat pogledal ustreznost rešitve in se tudi sam popravil. 

Pri testu risanja oblik je učenec dosegel 13 točk od 20, še vedno se nahaja pod aritmetično 

sredino, vendar za manj kot en standardni odklon. Učenec pove, da so mu te naloge težke, da 

jih ne bo zmogel. Za reševanje potrebuje sprotne spodbude, krajše odmore. Pri težjih oblikah 

porabi več časa, se večkrat ustavi, pa tudi ni tako kritičen do lastnega dela. Pri lažjih oblikah 

pa sam sebi pove kaj bo najprej narisal, brez težav nariše dve ponovitvi, do dela je bolj 

kritičen. Še vedno ima težave pri risanju tridimenzionalnih slik, pri slikah, kjer je več likov 

(kvadrat, kara, krog). Pri učencu se vidi velik napredek pri risanju tridimenzionalnih slik, tu se 

še vedno pojavijo težave, vendar učenec ne obupa, ve, da mu to povzroča težav, a se vseeno 

potrudi. Opazen je napredek pri ravnih črtah, slike so narisane v skoraj enako veliki velikosti 

kot predloge. Učenec si za pomoč tudi naredi pike (kara), od kod do kod mora potekati črta, to 

mu je v pomoč, ve, da mora tam svinčnik obrniti in od tam naprej črta poteka drugače. Na 
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začetnem testiranju je dosegel 7 točk od 20, kar ga je uvrstilo dva standardna odklona pod 

aritmetično sredino. 

Tabela 15: Primerjava rezultatov začetnega in končnega testiranja 

 Začetno testiranje Končno testiranje Možnih število točk 

Test vidno motorične 

koordinacije 

13 16 20 

Test vidne 

diskriminacije 

19 20 20 

Test risanja oblik 7 13 20 

 

Tabela 15 prikazuje primerjavo rezultatov začetnega in končnega testiranja. Učenec je na vseh 

testih izboljšal število točk. Na testu vidne diskriminacije je na končnem testiranju dosegel 

vse možne točke, že na začetnem testiranju je bil na tem testu zelo uspešen. Tudi pri testu 

vidno motorične koordinacije je dosegel več točk (16 od 20). Velik napredek se vidi tudi na 

testu risanja oblik. Saj se je na začetnem testiranju nahajal kar dva standardna odklona pod 

aritmetično sredino. Na končnem testiranju pa je število točk skoraj podvojil. Učenec je bil na 

testu pozoren na risanje, na detajle, risal je počasi in zbrano. Pri risanju je opaziti napredek pri 

učenčevi pozornosti in motivaciji, še vedno ima na tem področju primanjkljaje (učenci z 

dispraksijo imajo težave z orientacijo v prostoru, z vidno motorično organizacijo), vendar se 

trudi, želi si uspeha na tem področju. Čeprav ima primanjkljaje učenec zelo rad riše, večkrat 

nariše risbo in jo komu podari. 

Učenci z dispraksijo imajo težave na področju vidno motorične koordinacije (Zieman, 2000). 

Pri učencu na tem področju težave niso izginile, primanjkljaje, ki jih pogojuje dispraksija bo 

vedno imel. Velik napredek pa je, da kaže zanimanje za stvari, da zna svoje delo oceniti. 

Nuditi se mu mora pomoč ob iskanju strategij, da bo primanjkljaje lahko kompenziral s 

svojimi močnimi področji.
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d) Matematični presejalni test (Adler, 2000) 

Opisala bom le naloge, ki s bile opisane tudi v začetnem ocenjevanju. Ostale naloge je učenec 

uspešno rešil.  

Pri testu prerisovanja oblike A (Slika 11) je bil učenec na končnem testiranju zelo motiviran. 

Podala sem mu navodila in mu povedala, da vrstni red risanja ni določen in ga lahko izbira 

sam, opozorila sem ga, da naj bo pri risanju natančen in oblike morajo biti enako velike. 

Učenec si je med risanjem narekoval kaj bo najprej narisal. Najprej je narisal kvadrat (okvir), 

nadaljeval je z navpičnimi črtami v tem kvadratu, nato je narisal polkrog, vodoravno črto ter 

diagonale kvadrata. Končal pa je s podrobnostmi (trikotnik in v njem krog, manjša 'antena' ter 

zastavica). Prerisana oblika je ustrezne velikosti (tako njena širina kot dolžina), tudi 

presečišče diagonal in vodoravnih črt je v eni točki (pri začetnem testiranju tega ni bilo). 

Učenec je risal počasi, bil je zelo zbran, želel je, da bi slika res ustrezala že podanemu 

predlogu. Tudi pri risanju te oblike po spominu, je učenec delal v enakem zaporedju risanja. 

Najprej ogrodje in nadaljeval s podrobnostmi. Slika pri prerisovanju pa je nekoliko večja od 

predloge. Učenec ni imel opore, s katero bi primerjal velikost, risal pa je na brezčrtni A4 list, 

kar mu je verjetno še dodatno dajalo občutek, da je njegov lik majhen. Sicer pa je pri obeh 

nalogah narisal vse elemente.Slika 11: Preisovanje oblike A, na končnem testiranju 
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Še vedno pa se pri učencu pojavljajo težave pri štetju nazaj. Učenec ve, da je to preštevanje v 

levo smer po številskem traku. Zna šteti po 2, 3, 5 nazaj. Štetje po 4 nazaj pa mu je povzročilo 

več težav. Tako sem mu nakazala naj šteje s pomočjo štetja po 2. Tiho si je prešteval števila in 

glasno povedal le zahtevane številke (50, 46, 42, 48…). Učenec je sicer ustrezno menjal 

desetice. Pri tem testiranju nisva uporabljala papirja in svinčnika za zapis števil, kot sva ga na 

začetnem testiranju.  

Pri aritmetičnih problemih je učenec uporabljal naučene strategije, glasno si govori kaj mora 

početi. Pri računih v obsegu do 10 (5 + 4) računa s priklicem dejstev, pri ostalih uporablja 

druge strategije, dopolnjevanje destice in razdruževanje števil (27 + 8 =  27 + 3 + 5 = 30 + 5 = 

35). Račune množenja je rešil brez težav, pri deljenju je potreboval nekoliko več časa. Vsi 

rezultati so pravilni. Na začetnem testiranju je učenec uporabljal strategijo preštevanja prstov, 

vse račune pa je rešil pravilno.  

Pri prerisovanju oblik B, je učenčeva motivacija nekoliko popustila, saj s je moral že za 

prerisovanje oblike A zelo potruditi in je verjetno tudi zato tukaj nekoliko slabši rezultat. Pri 

polovici likov se velikosti oblik ujemajo. Učenec je imel najbolj opazne težave pri 

prerisovanju krogov, ki so postavljeni v obliki znaka je manjše (<), uspešno pa je prerisal 

kocko, tudi velikost je ustrezna, pri začetnem testiranju je tu imel zelo velike težave in je 

napredek zelo opazen.  

Pri ugotavljanju računske operacije učenec ni naredil napak (pri začetnem testiranju je imel 

eno napako). Brez težav je opazil, kje mora postaviti znak – in +. Pri ugotavljanju drugih 

operacijskih znakov pa je poizkušal, to pomeni, da je postavil 6 : 2 in ugotavljal ali je 12 ali 

ni. Če je bil rezultat napačen, je ustavil drugo računsko operacijo.  

Učenec je števila na uro napisal bolj uspešno kot pri začetnem testiranju. Še vedno nima 

sistema kako napisati števila (najprej 3, 6, 9, 12, nato pa vmesna števila), ampak je pisal 

števila kar po vrsti (1, 2, 3, 4,…). Pozna kako si števila sledijo po vrsti. Opazen je večji 

razmik med števili 9, 10, 11. Če se je kaj zmotil, se je tudi sam popravil in rekel, da želi 

popraviti. Po končanem risanju sem ga vprašala ali je zadovoljen ali želi kaj popraviti, ko je 

sam rekel, da je ura dobra sva končala. Pri risanju kazalcev (navodilo: Ura naj kaže pet čez 

dvanajst.) je naredil isto napako kot pri začetnem testiranju. Vendar se je sam popravil, ni mu 

bilo potrebno podati digitalnega zapisa časa.  
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Učenec je uspešno rešil številski trikotnik (priloga 5). Po prikazanem modelu, je nadaljeval 

sam. pri računanju si je pomagal s poznanimi strategijami, če je račun obsegal rezultat čez 10. 

Sicer pa je števila zapisoval tako, da je vedel katera mora skupaj sešteti v naslednjem koraku, 

ni potreboval pomoči pri organizaciji zapisa. 

Pri ocenjevanju časa ni opaznih bistvenih razlik. Učenec je dosegel podobne rezultate kot pri 

začetnem testiranju. Za ponazoritev je izbral reševanje matematične naloge. Pred reševanjem 

sem ga opozorila, da naj sam pove kdaj bo minila 1 minuta, tudi če še ne bo rešil naloge. Tako 

je nalogo rešil prej kot v minuti, imel je čas, da napiše še odgovor prejšnje naloge. Ura pa je 

ustavil, ko je minilo 55 s. Pri reševanju podobne naloge je učenec porabil manj časa (49 s).  

Pri pogovoru o matematiki in njegovem delu za matematiko, je razvidno, da matematika ni 

njegov najljubši predmet, da mu še vedno povzroča težave in zanjo porabi veliko časa. 

Učenec pa omeni, da mu je pomembno s kom dela nalogo, rešuje test. Zelo rad rešuje naloge 

sam (ne v razredu), saj se lahko tako pogovarja, glasno računa. Naloge je rad reševal, ni bilo 

občutka, da mu katera naloga povzroča velike težave in je ne želi rešiti do konca. To tudi sam 

pove, da se mu naloge niso zdele težke. So mu pa naloge všeč, ker so drugačne kot tiste, ki jih 

mora reševati vsak dan za matematiko. 

Tabela 16: Primerjava rezultatov začetnega in končnega testiranja 

Test  Začetno testiranje Končno testiranje 

Prerisovanje oblike A Prerisani so vsi elementi, 

slika je nekoliko višja in 

širša, črte nimajo skupnega 

presečišča. Najprej nariše 

ogrodje, nato detajle. 

Prerisani vsi elementi, slika 

je ustrezne širine, črte imajo 

skupno presečišče. Najprej 

nariše ogrodje, nato detajle. 

Sam sebi narekuje kaj bo 

najprej narisal.  

Štetje nazaj Ne šteje nazaj po 4, tudi po 

uporabi svinčnika in papirja 

za zapis, ima težave. 

S pomočjo tihega štetja nazaj 

po 2, je učenec uspešno rešil 

nalogo. Ne uporabi svinčnika 

in papirja.  

Aritmetični problemi Računa s preštevanjem 

prstov, računi pravilno 

izračunani. 

Uporablja naučene strategije 

(glasno pripoveduje kaj mora 

početi), računi pravilno 
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izračunani.  

Prerisovanje oblik B Težave s tridimenzionalnimi 

risbami, težave z razmerji 

(neustrezni razmiki, 

velikost). 

Večina likov je ustrezne 

velikosti. Še vedno težave z 

ustreznimi razmerji risb. 

Težave s pozornostjo. 

Ugotavljanje računskih 

operacij 

Ena napaka (namesto 

operacije množenja, uporabi 

operacijo seštevanja). Preveri 

pravilnost. 

Brez napak. Na koncu 

preveri pravilnost naloge.  

Risanje številčnice na uro Pozna vrstni red števil, 

števila ne uredi ustrezno v 

prostor (v številčnico, krog). 

Težave s ustrezno 

postavitvijo kazalcev 

(ustrezno jih postavi po 

digitalnem zapisu časa).  

Števila v prostoru so 

ustrezneje razporejena kot na 

začetnem testiranju. Svojo 

napako popravi. Še vedno so 

težave z ustrezno postavitvijo 

kazalcev (potreben digitalni 

zapis časa). 

Številski trikotnik Pozna pravilo računanja, 

sešteva s preštevanjem 

prstov. Izračun je pravilen. 

Pozna pravilo računanja, pri 

računanju uporablja naučene 

strategije. Števila so ustrezno 

razporejena v trikotnik. 

Ocenjevanje časa Težava s tem kaj pomeni 1 

minuta, kaj lahko naredim v 

eni minuti. Narisal risbo. Ni 

opaziti napredka pri prvem in 

drugem merjenju časa. 

Učenec dosega podobne 

rezultate kot na začetnem 

testiranju. Težko izbere kaj 

lahko naredi v eni minuti. 

Uro je sicer ustavil bližje eni 

minuti tako pri prvem kot 

drugem merjenju časa. 

 

Iz tabele 16 je razvidno, da je učenec pri posameznih nalogah Matematičnega presejalnega 

testa napredoval. Opaziti je napredek pri risanju oblik (tako kot pri testu ACADIA je tudi 

tukaj napredek pri učenčevi pozornosti in motivaciji za naloge te vrste). Prav tako se je 

izboljšal pri štetju nazaj, ter ugotavljanju računskih operacij. Učenec je dobro izkoristil svoja 

močna področja, to je govor, verbalizacija del (značilno za učence z dispraksijo), njegovo 
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delo pogosto spremljajo navodila, ki si jih sam postavlja (Najprej bom narisal kvadrat, 

nato….; Najprej razdružim število, nato dodam do 10 in dodam še kar mi ostane). Pri nalogah, 

kjer si govori je tudi uspešen. Pri učencu so še vedno primanjkljaji na področju vidno 

motorične organizacije, pri nalogah, ki zahtevajo risanje je sicer napredoval, vendar je še 

vedno opaziti primanjkljaje (risbe odstopajo pri ustrezni širini, dolžini, razporeditev na 

podlago). 

Tako kot na pri testu ACADIA ter 10 minutnem testu za oceno avtomatizacije aritmetičnih 

dejstev in postopkov, je učenec tudi na Matematičnem presejalnem testu dosegel boljše 

rezultate. M. Košak Babuder (2007) navaja, da je pomembno, da pri učencu z dispraksijo 

razvijamo sposobnosti samovrednotenja in samoocenjevanja. Pri učencu je na zaključnem 

testiranju opaziti, da večkrat pogleda kako je nalogo rešil, da preveri ali je rezultat pravilen, 

svojo risbo primerja s sliko, ki jo je moral prerisati. 

3.5.2 Povzetek ključnih ugotovitev in rezultatov uspešnosti treninga 

M. Kavkler (1997) pravi, da je reševanje aritmetičnih problemov proces, ki pogojuje 

interakcijo različnih kognitivnih mehanizmov. Če nepravilno deluje del kompleksnega 

mehanizma, je delovanje kognitivnega sistema moteno in pojavljajo se težave pri učenju 

matematike. S treningom osnovnih aritmetičnih veščin sem učencu z dispraksijo in učnimi 

težavami pri aritmetiki pokazala veliko strategij, s katerimi lahko nadomesti in kompenzira 

svoje primanjkljaje na področju aritmetike. S temi strategijami je razvijal različne aritmetične 

spretnosti, s ponavljanjem so prišle tudi v njegovo rutino in vsakodnevno uporabo. Med 

ponujenimi strategijami izbira tiste, ki so mu bližje in s katerimi pride lažje in hitreje do 

rešitve. Pri izbiri strategij sem upoštevala tudi primanjkljaje, ki jih ima zaradi dispraksije, zato 

sem v trening vključila strategijo mnemotehnik, verbalizacijo postopkov. 

Trening sem zastavila tako, da si je s svojimi vsebinami in nalogami sistematično sledil, bil je 

strukturiran od temeljnih znanj do veščin, ki jih mora učenec v tej starosti obvladati. Učencu 

je tako omogočil pregled nad matematičnim znanjem, ki ga je pridobil v teh letih šolanja. 

Učenčeva edina strategija reševanja aritmetičnih problemov je bila na začetnem testiranju 

preštevanje prstov (tako pri seštevanju kot odštevanju), tako so ga naučili. S poštevanko nima 

težav, računa s pomočjo priklica dejstev. Tako je pri računih vedno uporabljal materialne 

strategije (štejte prstov). Ni uporabil znanj, ki jih je pridobil (znanja o mestnih vrednostih - 

deseticah, enicah). Nekaterih znanj pa ni nikoli usvojil (štetje v zaporedjih, po 2, 3, 5, uporaba 

številske vrste za računanje, orientacija v številski vrsti). Težave z orientacijo (tako na podlagi 
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kot v številski vrsti) so značilne za učence z dispraksijo. Trening sva začela z osnovnimi 

znanji, ki so potrebna za uspešno reševanje aritmetičnih problemov. Pri treningu sem 

upoštevala učenčeva močna področja in tako za zapomnitev dejstev vključevala 

mnemotehnke in verbalizacijo aritmetičnih postopkov. 

Z učencem sva uporabila tudi različne pripomočke. Na začetku je bilo teh več, bili so v 

pomoč pri pridobivanju določenih znanj (deteljica za štetje po 3, kovanci za štetje po 2 in 5, 

številski trak). Učenec je pripomočke rad in redno uporabljal. S pomočjo pripomočkov se je 

lažje spomnil katero snov sva obravnavala, tako je povezal snov in pripomočke ter priklical 

vsebino srečanja. Zelo uporabna strategija so mnemotehnike. Učenec z dispraksijo ima izrazit 

slušni, govorni učni stil (to je njegovo močno področje), v pomoč mu je, če neko stvar sliši, si 

jo zapomni na drugačen način. Tako sva izbirala le tista aritmetična dejstva, ki si jih je res 

težko zapomnil (če bi izbrala vse, strategija ne bi imela učinka, saj si učenec vsega ne bi 

mogel zapomniti v obliki mnemotehnik). Izbrala sva račun seštevanja, ki je učencu povzročal 

največ težav. Poved, ki je bila zabavna, pa je učenec sam sestavil, saj bo on uporabljal to 

strategijo.  

Učenčeve izrazitejše težave so tudi na področju prostorske organizacija. Učenec sicer ima 

usvojena znanja o pisnem računanju, pozna potek računanja, ve kje začeti, v katero smer 

računati, kako prenašati desetice, stotice naprej, kako podpisovati (tudi brez mreže je 

uspešen). Težave se izrazito kažejo pri prerisovanju oblik (ACADIA test, matematični 

presejalni test). Predvsem je to v ustrezni velikosti (širini, dolžini lika, telesa), še posebno pa 

so izrazite težave pri prerisovanju tridimenzionalnih premetov. Tu sem si pomagala s knjigo 

Dežela Črtarija, kjer si zahtevnost risanja črt sledijo (najprej so ravne navpične in vodoravne 

črte, pa vse do risanja lokov), ni vseh vaj rešil vsak dan, ampak je črte risal postopoma, 

posamezno vajo lahko tudi ponovi, saj se lahko črte tudi prekrivajo. Vsebino prostorske 

orientacije pa sem navezala tudi na učenčevo snov, področje geometrije. Tako sva ponovila 

znanja o črtah (daljica, premica, poltrak), likih, telesih. Z učencem sva iskala tudi 

pripomočke, ki bi jih lahko uporabil pri geometriji. Tu sva bila pozorna na rokovanje z 

geometrijskim orodjem, učenec je uspešen pri rokovanju z geotrikotnikom, pri šestilu pa ima 

nekaj težav, kažejo se težave s fino motoriko. Težko drži šestilo in list, saj se mu šestilo 

premakne s središčne točke, za boljšo stabilnost sva uporabila plastelin. Naredila sva primer, 

ali je krog lepši z ali brez uporabe plastelina. Tudi M. Košak Babuder (2007) navaja, da je za 

učence z dispraksijo učinkovita oblika pomoči, da mu predhodno pokažemo kako naj zgleda 
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končni izdelek. Opazen je napredek pri prerisovanju tridimenzionalnih oblik, lep napredek se 

kaže pri kocki. Še vedno pa so prisotne težave pri nestandardnih tridimenzionalnih oblikah. 

Učenec je s pomočjo treninga razvil pomembne strategije (reševanje s priklicem dejstva, 

strategija uporabe mnemotehnik, dopolnjevanja desetice, razdruževanja števil na desetice in 

enice) za reševanje aritmetičnih problemov, ki so mu bile v pomoč pri premagovanju težav pri 

matematiki. Potrebno je še veliko vaje in rednega uporabljanja teh strategij, da jih ne pozabi, 

le tako bo s časoma prešel tudi na bolj učinkovite in hitrejše načine računanja (priklic 

dejstev). Pri obsežnejših aritmetičnih problemih pa bo uporabljal žepno računalo. Kljub 

treningu učenčeve težave niso izginile, je pa pokazal veliko zanimanje za trening, za vaje, rad 

se pogovarja o matematiki, pove kaj mu je težko, česa ne mara. Zelo pomembno se mi je 

zdelo, da sem med treningom dobila povratne informacije tudi od učenčeve mame in 

razredničarke. Tako sem videla, kje morava narediti več ponovitev, videla sem, ali učenec 

določena znanja uporablja le pri meni, na treningu ali jih prenaša v nova okolja, jih uporablja 

pri novih problemih. Šele takrat je trening učinkovit. 

Pomemben cilj treninga je bil, da učenec razvija strategije za reševanje aritmetičnih 

problemov. Pri svojem delu mora izkoristiti močna področja, ki jih ima kot učenec z 

dispraksijo. Potrebno pa je učencu nuditi pomoč, da s temi močnimi področji ustrezno 

kompenzira primanjkljaje, ki jih ima na področju aritmetike.   

3.5.3 Povratna informacija staršev in učiteljice 

Učiteljica ima mama sta podali mnenje že med izvajanjem treninga (v mesecu februarju). 

Učenčeva mama je zapisala:  

»Matej (ime je izmišljeno) ima precejšnje pomanjkanje številskih predstav in smo mu pri 

računanju skušali pomagati z različnimi pripomočki, vendar se je izkazalo, da so ga v večini 

le ovirali ( bodi se je z njimi igral ali pa so mu vzeli preveč časa). Najbolj se je obneslo, ko je 

računal s prsti.  

Ko sta letos z Urško začela s štetjem ( večkratniki števil npr. 2,3,5,) se mu je najprej zdelo 

težko in po številskem traku se ni najbolje znašel. Zdaj ko šteje s pomočjo številk napisanih na 

posamezne liste, nima več težav in zdaj šteje po 2, 3 in 5 naprej povsem brez pripomočkov, 

medtem ko nazaj ne gre tako gladko in mu je težje.  
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Sem pa opazila, da si je ta zaporedja števil, z vsakodnevnim ponavljanjem, zapomnil kot 

»pesmico«, saj ko bi lahko to uporabil pri domači nalogi, je največkrat štel s prsti in sicer pri 

številih nad 10, medtem ko je do 10 velikokrat izračunal na pamet.  

Pridobljeno znanje zna uporabiti pri uri ( prej je minute računal s pomočjo poštevanke, do 

50, potem je bil problem, zdaj si pomaga z zaporedjem).« 

Učenčeva razredničarka je zapisala: 

»Glede računanja na pamet: vesela sem, da je za trening motiviran 

(poskuša računati na pamet - tu je velik napredek) in se ne obrne 

takoj na svoje prste in prešteva (odšteva, sešteva po ena). Sedaj 

zmore računanje na pamet do 5, do 10 mu gre seštevanje, pri odštevanju 

brez prstov še ne gre, kar je več (od 15 naprej) brez preštevanja 

prstov po ena skoraj ne gre. Trenutno vidim velik napredek v 

motivaciji - da se da tudi brez prstov.« 

Učenčeva mama in učiteljica opažata, da je učenec za delo pri treningu zelo motiviran. Mama 

prav tako navaja, da učenec v obsegu do 10 že računa s priklicem dejstva v nekaterih primerih 

(4 + 5, 5 + 5, 3 + 4). Prav tako omenita, da je pri učencu opaziti, da pri svojem delu ne 

uporablja le svojih prstov, ampak se poslužuje tudi drugih oblik računanja (naučenih 

strategij). 

3.6 ODGOVORI NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Kakšne so aritmetične spretnosti učenca s primanjkljaji na posameznih področjih 

aritmetike in dispraksije pred začetkom treninga? 

Učenec na testih (ACADIA: na testu vidno motorične koordinacije je dosegel 13 točk od 20, 

na testu vidne diskriminacije je dosegel 19 točk od 20, na testu risanje oblik je dosegel 7 točk 

od 20; 10-minutni test: pri računih z 1 točko je dosegel 17 točk od 21, pri računih z 2 točkama 

je dosegel 30 točk od 46 ter pri računih s 3 točkami 15 točk od 54; Matematični presejalni 

test) dosega bistveno nižje rezultate kot jih njegovi sovrstniki. Njegove težave se izraziteje 

kažejo pri pouku matematike. Sicer ima učenec pri tem predmetu pozitivne ocene, vendar ima 

težave z razumevanjem matematičnih pojmov, slabše številske predstave. Učenec ima težave 

pri osnovnih matematičnih znanjih. Šteje le po 1 naprej in nazaj ter po 2 naprej. Težave ima s 

štetjem po 2 nazaj (ob tihem preštevanju sicer to zmore), po 3 naprej in nazaj ter po 5 naprej 
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in nazaj. Učenec ve katero število je večje, manjše, pozna katero število stoji pred 

(predhodnik) oz. za (naslednik) določenim številom. Težave v štetju se odražajo tudi pri 

reševanju aritmetičnih problemov. Učenec pozna vlogo računskih operacij (ve kaj mora delati 

pri +, -, :, •). Učenec nima avtomatiziranih aritmetičnih dejstev, tako še vedno računa na prste, 

tudi v obsegu do 10. Avtomatizirana je poštevanka, prisotne so še težave, vendar učenec lahko 

z njo operira. Učenčeva pomanjkljivost je tudi skromno število strategij seštevanja in 

odštevanja. Uporablja le eno strategijo, in sicer, šteje (po 1) od večjega števila naprej, pozna 

zakon o zamenjavi seštevanca, saj vedno šteje od večjega števila naprej (npr. 5 + 6, zapomni 

si število 6 , nato s prsti nakaže 5 in šteje naprej, 6, 7, 8, 9, 10, 11, medtem pa nakazane prste 

skriva). Če je račun v večjem obsegu, ga zapiše v obliki pisnega računanja (pisno seštevanje, 

odštevanje). Ne uporablja znanja o mestnih vrednostih (desetice, enice). Učenec pozna 

geometrijske oblike in jih tudi prepozna ter poimenuje. Težave so prisotne pri prerisovanju le 

teh, pri prostorski orientaciji, učenec sicer sledi (z manjšimi odstopanji), podani črti, še 

posebno, če je ta ravna, pri krivih črtah ima že več težav. Tako preriše kvadrat, pravokotnik, 

trikotnik, vendar so opazne razlike v neustrezni velikosti, večje težave ima pri prerisovanju 

kroga. Največ težav pa je prisotnih pri prerisovanju tridimenzionalnih predmetov (kocka, 

kvader, druge tridimenzionalne oblike). Tudi sam omenja, da ima tu največ težav, opazna je 

tudi manjša motivacija pri teh nalogah, učenec je hitreje zadovoljen z rezultatom in ni kritičen 

do svojega dela. Prav tako so opazna odstopanja in nenatančnost pri risanju z geotrikotnikom 

in šestilom. (težave ima s fino motoriko). Kljub tem težavam števila pri pisnem računanju 

pravilno podpisuje (tudi brez uporabe mreže), pozna postopke pisnega računanja.  

Rezultati testov (ACADIA, Sugarmanov test, 10 minutni test avtomatizacije aritmetičnih 

dejstev in postopkov, Matematični presejalni test) kažejo, da ima učenec dva primanjkljaja na 

posameznih področjih učenja. Učenec ima težave pri aritmetiki ter dispraksijo. Za učence z 

dispraksijo je značilno, da imajo težave pri prostorski orientaciji, težave s fino motoriko, 

težave z vidno motorično organizacijo (Zieman, 2000). Vse te težave so opazne tudi pri 

učencu, vzroke težav pri aritmetiki pa lahko pojasnimo tudi z dispraksijo. Učenec ima težave 

z orientacijo v prostoru, na podlagi, kar odraža tudi težave z orientacijo v številski vrsti, 

težave na področju številske predstavljivosti. Zaradi dispraksije ima tudi težave pri geometriji 

(fino motoriko), uporaba geometrijskega orodja, natančnost pri risanju. Pomembno pa je 

omeniti tudi močna področja. Pri učencu je močno področje govor, verbalizacija dela, kar je 

značilno za učence z dispraksijo. Tudi med samim reševanjem, ko dela domače naloge veliko 

govori, si prepeva, uporablja izraze iz angleškega jezika. 
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Kako učinkovit je bil trening, ki vključuje učenje osnovnih veščin štetja, računanja, 

orientacije v prostoru pri učencu z dispraksijo in težavami pri aritmetiki? 

Trening aritmetičnih veščin pri učencu z dispraksijo je temeljil na razvoju aritmetičnih 

osnovnih veščin. Trening je razdeljen v dva sklopa. Prvi sklop je prostorska orientacija 

(učenec ima dispraksijo, na testih so se pokazale težave na področju orientacije in vidno 

motorične koordinacije), kjer se delo povezuje z vsebino in učnimi cilji, ki jih bo učenec 

moral doseči v letošnjem letu, na področju geometrije (različne črte – premica, daljica, 

poltrak, liki, telesa). Ta del treninga obseka tudi grafomotorične vaje. Drugi del treninga 

temelji na osnovnih aritmetičnih veščinah. Učenec ima primanjkljaje na področju aritmetike 

(težave s štetjem v zaporedjih, s priklicem dejstev, uporablja le eno strategijo za reševanje 

aritmetičnih problemov). Trening obsega področje štetja (učenec ima težave pri štetju v 

zaporedjih, kar je pomembno zanje za seštevanj, znanje poštevanke), to je štetje v sklopih (po 

2, 3, 5), naprej in nazaj, uporaba številske vrste in orientacija na njej (pri učencih z dispraksijo 

je izrazita težave na področju orientacije v prostoru); področje razdruževanja števil, področje 

dopolnjevanje desetice ter uporaba mestnih vrednosti (enice, desetice), ta del treninga se 

zaključi s prehodom čez desetice. Z vajami sem skušala pri učencu razviti čim večje število 

strategij za reševanje aritmetičnih problemov, pospešiti tempo reševanja. Pri oblikovanju 

treninga sem upoštevala tudi njegovo močno področje ter njegov učni stil, to je slušni in 

govorni stil (kar je močno področje pri učencih z dispraksijo), učenec je močan tudi na 

vidnem področju. Tako, da sem pripravila veliko materiala, s katerim lahko rokuje, različne 

kartončke, trening je usmerjen tudi v ustrezno rabo kartončkov (učenec ve kateri kartonček 

uporabiti pri nalogi, ve kako se kartonček uporablja). Pomemben del treninga (prisoten pri 

vseh vajah) pa je, da učenec vse postopke tudi verbalizira ter jih tako tudi 'sliši', nova znanja 

sprejema po različnih senzornih poteh ter njemu primerno. Verbalizacija dela je že sedaj zelo 

prisotna pri učencu z dispraksijo.  

Strategije, ki sem jih uporabila pri učencu z dispraksijo in s težavami pri matematiki, za 

razvoj aritmetičnih strategij, so se pokazale kot zelo učinkovite. Učenec potrebuje sicer več 

časa, da strategijo usvoji in jo uporablja brez opozoril, da se sam spomni nanjo. Učenec je tudi 

v vsakdanjem življenju uporabljal štetje v zaporedjih (ptice na strehi je štel po dve, minute na 

uri po pet), kmalu je sam povezal štetje v zaporedjih z večkratniki poštevanke 2, 3 in 5. 

Učenec je v začetku pri seštevanju še vedno uporabljal preštevanje prstov, vendar jih je štel 

po 2, za to je sicer potreboval več vaje in ponovitev. Učenec sedaj šteje po 2, 3 in 5 naprej in 

nazaj. Število 3 mu pri štetju nazaj povzroča še nekaj težav, saj to število nimajo tako jasnega 
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ritma štetja. Strategija, ki jo učenec najraje uporablja je prehod čez desetico z uporabo 

dopolnjevanja desetice (7 + 5 = 7 + 3 + 2 = 10 + 2 = 12). Učenec pove, da mu je ta strategija 

najbolj všeč. Pri uporabi te strategije si glasno govori: 'Številu 7 dodam 3 in pridem do 10, ker 

sem številu 5 vzel 3, mi ostane 2, zato je 10 + 2 = 12.' Tako si postopke v matematiki, in tudi 

sicer pri delu, verbalizira, v pomoč mu je, da lahko poleg dela govori (to je njegovo močno 

področje). Zato bolje rešuje aritmetične probleme v paru, stran od hrupa in motečih 

dejavnikov. Ti ga zmotijo, pa tudi v skupini, ne more, in ne sme, glasno govoriti. Učinkovita 

strategije so bile tudi mnemotehnike. Vendar jih nisva uporabila kar povsod, ampak sva se 

dogovorila, katere stvari mu povzročajo največ težav in bi se jih lahko naučila na drugačen, 

zabaven način. Tako sva uporabila poved, ki jo je učenec sam sestavil za račun 7 + 3 = 10 (Če 

bo Sonja pojedla torto bo debela. Sonja predstavlja število 7, torta 3 in debela 10. Besede, ki 

predstavljajo števila, so delo učenca, saj sem želela, da si dobro zapomni stavek ter da je 

strategija učinkovita in uporabna, ne pa sama sebi namen.). Učenec se je pri tem zelo zabaval, 

bilo mu je zanimivo, tako je videl, da matematika ni vedno težka. Z učencem sva uporabila 

tudi kartončke, na katerih je bil ponazorjen postopek aritmetičnih operacij. Učencu sem 

poskušala ponuditi čim več različnih strategij, s katerimi je skušal nadomestiti in kompenzirati 

primanjkljaje, ki jih ima na področju reševanja aritmetičnih problemov ter kot učenec z 

dispraksijo. Učenec je sicer preizkusil vse strategije, redno pa uporablja le tiste, ki so mu 

bližje, s katerimi lažje in hitreje dela. Pri računih v večjem obsegu (čez 100) si še vedno 

pomaga z zapisom računa v kupček (pisno računanje). Učenec pa si je tudi zelo zapomnil igre, 

ki sem jih sestavila. Preko iger sem poskušala vpeljati tudi znanja, ki jih je moral na 

posamezni vaji pridobiti. Pri igrah je zelo užival in rad sodeloval. Zelo pomembno je, da 

učenec stvari usvaja postopoma in sistematično, da posamezno stopnjo in znanja res dobro 

usvoji, da je na tem področju samostojen in sproščen, le tako lahko znanje nadgradi. 

Učenec je na končnem testiranju pri vseh testih izboljšal svoje rezultate. Na testu ACADIA je 

pri testu vidno motorične koordinacije dosegel 16 točk od 20 (na začetnem pa 13 točk od 20), 

na testu vidne diskriminacije je dosegel vse točke (20, na začetnem jih je 19), na testu risanja 

oblik je pokazal največji napredek, dosegel je 13 točk od 20 (na začetnem 7 točk od 20). Pri 

Sugermanovem testu je opaziti razliko pri uporabi strategij. Na začetnem testiranju je uporabil 

le eno strategijo, to je preštevanje prstov. Na končnem testiranju pa je računal s priklicem 

dejstev, z razdruževanjem števil na desetice in enice, s pomočjo dopolnjevanja desetice. Prav 

tako je pri tem testu opaziti učenčevo motivacijo, na začetnem testiranju je od 10 računov 

seštevanja in odštevanja rešil le 4 račune (2 pravilno in dva napačno), pri ostalih računih ni 
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prišel do rezultata. Na končnem testiranju je rešil vse račune in vse pravilno. Pri računih v 

obsegu do 20 (seštevanje in odštevanje) je opaziti hitrejši tempo delo, prav tako pa učenec 

uporablja strategijo verbalizacije (5 + 7 = dopolnim do 10, ker sem 5 vzel 3, mi ostane dva, 

zato 10 + 2 = 12). Učenec pri nalogah uspešno izkoristi svoje močno področje, to je 

verbalizacija dela, tako si strategije lažje zapomni. 

Trening, ki sem ga sestavila, je vplival na večjo uspešnost pri učencu. Učenec še vedno 

potrebuje pomoč pri delu pri matematiki, vendar je  na področju računanja bolj suveren. Prav 

tako je izboljšal svoje orientacijske sposobnosti. Učenec je tekom treninga tudi pogosteje 

verbaliziral dejavnosti, ki jih je opravljal. Trening je vplival tudi na učenčevo motivacijo, saj 

je pri nekaterih igrah sam dal pobude, kako bi se lahko še igrala ter če lahko še podaljšava 

čas.  
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4 ZAKLJUČEK IN SKLEPNE MISLI 

Ljudje matematična znanja uporabljamo tudi v vsakdanjem življenju, tako se pogosto težave, 

ki jih imajo otroci pri matematiki kažejo tudi v njihovem funkcioniranju (štetje denarja, 

poznavanje na uro, načrtovanje časa, prostorska orientacija, preštevanje predmetov…). 

Pogosto se pri učencih, ki imajo težave pri aritmetiki, pojavijo tudi druge težave, ki učenje še 

otežijo. Učenci z dispraksijo imajo pri matematiki težave pri geometriji (natančnost risanja, 

težave z uporabo geometrijskega orodja), težava na področju orientacije v prostoru 

(orientacija na številskem traku, primanjkljaji na področju številske predstavljivosti), svojih 

rezultatov, izdelkov ne pregledujejo (ne ocenjujejo). 

V diplomskem delu je bil vključen učenec 5. razreda osnovne šole. Učenec ima primanjkljaje 

na posameznem področju učena (razvidno iz strokovnega mnenja), ima dispraksijo ter 

primanjkljaje na področju aritmetike. Cilj treninga je bil razviti osnovne aritmetične veščine 

(štetje, razviti računske strategije) pri učencu, ob upoštevanju močnih področij in 

primanjkljajev, ki jih ima tudi zaradi dispraksije.  

Namen diplomskega dela je bilo najprej ugotoviti primanjkljaje in potrebe učenca na področju 

matematike. Iz začetne ocene je razvidno, da ima učenec težave z orientacijo v prostoru, 

vidno motorično koordinacijo ter težave pri aritmetiki (štetje, strategije računanja). Učenčevo 

močno področje je govor, verbalizacija. Po pridobivanju podatkov, pa je bilo potrebno 

sestaviti ustrezen trening, poiskati strategije in prilagoditve, ki bodo učencu pomagala pri 

razvijanju matematičnih veščin, še posebno na področju aritmetike (štetje, računanje). Z 

učencem, ki obiskuje 5. razred sem izvajala trening, ki je potekal od januarja pa do konca 

aprila 2013, srečanja so potekala na učenčevem domu in sicer enkrat tedensko po dve šolski 

uri. Trening je bil sestavljen iz manjših sklopov, ki so si smiselno sledili in se nadgrajevali 

(štetje, razdruževanje števil, dopolnjevanje desetice, prehod čez desetico). Skozi trening sva 

uporabljala različne strategije, učenec pa je izbiral tiste, ki so mu najbližje, ga pripeljejo do 

rešitve hitro in brez velikih težav. Uporabila sva tudi mnemotehnike za zapomnitev 

aritmetičnega dejstva. Uporaba mnemotehnik je pri pouku matematike zelo učinkovita, 

vendar pa je potrebno, da pri sestavljanju povedi otrok sodeluje, saj bo prav on te stvari 

uporabljal za lažjo zapomnitev. Učenec ima tudi dispraksijo. Tako je bil pomemben korak 

(prisoten je bil na vseh področjih treninga) pri treningu verbalizacija. Postopke nisva le pisala, 

ampak sva jih tudi verbalizira, tako je učenec stvari tudi 'slišal'. Ker učenec to tudi sicer 

počne, ga ni bilo potrebno posebej navajati na ta korak. Rezultati končnega ocenjevanja 
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aritmetičnih veščin kažejo, da je učenec določene spretnosti s treningom pridobil, njegov 

spekter strategij je obsežnejši, pri matematiki je bolj suveren. Vendar pa je potrebno tudi v 

nadalje vložiti še veliko dela, da bodo pridobljene stvari ostale in jih bo avtomatiziral. 

Iz primerjave ocen začetnega in končnega testiranja je razvidno, da je učenec napredoval na 

vseh področjih, ki so bila vključena v trening. Učenec je izboljšal rezultate na testih vidno 

motoričnega sledenja in risanj oblik (ACADIA), izraziti napredek se kaže pri Sugermanovem 

testu, kjer je opaziti napredek pri strategijah, učenec uporablja različne strategije za reševanje 

aritmetičnih problemov. 

Trening sem izvajala le z enim učencem, tako rezultati niso reprezentativni in jih ne moremo 

posplošiti. Lahko pa določena področja treningov uporabimo tudi pri drugih učencih z 

dispraksijo in težavami na področju matematike. Pri  treningu se upoštevala otrokove 

posebnosti, kaj so njegova močna področja, ki jih lahko uporabim v treningu in na katerih 

področjih morava delati. Pomembno je, da je trening sestavljen celostno  in je sistematično 

izvajan, da se posamezni koraki smiselno nadaljujejo (učenec lahko gradi na pridobljenem 

znanju) in hkrati tudi nadgrajujejo. Začeti je potrebno na najnižji točki, kjer ima učenec težave 

(čeprav bi na njegovo starost te stvari že moral imeti usvojene). Z učencem začnemo na točki, 

kjer je njegovo razumevanje prisotno (sama sem začela pri štetju, čeprav je učenec že v petem 

razredu). Če trening ni ustrezno sestavljen in ne pomaga odpravljati težav, potem otrok le 

avtomatizira določena dejstva, ni pa prisotnega razumevanja. Trening ne sme biti le sam sebi 

namen, ampak mora kazati vpliv tudi na drugih področjih otrokovega delovanja. Tako mi je 

bilo pomembno, da sem med treningom dobivala tudi povratne informacije staršev in 

razredničarke, saj sem lahko videla ali sva določene vsebine ustrezno usvojila, ali lahko 

pridobljena znanja uporablja tudi v novem okolju.  

Zelo pomembno je, da se otrok med učenjem počuti varnega, da ga učenje in delo ne 

ogrožata, tako bo lažje sprejemal vsebine in sodeloval. Potrebno je poznati otrokova močna 

področja ter jih vključevati v trening. Za razvoj aritmetičnih veščin pa so zelo koristne 

didaktične igre. Sestavljene morajo biti tako, da ustrezno razvijajo neko veščino, da so otroku 

všeč, da nima občutka, da se uči, ampak tudi zabava. Pri sestavi treninga za razvijanje 

različnih učenčevih področjih je pomembno, da dobro poznamo njegove primanjkljaje in 

močna področja. Tako bomo lahko na podlagi močnih področjih iskali strategije, s katerimi bo 

otrok kompenziral primanjkljaje, ki jih ima.  
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6 PRILOGE 

Priloga 1 

KDO ZBERE VEČ? 
 
Potrebuješ: 

- igralno ploščo 
- kovance (10 jih postaviš na ploščo, vsak igralec dobi 3 kovance) 
- igralne figure 
- kocka 
- spremljevalne liste 

 
Pravila: 
Določimo vrstni red igralcev. Prvi igralec meče kocko in prestavi svojo figuro za 
toliko mest kot kaže kocka. Če je na mestu, kamor je prišel, kovanec, ga pobere, če 
kovanca na tem mestu ni, igralec pusti na tem mestu svoj kovanec. To zapiše na 
svoj list (+/- število, ki ga pobral, izgubil). Igra se konča, ko vsi igralci prečkajo ciljno 
črto. Igralec z največjim zneskom je zmagovalec. 
V začetku lahko igramo le s kovanci, ki so vredni 1€, nato pa povečamo vrednost 
kovanca (2€, 3€, 5€).  
 

 

 + - 

Prvi met   

Drugi met   

Tretji met   

Četrti met   

Peti met   

Šesti met   

Sedmi met   

Osmi met   

Deveti met   
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Priloga 2 

 
ŠTEVILSKA VRSTA 
 
Potrebuješ: 

- številsko vrsto 
- liste 

 
Pravila: 
Učenca povabimo naj dela s številsko vrsto. Najprej naredimo nekaj vaj na številski 
vrsti. Učenca prosimo naj pokaže število 5. Nato ga prosimo naj pove, ali naslednja 
števila stojijo pred/za številom 5: 7, 1, 8, 2, 6, 9. Nato rešujemo liste. Začnemo z 
listom 'Seštevanje'. Pred reševanjem lista 'Odštevanje', prosimo učenca, da šteje 
nazaj (tudi v zaporedjih). Po končani nalogi naj učenec izraze zapiše v račune, 
uporablja naj znake +, -, =. 
 

 

 
SEŠTEVANJE 

 

 

Uporabi številsko vrsto in dopolni: 

 

1 več kot 1 je 

 

 

 

1 več kot 2 je 

 

 

 

1 več kot 3 je 

 

 

 

1 več kot 4 je 

 

 

 

1 več kot 5 je 
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1 več kot 6 je 

 

 

1 več kot 7 je 

 

 

 

1 več kot 8 je 

 

 

 

1 več kot 9 je 
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Priloga 3 

 
ŠTEVILO 
 
Potrebuješ: 

- kartice s pikami 
- kartonček: 'Ena več', 'Ena manj' 
- kartonček: 'Dve več', 'Dve manj' 

 
Pravila: 
Odpri kartonček in oceni koliko je na njem pik. Kartonček opazuje le 2 sekundi. 
Učenca vprašam ali je število pik 'pač vedel' ali je štel.  
Ponovimo potek, po oceni sprašujemo najprej ena več, nato ena manj. Nadaljujemo 
z dve več/manj… 
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Ena več 

 

 

 
 

Poglej 
 

 
Premisli 

 

 
 
 
 
 

Odgovori 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

in ena več 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

in ena več 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

in ena več 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

in ena več 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta               Urška Kerin, Trening osnovnih aritmetičnih veščin 

pri učencu z dispraksijo 

 

100 

Priloga 4 

 
KOLIKO JIH JE SKUPAJ? 
 
Potrebuješ: 

- karte s števili 1-10 
- karte s simboli +, = 
- sličice (smeškoti, liki) 
- listi za reševanje 

 
Pravila: 
Najprej se z učencem pogovorimo kaj pomeni znak + (in) ter kaj pomeni = (vse 
skupaj). Učencu dam slike smeškotov. Enak list imam tudi pri sebi in ga pokažem 
učencem. Začnemo le s petimi obrazi (liki). Učenca vprašamo koliko je obrazov. 
Nato nadaljujemo z vprašanji, koliko se jih smeji, koliko se jih ne smeji, koliko je 
skupaj. Tukaj še ne zapisujem računov. Vprašanja ponovimo z različnimi lastnostmi 
(pokrivala, očala, predmeti…). Nato razširimo obseg (10 obrazov). Ponovimo 
vprašanja. po teh vajah rešimo liste, zapišemo račune. 

 

 
OBRAZI ( DO 5) 

 
 

 

1 Koliko obrazov se smeji? 

 

 

2 Koliko obrazov se ne smeji?  

 

 

3 Koliko jih je skupaj? 

 

 

4 Zapiši vsoto                    +              = 
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OBRAZI ( DO 10) 

 
 

 

1 Koliko ljudi telefonira? 

 

 

2 Koliko ljudi ne telefonira?  

 

 

3 Koliko jih je skupaj? 

 

 

4 Zapiši vsoto                    +              = 
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Priloga 5 – Številčni trikotnik 

 

 

 

 


