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POVZETEK    

V diplomskem delu so predstavljene splošne in specifične učne težave pri matematiki ter 

značilnosti učencev z učnimi težavami na področju matematičnega konceptualnega znanja, 

proceduralnega znanja, deklarativnega znanja, problemskega znanja,   delovnega spomina, 

semantičnega spomina, dolgoročnega semantičnega spomina, predelave matematičnih 

informacij, fonološkega procesiranja in pozornosti. 

Za dobro obvladovanje aritmetike je ključnega pomena razumevanje pojma števila, 

obvladovanje različnih vrst štetja in razvoj matematičnega pojmovnega in proceduralnega 

znanja. Štetje je osnova za razumevanje števil in aritmetičnih operacij. Nezadostno 

avtomatizirana aritmetična dejstva in postopki so pogosto vzrok učnih težav pri matematiki 

skozi celotno osnovno šolo. Učenci s specifičnimi učnimi težavami pri matematiki pogosto 

uporabljajo podporne strategije (npr. štetje prstov), razvojno nižje strategije in imajo vse 

življenje težave s priklicem aritmetičnih dejstev in postopkov. 

Namen diplomskega dela je bil ugotoviti, ali obstajajo statistično značilne razlike pri 

rezultatih obeh testov med učenci z različnimi izobraževalnimi dosežki pri matematiki, z 

različnim splošnim učnim uspehom, z različno stopnjo izobrazbe staršev učencev, med 

spoloma ter med razredi, ki jih učenci obiskujejo. Z desetminutnim aritmetičnim testom ter 

testom sestavljanja računov z vnaprej določenim rezultatom je bilo testiranih 529 učencev 

dveh ljubljanskih osnovnih šol, od četrtega razreda do devetega razreda osnovne šole. 

Rezultate testov smo statistično obdelali in jih testirali z različnimi parametri. Iz dobljenih 

rezultatov je razvidno, da obstajajo statistično pomembne razlike med učenci, ki so učno 

uspešni pri matematiki in učenci, ki so neuspešni pri matematiki na desetminutnem 

aritmetičnem testu. Pri testu sestavljanja računov z vnaprej določenim rezultatom so 

ugotovljene statistično pomembne razlike med učenci z višjimi ocenami pri matematiki in 

učenci z nižjimi ocenami pri matematiki, med učenci z višjim in učenci z nižjim splošnim 

učnim uspehom. Iz rezultatov je razvidno, da ni statistično pomembnih razlik med spoloma. 

Med nekaterimi razredi, ki jih obiskujejo učenci, zasledimo statistično pomembne razlike pri 

reševanju obeh testov. Statistično pomembne razlike so ugotovljene med različnimi 

izobraževalnimi dosežki staršev učencev. 
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Ključne besede: učne težave pri matematiki, avtomatizacija, aritmetična dejstva in 

postopki, strategije računanja 
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ABSTRACT: 

This thesis presents specific mathematical learning difficulties and characteristics of pupils 

with aforementioned learning difficulties in procedural knowledge, working memory, 

conceptual knowledge, semantic memory and data procession. The key role for a good 

mastery of arithmetic Grasping the concept of number, mastery of different counting 

strategies and data procession play a key role in mastering arithmetic. Counting is the basis 

for understanding numbers and arithmetic operations. An insufficient automatization of 

arithmetic facts and procedures is very often the cause of learning difficulties throughout 

elementary school. Pupils with specific learning difficulties in mathematics often use support 

strategies (e.g. finger counting) that are developmentally inferior and have constant 

difficulties with the retrieval of arithmetic facts and procedures. 

With an arithmetic test and the test of composing calculations with a previously set sum we 

tested 529 pupils from two Ljubljana's elementary schools, from the 4th to the 9th grade. The 

scope of this thesis was to find out whether statistically typical differences in the outcome of 

both tests exist among pupils with different learning achievements in mathematics, among 

pupils with different general learning aptitude and with different socio-economic status. We 

tested pupils of both sexes and from different classes. I processed the test results statistically 

and tested them against different parameters. It is clear from the results that there are 

statistically typical differences between pupils with an above-average learning achievement in 

mathematics and pupils who did poorly in the arithmetic test. At the test number two, which 

involved calculation composition we found statistical differences among pupils with higher 

grades in mathematics and pupils with lower grades in mathematics, except when comparing 

pupils with grades 4 and 5 in mathematics and with grades 2 and 3 we found no such 

differences. When testing statistical relevance in different learning performance we got 

similar results as with learning achievements in mathematics. Both tests proved no 

statistically relevant differences in both sexes. Among some senior and junior classes attended 

by pupils we noted statistically relevant differences in solving both tests. 

Key words: learning difficulties in mathematics, automatization, arithmetic facts and 

procedures , calculus strategies 
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0 UVOD 

 

Otrok se sreča s števili že zelo zgodaj. Starši sodelujejo z otroki pri številnih igrah s števili, s 

petjem pesmic, v katerih omenjajo števila, pri seštevanju prstov na nogah in rokah ter pri 

ostalih aktivnostih, kot so preštevanje igrač, pribora in ostalih predmetov. Števila otroke 

pritegnejo in kmalu jih začnejo imenovati ter šteti. 

Nekateri otroci pa imajo že v predšolskem obdobju težave z razvrščanjem predmetov po 

barvi, obliki in velikosti, usvajanjem pojmov večji – manjši, daljši – krajši, s štetjem, z 

učenjem pojma števila, povezovanjem količine s simbolom in tako dalje. V osnovni šoli 

dosegajo otroci z učnimi težavami pri matematiki nižje rezultate na matematičnih testih, kot 

jih dosegajo vrstniki. 

Matematiko uporabljamo v vsakdanjem življenju pri vsakodnevnih dejavnostih, pri kuhanju, 

na potovanjih, pri nakupih, pri merjenju časa, razpolaganju z denarjem, pri športih in tako 

dalje. Matematika ima tudi nasploh v družbi pomembno vlogo in slabše matematične 

sposobnosti posameznika vplivajo v kasnejših letih na možnost zaposlitve, plačo in življenjski 

standard. Učence s težavami pri matematiki bi morali čim bolj zgodaj obravnavati, saj se brez 

zgodnje obravnave težave vlečejo skozi vse življenje.  

Matematika je vključena  v nacionalno preverjanje znanja ob koncu osnovnošolskega in tudi 

srednješolskega izobraževanja ter v mednarodno raziskavo trendov v znanju matematike med 

osnovnošolci TIMSS ter v mednarodno raziskavo PISA. 

Strokovnjaki iz različnih področij se zadnja štiri desetletja vse bolj posvečajo specifičnim 

učnim težavam, ki jih imajo učenci pri matematiki. Raziskave kažejo, da naj bi v povprečju 

kar šest odstotkov učencev imelo specifične učne težave pri matematiki.  

Učenci v slovenski šoli usvojijo štiri računske operacije v sklopu aritmetike. V prvem triletju 

naj bi otrok avtomatiziral priklic aritmetičnih dejstev za vse štiri aritmetične operacije. Kot 

učiteljica dodatne strokovne pomoči na osnovni šoli pa se srečujem s številnimi otroki z 

učnimi težavami pri matematiki, ki imajo ves čas šolanja težave s priklicem osnovnih 
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aritmetičnih dejstev in postopkov pri vseh računskih operacijah. To pomeni, da si ti učenci 

zapomnijo manj dejstev in postopkov v primerjavi z vrstniki oz. jih hitreje pozabijo. Težave 

se pojavijo tudi pri shranjevanju v dolgoročnem spominu. Poleg tega učenci z učnimi 

težavami pri matematiki dalj časa uporabljajo manj razvite strategije štetja.  
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1 TEORETIČNI DEL 

 

1.1 Učne težave pri matematiki 

 

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

kratkotrajnih do vseživljenjskih, od tistih, ki so prisotne le na enem področju učenja 

matematike, do tistih, ki povzročajo splošno učno neuspešnost. Vsak šolar ima občasno 

težave pri usvajanju določenih matematičnih znanj (npr.: ker ni dobro poslušal, je bil odsoten, 

ne razume določene matematične teme itd.). Učne težave pa imajo tisti šolarji, pri katerih 

opažamo v primerjavi z vrstniki v matematičnem znanju in strategijah večje in dolgotrajnejše 

odstopanje od povprečja (Kavkler, 2007, str. 80). 

Matematično znanje je kompleksno, saj je sestavljeno iz deklarativnega, proceduralnega, 

konceptualnega in problemskega znanja.  

Vsako matematično znanje vključuje dve dimenziji: 

 kvantitativno dimenzijo matematičnega znanja, ki opredeljuje količino matematičnega 

posameznikovega znanja (npr. malo strategij računanja) ter 

 kvalitativno dimenzijo matematičnega znanja, ki opredeljuje uporabnost 

posameznikovega matematičnega znanja. Kvaliteta matematičnega znanja je odvisna od 

razumevanja, učnih navad, količine vaj itd. (Ostad, 2006, v Kavkler, 2007, str. 80). 
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1.2 Splošne učne težave 

 

Splošne učne težave imajo otroci, ki imajo težave pri večini izobraževalnih predmetov in tudi 

pri matematiki. Odražajo se v nižjih matematičnih izobraževalnih dosežkih pri otrocih, ki: 

 počasneje usvajajo znanja zaradi mejnih in podpovprečnih intelektualnih sposobnosti in 

imajo težave z usvajanjem pojmov, simbolov, veščin, reševanjem problemov, 

generalizacijo naučenih znanj in strategij itd.; 

 slabše obvladajo jezik, v katerem se šolajo, zato imajo težave pri obvladovanju 

matemaičnih terminov, težje sledijo verbalnim navodilom, slabše razumejo besedilne 

matematične probleme itd.; 

 izhajajo iz revnih družin in imajo zaradi manj priložnosti pogosto skromnejše 

matematično predznanje (npr. strategijo štetja, sposobnost pozornega sledenja navodilom, 

slabše razvite grafomotorne sposobnosti itd.), težave z usvajanjem matematičnih 

terminov, deležni so manj spodbud in pomoči pri učenju doma itd.; 

 so manj zbrani in niso dovolj usmerjeni na nalogo, ki jo rešujejo, zato spregledajo detajle 

(npr. računski znak), niso pozorni na navodila, netočno preberejo navodilo itd. 

 imajo čustvene težave pri učenju matematike ali psevdodiskalkulijo, pri kateri strah in 

anksioznost zelo zmanjšata njihovo učinkovitost pri reševanju matematičnih problemov; 

 imajo slabše razvite metakognitivne sposobnosti, zato so slabo organizirani ter slabše 

načrtujejo in kontrolirajo svoje delo (npr. ne delajo računskih preizkusov); 

 so slabo motivirani za učenje itd. (Kavkler, 2007, str. 81). 

 

1.3 Specifične učne težave 

 

Izraz specifične učne težave označuje zelo raznoliko skupino motenj, ki se razprostirajo na 

kontinuumu od lažjih, zmernih do izrazitih, od kratkotrajnih do tistih, ki trajajo vse življenje. 

Te težave so nevrološko pogojene. Domnevno so posledica motenj v delovanju osrednjega 

živčevja. Lahko se pojavijo zaradi genetskih dejavnikov, biokemičnih dejavnikov, dogodkov 
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v predporodnem in poporodnem obdobju ali drugih dogodkov (Magajna, Pečjak, Peklaj, 

Čačinovič Vogrinčič, Bregar Golobič, Kavkler, Tancig, 2008, str. 27). 

Otroci z lažjimi in otroci z zmernimi specifičnimi učnimi težavami spadajo v skupino otrok z 

učnimi težavami, katerim je po Zakonu o osnovni šoli (1996, 11. In 12. člen) potrebno 

prilagoditi metode in oblike dela ter jim omogočiti vključitev v dopolnilni pouk in druge 

oblike individualne in skupinske pomoči. Otroci s težjimi oblikami specifičnih učnih težav so 

v Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2000, 2. člen) opredeljeni kot otroci s 

primanjkljaji na posameznem področju učenja. 

Specifične učne težave se kažejo z zaostankom v zgodnjem razvoju in/ali v izrazitih težavah 

na kateremkoli od naslednjih področij: pozornost, pomnjenje, mišljenje, koordinacija, 

komunikacija, branje, pisanje, pravopis, računanje, socialna kompetentnost in čustveno 

dozorevanje. Otroci s specifičnimi motnjami učenja imajo zaradi različnih nevrofizioloških ali 

nevropsiholoških vzrokov težave pri predelovanju določenih vrst informacij, kar vpliva na 

njihovo zmožnost razlaganja zaznanih informacij in povezovanja informacij (Magajna idr., 

2008, str. 28).   

 

1.4 Specifične učne težave pri matematiki 

 

Specifične učne težave pri matematiki imajo učenci s primanjkljaji aritmetičnih sposobnosti in 

spretnosti, ki niso posledica motenj v duševnem razvoju. Ti primanjkljaji se nanašajo na 

obvladovanje osnovnih aritmetičnih sposobnosti in spretnosti (seštevanje, odštevanje, 

množenje, deljenje), manj pa na bolj abstraktne sposobnosti in spretnosti iz algebre, 

trigonometrije in geometrije (Magajna idr., 2008). 

Specifične učne težave določajo naslednji trije dejavniki (Desoete, Roeyers in De Clercq 

2004, v Kavkler, 2007, str. 81): 

 neskladje med učenčevimi povprečnimi in nadpovprečnimi intelektualnimi sposobnostmi 

in dobro splošno šolsko uspešnostjo ter izrazitimi težavami pri učenju matematike; 
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 izrazitost učnih težav pri matematiki, ko ima učenec za dva standardna odklona nižje 

rezultate na matematičnih testih, kot jih dosegajo vrstniki ali dveletni zaostanek za vrstniki 

pri obvladovanju matematičnih znanj; 

 vztrajnost učnih težav pri matematiki, ko ima učenec izrazite in dolgotrajne učne težave, 

kljub vsem prilagoditvam, ki jih izvaja učitelj ob rednem procesu poučevanja in pomoči 

domačih. 

Primanjkljaj je diagnosticiran takrat, ko so otrokovi matematični dosežki, merjeni z 

uveljavljenimi individualnimi standardiziranimi testi, bistveni nižji od pričakovanj glede na 

njihovo inteligentnost in izobraževalne rezultate (American Psychiatric Association, 1994, po 

Mabbott & Bisanz, 2008). 

Učenci z učnimi težavami pri matematiki imajo pogosto zmanjšane sposobnosti za 

pridobivanje in izvajanje različnih računskih postopkov in enostavne aritmetike, težave s 

priklicem matematičnih dejstev iz dolgoročnega spomina, oškodovan delovni spomin (Geary 

idr., 2000) in slabo konceptualno matematično znanje (Geary idr., 1992). 

 

1.4.1 Diskalkulija 

 

Diskalkulija je zelo širok termin, ki vključuje vseživljenjske težave na področju matematike. 

Vsak posameznik ima pri učenju matematike specifične značilnosti in težave. Najpogosteje 

imajo težave na področju jezikovnega procesiranja in prostorsko orientacijskih sposobnosti 

(National center for learning disabilities 2006, v Kavkler, 2007, str. 84). 

Učenci z diskalkulijo imajo zmerne in težje učne težave pri matematiki. Diskalkulija je lahko 

pridobljena ali razvojna. Razvojna diskalkulija je kognitivni primanjkljaj, ki ovira tipično 

pridobitev aritmetičnih spretnosti (Ardila & Rosselli, 2002, v Mabbott & Bisanz, 2008). 

Povezuje se s slabšim konceptualnim, proceduralnim in deklarativnim matematičnim znanjem 

(Magajna idr., 2008). Pri tej skupini otrok ne najdemo možganskih poškodb, vendar pa so 

pogosto prisotne nevrološke disfunkcije (Kavkler, 1997). Pridobljena diskalkulija je pogojena 

z  določeno obliko možganske okvare. Otroci imajo težave z dojemanjem števil in 

aritmetičnih operacij (Kavkler, 1997).  
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Kavkler (2007, str. 85) razlaga, da so za diskalkulijo značilni izraziti in vseživljenjski 

primanjkljaji  na področju osnovnih znanj in veščin matematike, ki se kažejo v slabšem 

obvladovanju: 

 matematičnih pojmov (konkretno obvladovanje pojmov števil, operacij, ulomkov itd.), 

 veščin štetja, predvsem štetja nazaj, v zaporedju in fleksibilnega štetja, 

 proceduralnih znanj (obvladovanje postopkov računskih operacij, postopkov pri reševanju 

problemov itd.), 

 priklica dejstev (aritmetičnih dejstev, matematičnih terminov, aritmetičnih znakov in 

drugih simbolov), 

 reševanja besednih problemov, ki je oteženo zaradi slabšega razumevanja problemov 

in/ali obvladovanja postopkov reševanja ter priklica dejstev, 

 geometrijskih pojmov 

 mer (predstavljanje merskih enot, pretvarjanje, uporaba v praksi) itd. 

 

Sousa (2008) navaja, da imajo osebe z diskalkulijo naslednje težave pri: 

 osvajanju aritmetičnih dejstev  s tradicionalnimi načini poučevanja, posebno metod, ki 

vključujejo štetje, 

 učenju abstraktnih pojmov glede časa in smeri, zaporedju preteklih in prihodnjih 

dogodkov, 

 pridobivanju prostorske orientacije in prostorske organizacije, vključno z orientacijo 

levo/desno, težave pri branju z zemljevida, spoprijemanju z mehanskimi procesi, 

 sledenju pravil v športih, ki vključujejo zaporedja ali pravila, 

 sledenju zaporedij, organizaciji natančnih informacij, zapomnitvi specifičnih dejstev in 

formul pri izvajanju matematičnih nalog. 

 

Diskalkulija je lahko kvantitativna, kjer so prisotne težave pri štetju in računanju, kvalitativna, 

kjer so težave v konceptualizaciji matematičnih postopkov in prostorskih zaznavah ter mešana 

diskalkulija, ki se kaže v nesposobnosti integracije količine in prostora (Sousa, 2008).  
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1.4.2 Specifične učne težave pri aritmetiki 

 

Specifične učne težave pri aritmetiki so pogostejše kot diskalkulija in se pretežno odražajo v 

slabi avtomatizaciji aritmetičnih dejstev in postopkov. Težave lahko nastanejo na kateri koli 

stopnji informacijskega procesa: 

 pri sprejemu informacij, ki je lahko otežen zaradi slabših perceptivnih sposobnosti (npr. 

točnosti zaznavanja slušno, vidno ali drugače podanih informacij – števil, znakov, besed 

itd., slabše diskriminacije oz. razlikovanja podobno slišanih ali oblikovanih števil, 

pozornosti do npr. računskega znaka; 

 predelavi informacij (računanje, ki terja kratkotrajno pomnjenje informacij oz. števil in 

znaka v računu, povezavo računskega znaka z operacijo, priklic in izvedbo računskega 

postopka s priklicanimi aritmetičnimi dejstvi) ali 

 predstavitvi rezultata (pisno, verbalno ali grafično podan rezultat) (Kavkler, 2007, str. 85). 

 

Specifične aritmetične težave lahko delimo na tri skupine: 

 specifične aritmetične težave, ki so povezane s slabšim semantičnim spominom, ko imajo 

učenci težave s priklicem aritmetičnih dejstev iz dolgotrajnega spomina; 

 specifične aritmetične težave, ki so povezane z aritmetičnimi proceduralnimi težavami, ko 

uporabljajo učenci manj razvite ali nepopolne aritmetične postopke; 

 specifične aritmetične težave, ki so povezane z vizualno-prostorskimi težavami, ko učenci 

neustrezno uporabljajo vizualno-prostorske spretnosti za predstavljanje in razlago 

aritmetičnih informacij (Kavkler, 2007). 
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1.5 Matematično znanje 

 

Matematično znanje vključuje štiri elemente, in sicer deklarativno, proceduralno, 

konceptualno in problemsko matematično znanje. Obravnava učnih težav pri matematiki bo 

ustreznejša, če bomo ugotovili, katerih elementov matematičnih znanj otrok ne obvlada in 

potem glede na ta spoznanja obravnavali posameznega otroka. Posameznik ima lahko težave 

le pri enem elementu ali pa pri več elementih matematičnega znanja. Matematično znanje 

vključuje kvantitativno dimenzijo znanja, vezano na količino matematičnega znanja pri 

posamezniku, ter kvalitativno dimenzijo znanja, ki predstavlja uporabnost posameznikovega 

matematičnega znanja (Kavkler, 2007). 

 

1.5.1 Konceptualno znanje 

 

Učenci s specifičnimi učnimi težavami imajo pogosto veliko težav pri usvajanju osnovnih 

matematičnih pojmov, zato se njihova kognitivna struktura ne razvija tako kot pri vrstnikih 

(Kavkler, 2007).  

Učenci s specifičnimi učnimi težavami slabše razumevajo osnovne koncepte, kot so štetje, 

računske strategije in desetiške enote. Slabo razumevanje konceptov pripomore k zaviranju 

bolj razvitih postopkov in zmanjša sposobnost odkrivanja proceduralnih napak (Ohlsson & 

Rees, 1991, v Geary, 2004). 

Osnovne matematične pojme moramo predstaviti na različne načine. Na razpolago imamo 

verbalno predstavitev, predstavitev s pomočjo življenjskih situacij ali s tridimenzionalnimi 

pripomočki, slikovno predstavitev, predstavitev z napisanimi simboli in dejavnostmi 

(Kavkler, 2007). 
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1.5.1.1 Pojem števila 

 

Razvoj pojma števila pri otroku vključuje (Gelman in Gallister, 1978 po Manfreda Kolar, 

2006): 

 proces abstrahiranja števila iz množice preštevanih predmetov (poudarek je na 

osvojitvi tehnik  računanja) 

 proces logičnega razmišljanja o številih (poudarek je na razumevanju odnosov med 

števili). 

 

Učenci z diskalkulijo imajo veliko težav pri dojemanju pojma število. Težave imajo pri 

prehodu s konkretnega na abstrakten nivo, zato pogosteje rabijo konkretne opore. Zelo 

pomembno je, da jim omogočimo delo s konkretnimi materiali, saj so tako uspešnejši in lahko 

ustrezneje razvijejo pojem števila (Kavkler, 1990). 

Otrok mora števila ob različnih dejavnostih, s številnimi zanimivimi vajami doumeti. Otroku 

moramo dati več časa, da predmete spozna, da jih primerja med seboj, razvršča in tako bo 

dojemanje števila za otroka tudi lažje (Kavkler, 1991). 

 

1.5.2 Proceduralno znanje 

 

Proceduralno znanje je sinonim za izvajanje aritmetičnih operacij, saj gre večinoma za 

avtomatske postopke, ki jih vsakodnevno uporabljamo (npr. deliti z dvomestnim deliteljem) 

(Marentič-Požarnik, 2000; Woolfolk, 2002; v Kalan, 2006) in je shranjeno v semantičnem 

dolgoročnem spominu (Marentič-Požarnik, 2000). 

Proceduralno znanje pridobimo z vajo (npr. potrebno je veliko vaj, da učenec obvlada deljenje 

z dvomestnim številom). Proceduralne spretnosti, kamor sodijo strategije, so pri učencih s 

specifičnimi učnimi težavami manj razvite, kar je posledica bolj temeljnih primanjkljajev 

(Torbeyns idr., 2004, v Kalan, 2006). 
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Učenci s specifičnimi učnimi težavami pri matematiki napravijo veliko napak že med 

reševanjem preprostih aritmetičnih problemov in so nagnjeni k uporabi razvojno nezrelih 

strategij (npr. štetje na prste) in nezrelih postopkov reševanja problemov (npr. preštevanje 

vsega)(Geary, 2004). 

Večina učencev s specifičnimi učnimi težavami ne zmore na osnovi konceptualnega 

matematičnega znanja samostojno razviti tudi potrebnih proceduralnih znanj, zato je potrebno 

postopke v procesu poučevanja sistematično razvijati. Ko učenec z učnimi težavami postopek 

razume, potrebuje veliko vaj, da pospeši postopek računanja in da pri tem napravi tudi čim 

manj napak. Poleg različnih oblik ponazoritev posamezne naloge je potrebno, da postopke 

tudi verbaliziramo (Reid, Kavkler idr., 2007). 

Proceduralne težave se kažejo v slabšem obvladovanju postopkov, tako pri izvrševanju 

korakov v aritmetičnih operacijah (npr. 23 – 7 = 23 – 3 – 4 = ) kot pri reševanju besednih in 

drugih problemov (Kavkler, 2007, str. 86). 

 

1.5.2.1 Avtomatizacija aritmetičnih dejstev in postopkov 

 

Avtomatizacija osnovnih aritmetičnih dejstev (sešteti ali odšteti dve enomestni števili) je 

zavzela pomemben položaj pri pouku aritmetike. Četudi učenec nima avtomatiziranih dejstev 

in postopkov pri matematiki, je prav tako vključen v dejavnosti, ki spodbujajo razvoj pojma 

število in matematičnega sklepanja.  

Še vedno se porabi ogromno energije in časa pri pouku matematike za dosego avtomatizacije 

osnovnih aritmetičnih operacij. Učenci dosežejo avtomatizacijo matematičnih dejstev in 

postopkov z vajo in mehanično vadbo (drilom) ali pa z neposrednim učenjem strategij. 

Avtomatizacija aritmetičnih dejstev in postopkov nastane takrat, ko je izvršeno dejstvo brez 

zavestne kontrole in pozornosti. 

Veliko raziskav v osemdesetih letih je dokazalo učinkovitost poučevanja matematike pri 

učencih z učnimi težavami pri matematiki prav z drilom in vajo. Poučevanje  učinkovitih 

strategij reševanja takšnih problemov izboljša učenje avtomatizacije. 
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Učenje strategij prinaša učencem proceduralno znanje. Sčasoma bi morala osnovna 

aritmetična dejstva preiti v  deklarativno znanje, ki je lahko zasnovano kot medsebojna mreža 

odnosov, ki vsebuje naloge in njihove rešitve. Poučevanje različnih strategij pomaga ne le pri 

učenju težjih pojmov in nalog, temveč tudi pri osnovnih dejstvih (Tournaki, 2003). 

 

1.5.3 Deklarativno znanje 

 

Deklarativno znanje vsebuje matematične probleme in odgovore nanje. Aritmetična dejstva, 

skladiščena v spominskih mrežah, imajo različno moč, kar določa hitrost priklica 

aritmetičnega dejstva. Deklarativno znanje je npr. znanje poštevanke ali priklic posameznega 

aritmetičnega dejstva iz spomina.  

Najbolje bi bilo, da bi vsa znanja, ki jih vsebuje mreža deklarativnega znanja, priklicali hitro 

in brez napak. Predvsem učenci s specifičnimi učnimi težavami zaradi različnih razlogov 

nimajo ustrezno oblikovanega deklarativnega znanja. Namesto, da bi odgovor na določen 

problem dobili s priklicem iz spomina, si morajo pomagati z drugimi strategijami (Snyder, 

2005, v Mrak, 2010). 

 

1.5.3.1 Aritmetična dejstva in postopki 

 

Tradicionalno poučevanje matematike vključuje dril aritmetičnih dejstev in učiteljevo 

demonstracijo abstraktnih matematičnih postopkov, ki mu sledi dolgotrajno reševanje nalog z 

učnih listov ali učbenikov (Boaler, 1997; v Kavkler idr., 2004). Otrok, ki se nauči pravil in 

postopkov  reševanja matematičnih problemov, je sposoben reševanja problemov po modelu, 

neuspešen pa je pri reševanju življenjskih matematičnih problemov (Kavkler idr., 2004). 

Številni učenci, predvsem pa tisti s specifičnimi učnimi težavami pri aritmetiki, imajo ves čas 

šolanja težave s priklicem osnovnih aritmetičnih dejstev in postopkov, kar pomeni, da si 

zapomnijo manj dejstev in postopkov, kot vrstniki in jih hitreje pozabijo. Težave imajo s 
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shranjevanjem aritmetičnih dejstev v dolgotrajni spomin in s priklicem, dostopom do 

shranjenih dejstev v dolgotrajnem spominu (Kavkler idr., 2004). 

Številni avtorji (Geary & Brown, 1991; Siegler, 1988) so ugotovili, da predstavlja slabo 

znanje osnovnih aritmetičnih dejstev oviro pri matematičnem napredku  za znaten delež 

učencev z matematičnimi težavami (Ostad, 2007). 

Pri učencih z učnimi težavami pri matematiki se je pokazala neučinkovita uporaba priklica 

aritmetičnih dejstev pri seštevanju in odštevanju, za razliko od njihovih vrstnikov brez težav 

pri matematiki (Jordan idr. 2003). 

Otroci s kombiniranimi učnimi težavami pri matematiki in bralnimi težavami imajo mnogo 

več težav pri reševanju matematičnih nalog, predvsem pri nalogah z besedilom (npr. ustno 

posredovane naloge), kot pa učenci s specifičnimi učnimi težavami pri matematiki (Geary 

idr., 2000, Jordan idr., 2003). 

Številne raziskave potrjujejo (Fleischner, Garnett in Shepherd, 1982; Goldman, Pallegrino & 

Mertz, 1988, v Garnett, 1992), da so mnogi učenci z učnimi težavami pri matematiki 

neučinkoviti pri izračunu osnovnih aritmetičnih dejstev. Fleischner in kolegi so ugotovili, da 

šestošolci z učnimi težavami pri matematiki niso reševali bolje računov osnovnih aritmetičnih 

dejstev od tretješolcev brez učnih težav. Pri časovno omejenem reševanju so petošolci z 

učnimi težavami pri matematiki  rešili le tretjino osnovnih aritmetičnih dejstev množenja od 

njihovih vrstnikov brez učnih težav. Podobne rezultate so dobili pri seštevanju in odštevanju 

osnovnih aritmetičnih dejstev med tretješolci in četrtošolci. Učenci z učnimi težavami pri 

matematiki so bili veliko bolj počasni, vendar ne bistveno manj natančni, kot njihovi vrstniki 

brez učnih težav. Poleg tega so pokazali osnovno konceptualno razumevanje temeljnih 

matematičnih operacij. Tako številni učenci z učnimi težavami pri matematiki razumejo 

temeljne številske odnose, vključene v osnovna aritmetična dejstva, vendar še naprej 

uporabljajo razvojno nižje strategije (www. ldonline.org). 
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1.5.3.2 Vrste napak pri priklicu aritmetičnih dejstev 

 

Pri priklicu aritmetičnih dejstev poznamo štiri skupine napak (v Kavkler, 1994): 

 Ugibanje je značilno za mlajše otroke in učence s težavami pri učenju matematike.  

 Približen rezultat nastane takrat, ko je priklicano aritmetično dejstvo za 1 ali 10 večje ali 

manjše od rezultata. 

 Zamenjava operacij se pojavi, ko otrok neustrezno poveže računski znak ali besedo z 

aritmetično operacijo. 

 Shematske napake nastanejo zaradi netočnega priklica aritmetičnega dejstva, ki je sicer 

pravilno za podoben problem. 

 

1.5.4 Problemsko znanje 

 

1.5.4.1 Strategije reševanja aritmetičnih problemov 

 

Za učiteljevo praktično opazovanje in ocenjevanje otrokovih strategij je najbolj primerna 

naslednja delitev strategij: 

‐ materialne strategije, 

‐ verbalne strategije 

‐ miselno računanje. 

 

Materialne strategije terjajo pri reševanju aritmetičnih problemov neko materialno oporo 

(npr. prste, kroglice, računalo, številski trak). Z uporabo materialnih strategij je izračun 

osnovnih aritmetičnih problemov pravilen, terjajo pa mnogo več časa, kot druge strategije 

računanja (Kavkler idr., 2004). 

 

Z materialnimi strategijami lahko otrok pravilno reši številne aritmetične probleme, kar pa je 

odvisno tudi od: 
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‐ točnosti izvajanja strategije preštevanja predmetov oziroma grafičnih predstavitev 

količine, 

‐ številskega obsega, v katerem računa (večja števila težje ponazarjamo s predmeti), 

‐ časa, ki ga ima otrok na razpolago (pri pisnih preverjanjih znanja, ko je čas omejen, je 

strategija manj učinkovita)(Kavkler, 2002). 

 

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

pri seštevanju, ponavljanje večkratnikov pri množenju itd.). Otrok s slabšo pozornostjo ali s 

slabše razvitim kratkotrajnim pomnjenjem hitro pozabi, katero število je že imenoval ali do 

katerega števila mora šteti (Kavkler, 1996, v Kavkler idr., 2004). 

Miselno računanje terja priklic aritmetičnih dejstev iz dolgoročnega spomina. Z miselno 

strategijo otrok najhitreje in najučinkovitejše rešuje temeljne aritmetične probleme (De Corte, 

Verschaffel, 1987; Geary, 1994, v Kavkler idr., 2004). 

 

Pri raziskavah strategij reševanja aritmetičnih problemov so opazili, da učenci v posameznem 

razredu uporabljajo različne strategije pri reševanju osnovnih matematičnih dejstev (Ashcraft, 

1992; Geary, 1990; Siegler & Jenkins, 1989; v Ostad, 2007). Učenci brez učnih težav pri 

matematiki uporabljajo najprej nezrele, neučinkovite strategije, kasneje verbalno štetje in 

nazadnje priklic aritmetičnih dejstev (Carpenter & Moser, 1982; Siegler, 1990; v Ostad, 

2007).  

Nasprotno pa je pri učencih z učnimi težavami pri matematiki značilna uporaba podpornih 

strategij (npr. štetje prstov), najbolj primarnih podpornih strategij, majhna stopnja odstopanj 

pri uporabi različnih strategij in omejena uporaba strategij od začetnih do končnih razredov 

osnovne šole (Ostad, 2007). To pomeni, da uporabljajo učenci s težavami pri matematiki 

strategije, ki jih uporabljajo mlajši otroci, ki pri matematiki nimajo težav (Ostad, 2006). 

Otrok mora predelati fonološko informacijo z uporabo posebne strategije. Na primer, ko 

rešuje enostaven aritmetični problem (6 x 2 =), mora poiskati rezultat na osnovi fonološke 

kode iz dolgoročnega spomina (Geary idr. 1999; Ostad, 2000; v Ostad, 2007). 

Učenci z učnimi težavami pri matematiki uporabljajo razvojno nižje strategije (npr. računajo 

na prste) za reševanje preprostih nalog seštevanja in odštevanja (Geary idr. 1992, Geary idr. 
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2000, Jordan & Hanich, 2000, Jordan & Montani, 1997). Učenci z učnimi težavami pri 

matematiki nadaljujejo uporabo takšnih manj razvitih strategij skozi nadaljnje šolanje. Učenci 

z učnimi težavami pri matematiki so manj učinkoviti pri uporabi postopkov. (Geary idr. 

2000). 

 

1.6 Značilnosti učencev s specifičnimi učnimi težavami 

 

Učenci s specifičnimi učnimi težavami imajo slabše razvito konceptualno znanje, 

proceduralno znanje, deklarativno znanje in problemsko znanje. V nadaljevanju bomo 

predstavili značilnosti učencev s specifičnimi učnimi težavami z vidika delovnega spomina, 

dolgoročnega semantičnega spomina, predelave informacij, fonološkega procesiranja in 

pozornosti.  

 

1.6.1 Skromen delovni spomin 

 

Delovni spomin vključuje istočasno sposobnost shranjevanja ciljnih informacij in izvrševati 

dodatno opravilo (Daneman & Carpenter, 1980, v Fuchs idr., 2006; Mabbott & Bisanz, 2008). 

Uspešnost pri aritmetiki je povezana z delovanjem delovnega spomina (McLean & Hitch, 

1999). 

Učenci s specifičnimi učnimi težavami pri matematiki imajo primanjkljaj delovnega spomina 

(Hitch & McAuley, 1991; McLean & Hitch, 1999; Siegel & Ryan, 1989: Swanson, 1993; v 

Geary, 2004; Alloway, 2006, v Schuchardt, 2008; Geary idr., 2000). 

Uporabljajo štetje na prste kot strategijo reševanja aritmetičnih problemov, saj si predstavljajo 

seštevance s prsti ter s tem razbremenijo delovni spomin (Geary,1990). Ti učenci ne uspejo 

zadržati informacij v delovnem spominu, medtem ko izvršujejo še druge operacije. Delovni 

spomin je odgovoren za napake pri računanju, saj se učenec hitro zmoti in prešteje  premalo 

ali preveč (Geary, 1990; Hanich idr., 2001, v Geary, 2004).  
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Tristopenjski model delovnega spomina 

Baddeley (1986, v Schuchardt, 2008; Wilson, K. M. & Swanson, H. L., 2001 in De Smedt 

idr., 2009) je razvil tristopenjski model delovnega spomina. Na čelu je centralni, nadzorni 

sistem, ki služi za nadzor in urejanje kognitivnih procesov in za vodenje obeh nižjih sistemov 

delovnega spomina. 

Model obsega še dva podrejena podsistema z omejeno kapaciteto, katera uporabljamo za 

začasno shranjevanje fonoloških informacij in vizualno-prostorskih informacij. Ta dva 

podsistema uporabljamo samo za pasivno shranjevanje informacij. Oba podsistema sta v 

neposredni povezavi s centralnim izvršnim sistemom.  

De Rammelaere, Stuyven in Vandierendonck (2001, v Mammarella idr., 2010) so poročali, da 

ima nadzorni sistem pomembno vlogo pri enostavnem seštevanju in množenju. Nadzorni 

sistem delovnega spomina je pri učencih z aritmetičnimi učnimi težavami okrnjen (Geary idr., 

1991, 2000, 1999).  

Fonologični del, ki ohranja verbalne informacije, je nepogrešljiv pri kompleksnejšem 

seštevanju in množenju (Furst & Hitch, 2000; Seitz & Schumann-Hengsteler, 2000; v 

Mammarella idr., 2010). Ugotovitve raziskovalcev o fonološkem delu delovnega spomina 

niso enotne. Pri nekaterih raziskavah (Geary idr.,1991, Hitch idr., 1991, Swanson idr., 2001; v 

Schuchardt, 2008) so ugotovili, da imajo učenci s specifičnimi aritmetičnimi učnimi težavami 

okrnjen fonološki del delovnega spomina, ostali raziskovalci (Bull idr., 1999, Geary idr. 2000, 

1999, McLean idr. 1999, Landerl idr. 2004; v Schuchardt, 2008) v svojih študijah niso odkrili 

povezav.  

Tako ne moremo potrditi, da je primanjkljaj fonološkega delovnega spomina prisoten pri vseh 

učencih z aritmetičnimi učnimi težavami. 

Vizualno-spacialni podsistem delovnega spomina je prisoten pri štetju, pri operacijah z 

večmestnimi števili in pri reševanju neverbalno posredovanih problemov (Mammarella, 

2010). 

Nedavne študije so poročale o vizualno-spacialnih primanjkljajih pri učencih s specifičnimi 

aritmetičnimi težavami (Geary idr., 2000, Bull idr., 1999, v Schuchardt, 2008; D'Amico & 

Guarnera, 2005, v Mammarella, 2010 in McLean & Hitch ,1999, v Mammarella, 2010). 
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1.6.2 Primanjkljaji na področju dolgoročnega semantičnega spomina 

 

Pri izvajanju ponavljajočih se aritmetičnih problemov, se osnovna dejstva (npr. 6 + 2 = 8) 

hranijo v dolgoročnem spominu (Stock idr., 2010). 

Aritmetične sposobnosti učencev so odvisne od samodejnega priklica aritmetičnih dejstev iz 

dolgoročnega spomina (Siegler & Shrager, 1984; v Fuchs idr., 2006). Veliko učencev z 

učnimi težavami pri matematiki ima težave pri pridobivanju osnovnih aritmetičnih dejstev iz 

dolgoročnega spomina in te težave ostajajo kljub intenzivnemu učenju osnovnih aritmetičnih 

dejstev (Howell, Sidorenko, Jurica, 1987, v Geary, 2004). 

Učenci s specifičnimi učnimi težavami pri matematiki imajo težave pri uskladiščenju 

aritmetičnih dejstev v dolgoročni spomin in priklicu iz njega (Barrouillet idr., 1997; Bull & 

Johnston, 1997; Garnett & Fleischner, 1983; Geary, 1993; Geary & Brown, 1991; Geary idr., 

1987; Jordan & Montani, 1997; Ostad, 1997). 

Ko učenci s specifičnimi učnimi težavami pri matematiki prikličejo aritmetična dejstva iz 

dolgoročnega spomina, napravijo veliko več napak kot njihovi vrstniki brez težav in se 

razlikujejo tudi v hitrosti odgovora (Geary, 1993; Geary idr., 2000; povzeto po: Geary, 2004). 

Nekateri učenci s specifičnimi učnimi težavami pri matematiki delajo napake v priklicu zaradi 

sočasnega priklica nepomembnih zvez.  

Geary (2000) je preučeval reševanje aritmetičnih nalog samo s priklicem- učencem so 

naročili, naj ne uporabljajo strategij štetja pri reševanju enostavnih problemov seštevanja. 

Učenci s specifičnimi učnimi težavami pri matematiki in učenci z bralnimi težavami so 

naredili več napak kot njihovi vrstniki brez težav. Pogosti napaki v priklicu aritmetičnega 

problema 6 + 2 sta bila 7 in 3, torej števili, ki sledita v števnem zaporedju (povzeto po: Geary, 

2004). 

Dolgoročni spomin predstavlja oporo tistim procesom, ki jih uporabljamo pri reševanju nalog. 

Najpogostejša procesa sta neposreden priklic aritmetičnih dejstev in razčlenitev. Otrok  

poišče aritmetična dejstva, shranjena v dolgoročnem spominu, z direktnim priklicem. 

Razčlenitev  vključuje prenovo rezultata, ki temelji na iskanju delne vsote. Na primer, račun 6 

+ 7 je mogoče rešiti tako, da prikličemo rezultat računa 6 + 6  in nato prištejemo 1 k tej delni 
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vsoti, torej 12 + 1 in dobimo 13. Učenec ugotavlja pravilnost priklicanih dejstev in postopkov 

s kriteriji zaupanja. Učenci brez učnih težav pri matematiki pridejo do pravilnih rešitev, 

medtem ko učenci z učnimi težavami pri matematiki navajajo tako pravilne kot nepravilne 

rezultate (Siegler, 1988; v Geary, 2004). 

Premik k procesom, ki temeljijo na priklicu iz dolgoročnega spomina pripomore k hitrejšemu 

reševanju matematičnih nalog. Morebiten samodejen priklic osnovnih aritmetičnih dejstev in 

s tem zmanjšana uporaba delovnega spomina, omogoča reševanje bolj kompleksnih nalog 

(Geary & Widaman, 1992, v Geary, 2004). 

 

1.6.3 Počasnejša predelava informacij 

 

Učenci s specifičnimi učnimi težavami so počasnejši pri reševanju aritmetičnih problemov kot 

njihovi vrstniki brez težav zaradi počasnejšega izvajanja vseh osnovnih numeričnih procesov. 

Učenci s specifičnimi učnimi težavami pri matematiki uporabljajo pogosteje strategijo 

preštevanje vsega (counting all) in redkeje priklic kot njihovi vrstniki (povzeto po: Geary, 

1994).  

 

1.6.4 Fonološko procesiranje 

 

Učne težave pri aritmetiki se pogosto zgodijo v kombinaciji s težavami pri branju, (Geary, 

1993) za katere pa velja, da jih povzroča primanjkljaj fonološkega procesiranja (Bruck, 1992, 

v Fuchs idr., 2006). 

Fuchs in sodelavci (2005, v Fuchs idr., 2006) so ugotovili, da je kakovost fonološkega 

procesiranja napovednik uspešnosti aritmetičnega znanja. 
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1.6.5 Pozornost 

 

Številni avtorji (Gross-Tsur, Manor & Shalev, 1996; Shaywitz & Fletcher 1994, v Raghubar, 

Cirino, Barnes, Ewing-Cobbs, Fletcher, Fuchs, 2009) so ugotovili, da ima veliko učencev z 

učnimi težavami pri matematiki tudi motnjo pozornosti. Tudi Zentall (1990, v Raghubar idr., 

2009) je ugotovil, da imajo učenci z motnjo pozornosti več težav pri reševanju aritmetičnih 

problemov.  

Učenci s pomanjkljivo pozornostjo zamešajo računske operacije, npr. dodajajo, namesto da bi 

odštevali ali pa računajo z obema operacijama (seštevajo in odštevajo pri istem računu) 

(Jordan & Hanich, 2000). 

Težave na področju pozornosti lahko znatno vplivajo na razvoj aritmetičnega znanja (Fuchs 

idr., 2005). Težave z usmerjanjem pozornosti vplivajo na razvoj predstave kombinacij števil v 

dolgoročnem spominu (Siegler & Shrager, 1984, v Geary, 2004). 

 

1.7 Področja matematičnih težav 

 

1.7.1 Štetje 

 

Dowker (2005) je predstavil, da štetje sestoji iz proceduralnega znanja in konceptualnega 

znanja. Proceduralno znanje pomeni sposobnost, da otrok pravilno prešteje, npr. ko pravilno 

prešteje 5 predmetov (Le Fevre idr., 2006, v Stock, 2010). Konceptualno znanje pa odraža 

otrokovo razumevanje, ali je postopek ustrezen ali neustrezen.   

Aunola in kolegi (2004) so v svoji longitudinalni študiji ugotovili, da je kakovost štetja dober 

napovedovalec začetnih aritmetičnih znanj. Otrokovo osnovno konceptualno razumevanje 

štetja in znanje o vrstnem redu števil igrajo pomembno vlogo za kasnejše aritmetične dosežke. 

Obvladanje konceptualnih znanj omogoča otroku, da nameni več pozornosti reševanju težjih 

aritmetičnih problemov (Aunola idr., 2004 v Stock, 2010). 
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Raziskava Dowklerja (2005, v Stock, 2010) je pokazala, da tisti učenci, ki so imeli težave pri 

posameznem principu štetja, so imeli podpovprečne matematične predstave. 

Fuchs in sodelavci (2007, v Stock, 2010) so vključili štetje kot enega izmed pokazateljev za 

odkrivanje učencev z učnimi težavami pri matematiki ob koncu drugega razreda. 

Aunola in sodelavci ter Gersten in sodelavci (2004, 2005, v Stock idr. 2010) poročajo, da 

otroci, ki slabše štejejo, kasneje razvijejo pomanjkljive spretnosti računanja, kar vodi v težave 

pri aritmetiki. 

Geary, Bow-Thomas in Yao (1992, v Stock idr. 2010) so ugotovili, da naredijo mlajši otroci s 

težavami pri aritmetiki veliko proceduralnih napak pri štetju in imajo še vedno velike težave 

pri konceptualnem znanju pri šestih letih. Poročali so tudi, da ima okrog 13% učencev s 

težavami pri aritmetiki težave pri določanju zaporedja števil in pri principu kardinalnosti v 3. 

razredu. 

Na področju raziskav štetja je prispevala ugotovitev Porterja (1998, v Stock idr. 2010), da pri 

učencih s težavami pri aritmetiki pridobitev proceduralnega znanja pri štetju ne vodi 

samodejno v razvoj konceptualnega znanja. 

Frobisher in sodelavci (1999, v Kavkler, 2004) menijo, da sposobnost štetja pomeni osnovo 

za razumevanje števil in aritmetičnih operacij. Otroci morajo pri začetnem računanju dobro 

obvladati štetje in zaporedje števil. V procesu poučevanja se posveča premalo časa razvijanju 

različnih sposobnosti štetja. Učitelji bi morali posvečati pozornost štetju tudi v višjih razredih. 

Obvladovanje osnovnih veščin štetja pomembno vpliva na aritmetične dosežke (Fuson, 

Richards and Brians, 1982; Seron and Deloche, 1987, Garnett, 1998; v Kavkler, 2004). 

 

1.7.2 Aritmetika 

 

Za uspešno obvladovanje aritmetike je pri otroku v prvih letih šolanja pomembno 

razumevanje pojma število, obvladovanje različnih vrst štetja in razvoj matematičnega 

pojmovnega in proceduralnega znanja (Kavkler, 2004). 
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Aritmetični dosežki so ključnega pomena pri matematičnih enačbah in algoritmih, pri 

razumevanju matematičnih konceptov in operacij ter pri izbiri ustrezne strategije reševanja 

problemov. Pri izvajanju ponavljajočih aritmetičnih problemov, se osnovna dejstva (npr. 6 + 2 

= 8 ) hranijo v dolgoročnem spominu in ko jih potrebujemo, jih samodejno prikličemo.  

Dobre računske spretnosti ima tisti učenec, ki  hitro in natančno rešuje aritmetične naloge ter 

uporablja pravilne postopke. Učenci uporabljajo veliko različnih postopkov za reševanje 

aritmetičnih problemov. Pravilna rešitev je odvisna predvsem od tega, ali je rešitev 

vzpostavljena hitro ali s pomočjo počasnejših, razvojno nižjih strategij, kar je odvisno od 

asociativne moči med nalogo in možnimi rešitvami v spominu. Razvoj poštevanke vključuje 

prehod od uporabe manj učinkovitih strategij do priklica dejstev. Priklic iz dolgoročnega 

spomina je najučinkovitejši (Siegler, 1988; v Mabbott & Bisanz, 2008). 

Nedavne študije so pokazale korelacijo med aritmetičnimi dosežki pri matematiki in 

inteligentnostjo (Desoete, 2008; Kort idr., 2002; Ruijssenaars idr. 2004; v Stock, 2010). 

 

1.7.2.1 Razvoj aritmetičnih operacij 

 

1.7.2.2 Seštevanje 

 

Strategije seštevanja delimo na preštevanje predmetov, verbalno štetje brez ponazoril, izpeljan 

priklic in priklic aritmetičnih dejstev. 

Otroci so že pri štirih letih sposobni rešiti enostavne probleme seštevanja (npr. Koliko je 2 

jabolki in še 1 jabolko skupaj?), vendar le s preštevanjem konkretnih problemov. Med prvim 

učenjem seštevanja otroci navadno štejejo vsak seštevanec posebej (npr. 5 + 3 =). Ti postopki 

štetja se včasih izvedejo s pomočjo prstov, ki jo imenujemo preštevanje predmetov in včasih 

brez njih, to je verbalna strategija štetja (Siegler & Shrager, 1984, v Geary, 2004). 

Tri oblike verbalnega štetja so štetje od prvega danega števila naprej, štetje od večjega 

števila naprej in preštevanje vsega (Fuson, 1982; Groen & Parkman, 1972; v Geary, 2004). 

Postopek štetje od večjega števila naprej se začne s seštevancem z večjo vrednostjo in se 
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nadaljuje s prištevanjem vrednosti drugega seštevanca eno po eno. Štetje npr. 5,6,7,8 za 

rešitev 5 + 3 =. 

Preštevanje vsega pa se izvede s štetjem obeh seštevancev, začenši z 1. Razvoj proceduralnih 

sposobnosti je delno povezan z napredovanjem otrokovega konceptualnega razumevanja 

štetja in se odraža v postopnem prehodu s counting all strategije na counting on (Geary idr., 

1992; Siegler, 1987, v Geary, 2004; Hopkins & Lawson, 2002). 

Hkrati pa uporaba postopkov štetja pomaga pri razvoju predstav osnovnih dejstev v spominu 

(Siegler & Shrager, 1984, v Geary, 2004). Ko se te predstave v dolgoročnem spominu 

izoblikujejo, podpirajo uporabo procesov reševanja problemov, ki temeljijo na spominu. 

Najpogosteje uporabljena procesa sta neposreden priklic aritmetičnih dejstev in izpeljani 

priklic. Z neposrednim priklicem otroci navedejo odgovor, ki je v dolgoročnem spominu 

povezan s predstavljenim problemom. Tako navedejo 8, ko jih vprašamo po rešitvi problema, 

koliko je 5 + 3  . 

Izpeljani priklic pa pomeni rekonstrukcijo odgovora na podlagi priklica delne vsote. Npr. 

problem 6 + 7 bi otrok rešil s priklicem odgovora, koliko je 6 + 6  in nato dodal 1 tej delni 

vsoti. Uporaba procesov, ki temeljijo na priklicu, pa moderira kriterij zaupanja, ki predstavlja 

notranji standard, s katerim otrok oceni njegovo prepričanost v pravilnost odgovora. Otroci s 

strogim kriterijem zaupanja navedejo le odgovore, za katere so prepričani, da so pravilni, 

otroci z milejšim kriterijem pa navedejo kateri koli odgovor, če je pravilen ali ne (Siegler, 

1988, v Geary, 2004).   

Otroci rešujejo aritmetične račune seštevanja hitreje z uporabo učinkovitejših strategij 

seštevanja (Delaney, Reder, Staszewski, & Ritter, 1998; Geary, Bow- Thomas, Liu, & 

Siegler, 1996; Lemaire & Siegler, 1995; v Geary, 2004).  

Miselno računanje terja manj časa in pri tem naredimo manj napak. Otrok, ki miselno računa, 

mu ostane veliko delovnega spomina, ki ga lahko izkoristi pri reševanju zahtevnejših 

matematičnih problemov (Geary & Widaman, 1992; v Geary, 2004). 
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1.7.2.3 Odštevanje 

 

Pri odštevanju si otroci pomagajo z uporabo strategije preštevanja predmetov (materialne 

strategije), verbalne strategije in s priklicem aritmetičnih dejstev. 

Pri uporabi strategije preštevanja predmetov lahko mlajši otrok (še večina šestletnikov) 

rešuje problem odštevanja preko treh dejavnosti: 

‐ z odvzemanjem predmetov od količine predmetov, ki predstavljajo vrednost zmanjševanca 

(npr. 3 – 1 = , otrok nastavi tri kocke, odstrani eno kocko in nato preostale prešteje ali pa 

pove, koliko jih je ostalo), 

‐ z dodajanjem predmetov odštevancu (npr. 5 – 3 = , otrok nastavi najprej toliko kock, 

kolikor je vrednost odštevanca in nato doda toliko kock, kolikor ustreza zmanjševancu, 

rešitev je toliko kock, kolikor jih je dodal; otrok nastavi 3 predmete in dodaja po enega, da 

dobi 5 predmetov) in 

‐ s primerjanjem 1 : 1 (npr. 6 – 2 =, otrok lahko prireja ena na ena zmanjševanec in 

odštevanec, nastavi 6 kock v eno vrsto in 2 kocki v drugo vrsto; vrsti kock primerja, 

ugotavlja kje in za koliko manj je kock, ter v to vrsto doda manjkajoče število kock. 

Starejši otroci (7- in 8- letniki) pa nastavijo ustrezno količino predmetov za zmanjševanec in 

odvzamejo celotno količino predmetov, ki ustreza odštevancu.  

Verbalno štetje vključuje dva načina, štetje naprej in štetje nazaj. 

‐ štetje nazaj pomeni štetje nazaj od zmanjševanca za vrednost odštevanca, (npr. pri računu 

7 – 3 = bo otrok štel navzdol: »6, 5, 4, rezultat je 4«, otrok lahko tudi šteje nazaj, medtem 

ko spušča prste, nato pa prešteje prste, ki so ostali dvignjeni), 

‐  štetje naprej pa pomeni, da otrok najprej pove vrednost odštevanca in nato šteje, dokler 

ne doseže vrednosti zmanjševanca. Problem 9 - 7 = reši tako, da šteje »8,9« in ker je 

preštel dve števili, je rezultat 2, tudi pri tej strategiji si lahko pomaga s prsti.  

Napake lahko nastanejo, če se otrok zmoti pri štetju ali nepravilno izvrši postopek. Otrok 

hitreje naredi napako pri verbalnem štetju, ker pozabi števila in omejitve ter  izgubi sled štetja.  
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Otrok reši problem najhitreje s priklicem aritmetičnega dejstva. Otrok si lahko pomaga s 

priklicem aritmetičnega dejstva za seštevanje. Pri odštevanju si pomagajo z ustreznim 

računom seštevanja. Problem 8 - 2 = rešijo tako, da prikličejo rezultat računa 6 + 2 = 8 

(Geary, 1994). 

 

1.7.2.4 Množenje 

 

Pri problemu množenja uporabljamo naslednje strategije: preštevanje vsega, sekventalno 

štetje, ponavljajoče seštevanje faktorjev in priklic aritmetičnih dejstev. 

S strategijo preštevanje vsega si lahko pomagajo tudi mlajši otroci, ki želijo izračunati 

enostavne probleme množenja. 

Sekventalno štetje omogoča otroku, da hitreje reši problem množenja kot s preštevanjem 

vsega. Sekventalno štetje zahteva od otroka štetje po sekvencah po 2, 3, 4… 

Strategija ponavljajočega seštevanja faktorjev omogoča otroku, da dela s konkretnimi 

materiali ali verbalno (npr. sešteva noge psom, ki jih ima pred sabo).  

Pri učenju poštevanke si otroci najpogosteje najprej zapomnijo rezultate dveh enakih števil. 

Čas priklica aritmetičnega dejstva in napake rastejo z naraščanjem števil. 

Otroci, ki uspešno prikličejo le nekatera aritmetična dejstva (npr. z enakimi faktorji, ali s 

faktorjema, ki sta enaka ali manjša od 5), si lahko pomagajo tako, da za problem 9 x 8 = 

prikličejo aritmetično dejstvo za problem 10 x 8 = in odštejejo 8, problem 7 x 6 = pa rešijo 

tako, da prikličejo rezultat za 6 x 6 = in prištejejo 6. 

Težave pri operiranju z večjimi faktorji so lahko posledica pogostosti pojavljanja določenih 

računov v knjigah in so pogojene s stopnjo kompleksnosti strategije, potrebne za rešitev 

problema. 

Napake, ki se nanašajo na priklic dejstev lahko razdelimo v tri skupine: približen rezultat, 

zamenjava operacije in priklic napačnega aritmetičnega dejstva. Te napake vključujejo priklic 
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aritmetičnega dejstva, ki ni pravilen za reševan problem, vendar pa bi bil pravilen za drugačen 

problem, ki vsebuje enega izmed faktorjev v našem računu.  (Geary, 2004). 

Otrok, ki po sekvencionalni poti (npr. s seštevanjem 8 + 8 + 8 +8 = 32) pride do rezultata, je 

počasnejši in naredi več napak. Poleg tega tudi tak način reševanja zahteva več pozornosti in 

je zato otrok manj pozoren na problem, ki ga rešuje (Kavkler, 1992). 

 

1.7.2.5 Deljenje 

 

Problem deljenja lahko rešujemo tako, da rešujemo probleme z razdeljevanjem predmetov, z 

drugimi operacijami in s priklicem aritmetičnega dejstva. 

Probleme z razdeljevanjem predmetov lahko rešujejo že majhni otroci, ko npr. želijo 

razdeliti 9 bombonov trem otrokom. Otrok razdeli konkretne predmete po 1 in dobi pravilen 

rezultat. Kasneje pa otroci ugotovijo, da lahko razdelijo tudi skupine predmetov. Te skupine 

so lahko enako velike ali manjše kot delitelj (npr. pri 9 : 3 = razdelijo po 3 predmete ali pa po 

2, nato dodajajo vsaki skupini po 1 predmet). 

Otroci s specifičnimi učnimi težavami pri reševanju problemov deljenja si pogosto pomagajo 

s priklicem aritmetičnih dejstev za druge operacije. Otroci, ki probleme deljenja rešujejo s 

priklicem aritmetičnega dejstva so najbolj učinkoviti. (Geary, 1994). 

 

1.7.2.6 Aritmetika pri  učencih z učnimi težavami pri matematiki 

 

Učenci  s težavami pri aritmetiki imajo pogosto težave na področju avtomatizacije dejstev in 

postopkov. Imajo slabše številčne sposobnosti in ne poznajo osnovnih številskih dejstev na 

pamet (Geary and Hoard, 2005; Jordan idr. 1995; v Stock, 2010). 

Med reševanjem enostavnih aritmetičnih problemov (npr. 4 + 3) in enostavnih besednih 

problemov uporabljajo učenci z učnimi težavami pri matematiki in bralnimi težavami ter 

učenci s samo matematičnimi učnimi težavami enake strategije (npr. verbalno štetje) kot 
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učenci brez učnih težav pri matematiki (Geary, 1990, v Geary, 2004). Učenci z 

matematičnimi učnimi težavami in bralnimi težavami ali učenci z matematičnimi učnimi 

težavami se razlikujejo od vrstnikov brez učnih težav le v zmožnosti uporabe procesov, ki 

temeljijo na priklicu za reševanje enostavnih aritmetičnih in enostavnih besednih problemov 

(npr., Barrouillet idr., 1997; Garnett & Fleischner, 1983; Geary, 1990, 1993; Hanich idr., 

2001; Jordan & Montani, 1997; Ostad, 1997, 2000; v Geary, 2004). 

Raziskave o strategijah reševanja problemov, ki jih za reševanje enostavnih aritmetičnih in 

besednih problemov uporabljajo učenci, so potrjevale razlike v strateških in spominskih 

procesih, katerih se poslužujejo otroci z matematičnimi učnimi težavami/bralnimi težavami ali 

samo matematičnimi učnimi težavami in pa njihovi vrstniki brez učnih težav ali s samo 

bralnimi težavami (Geary, 1990;  Jordan & Montani,1997). 

Učenci z matematičnimi učnimi težavami/bralnimi težavami ali samo matematičnimi učnimi 

težavami delajo več napak pri štetju in uporabljajo razvojno manj razvite postopke dlje (več 

let) kot njihovi vrstniki. Razlike so še posebej očitne pri učencih z matematičnimi učnimi 

težavami in bralnimi težavami. Učenci z matematičnimi učnimi težavami imajo boljše 

proceduralno znanje kot učenci s kombiniranima motnjama, matematičnimi učnimi težavami 

in bralnimi težavami (Geary idr., 2000; Jordan & Montani, 1997). 
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2 EMPIRIČNI DEL 

 

2.1 Opredelitev problema 

 

Različni avtorji (Geary, Hoard, Jordan, Carpenter, Moser, Siegler) so ugotovili, da imajo 

učenci z učnimi težavami pri matematiki več težav pri obvladovanju osnovnih aritmetičnih 

sposobnosti in spretnosti. Učenci z učnimi težavami pri matematiki imajo skromen delovni 

spomin, primanjkljaje na področju dolgoročnega semantičnega spomina, počasneje 

predelujejo informacije ter imajo primanjkljaje na področju fonoloških spretnosti. Te težave 

se odražajo na področju konceptualnega, proceduralnega, deklarativnega in problemskega 

znanja. 

Pomembno je, da zgodaj odkrijemo težave pri matematiki, preučimo vzroke ter učencu takoj 

pomagamo pri začetnih težavah. 

 

2.2 Cilji raziskave 

 

V raziskavi želimo: 

‐ ugotoviti, ali obstajajo pomembne razlike med učenci v rezultatih desetminutnega 

aritmetičnega testa glede na izobraževalne dosežke pri matematiki; 

‐ ugotoviti, ali obstajajo pomembne razlike v reševanju desetminutnega aritmetičnega testa  

pri računih različne zahtevnosti med učenci z višjimi in učenci z nižjimi izobraževalnimi 

dosežki pri matematiki; 

‐ ugotoviti, ali obstajajo pomembne razlike med učenci v rezultatih testa sestavljanja 

računov z vnaprej določenim rezultatom glede na izobraževalne dosežke pri matematiki; 

‐ ugotoviti, ali obstajajo pomembne razlike v reševanju testa sestavljanja računov z vnaprej 

določenim rezultatom pri računih različne zahtevnosti med učenci z višjimi in učenci z 

nižjimi izobraževalnimi dosežki pri matematiki; 
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‐ ugotoviti, ali obstajajo razlike med učenci v rezultatih desetminutnega aritmetičnega testa 

in testa sestavljanja računov z vnaprej določenim rezultatom glede na splošni učni uspeh 

učencev; 

‐ ugotoviti, ali obstajajo razlike med učenci v rezultatih desetminutnega aritmetičnega testa 

in testa sestavljanja računov z vnaprej določenim rezultatom glede na razred, ki ga učenci 

obiskujejo; 

‐ ugotoviti, ali obstajajo razlike med učenci v rezultatih desetminutnega aritmetičnega testa 

in testa sestavljanja računov z vnaprej določenim rezultatom  glede na spol; 

‐ ugotoviti, ali obstajajo razlike med učenci v rezultatih desetminutnega aritmetičnega testa 

in testa sestavljanja računov z vnaprej določenim rezultatom glede izobrazbeno strukturo 

staršev. 

 

2.3 Hipoteze 

 

H1: Učenci z višjimi izobraževalnimi dosežki pri matematiki imajo aritmetična znanja bolj 

avtomatizirana kot učenci z nižjimi izobraževalnimi dosežki pri matematiki. 

H1.1: Učenci z višjimi izobraževalnimi dosežki pri matematiki imajo aritmetična 

dejstva, ki so ocenjena z 1 točko, bolj avtomatizirana kot učenci z nižjimi 

izobraževalnimi dosežki pri matematiki. 

H1.2: Učenci z višjimi izobraževalnimi dosežki pri matematiki imajo aritmetična 

dejstva, ki so ocenjena z 2 točkama, bolj avtomatizirana kot učenci z nižjimi 

izobraževalnimi dosežki pri matematiki. 

H1.3: Učenci z višjimi izobraževalnimi dosežki pri matematiki imajo aritmetična 

dejstva, ki so ocenjena s 3 točkami, bolj avtomatizirana kot učenci z nižjimi 

izobraževalnimi dosežki pri matematiki. 

 

H2: Učenci z višjimi izobraževalnimi dosežki pri matematiki hitreje in fleksibilneje 

uporabljajo aritmetična znanja kot učenci z nižjimi izobraževalnimi dosežki pri matematiki. 
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H2.1: Učenci z višjimi izobraževalnimi dosežki pri matematiki bolje sestavljajo račune 

ocenjene z 1 točko kot učenci z nižjimi izobraževalnimi dosežki pri matematiki. 

H2.2: Učenci z višjimi izobraževalnimi dosežki pri matematiki bolje sestavljajo račune 

ocenjene z 2 točkama kot učenci z nižjimi izobraževalnimi dosežki pri matematiki. 

H2.3: Učenci z višjimi izobraževalnimi dosežki pri matematiki bolje sestavljajo račune 

ocenjene s 3 točkami kot učenci z nižjimi izobraževalnimi dosežki pri matematiki. 

 

H3: Učenci z višjim splošnim učnim uspehom imajo aritmetična dejstva in postopke bolj 

avtomatizirane in hitreje in fleksibilneje uporabljajo aritmetična znanja kot učenci z nižjim 

učnim uspehom. 

 

H4: Učenci višjih razredov osnovnih šol imajo aritmetična znanja bolj avtomatizirana in 

hitreje in fleksibilneje uporabljajo aritmetična znanja kot učenci nižjih razredov osnovnih šol. 

 

H5: Med dekleti in fanti ni razlik v avtomatizaciji aritmetičnih dejstev in postopkov ter v 

hitrosti in fleksibilnosti rabe aritmetičnih znanj. 

 

H6: Učenci z bolj izobraženimi starši imajo aritmetična dejstva in postopke bolj 

avtomatizirana in hitreje in fleksibilneje uporabljajo aritmetična znanja kot učenci z manj 

izobraženimi starši. 
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2.4 Opis vzorca 

 

V vzorec diplomskega dela smo vključili 529 učencev dveh ljubljanskih osnovnih šol četrtega 

razreda devetletne osnovne šole, četrtega razreda osemletne osnovne šole, petega razreda 

osemletne osnovne šole ter sedmega, osmega in devetega razreda devetletne osnovne šole. Od 

tega 257 učencev in 272 učenk (tabela 1). 

 

Tabela 1:Struktura po spolu za učence od 4. do 9. razreda 

Spol  f  f (%) 

Učenci 257 48,6

Učenke 272 51,4

Skupaj 529 100,0
 

2.5 Opis instrumentarija 

 

V raziskavi sta bila uporabljena sledeča merska instrumenta: 

 Desetminutni aritmetični test, ki preverja avtomatizacijo štirih osnovnih računskih operacij. 

Test sestavlja 62 računov, zapisanih v dveh stolpcih, ki si sledijo od najlažjih do najtežjih 

(Kavkler in sodelavke 1997). Računi so razvrščeni glede na težavnost, ocenjeni so s točkami 

od 1 do 3. Z eno točko se ovrednoti lažji račun brez prehoda preko desetice (npr. 3 + 15, 42 + 

50, 43 + 25), z 2 točkama se ovrednotijo srednje zahtevni računi (npr. 7 + 8, 57 + 6, 6 x 9), s 3 

točkami pa računi z dvema računskima operacijama oz. z neznanim členom (npr. 15 – 5 – 3, 

653 + 206, 49 + (3 x 7). Najvišje možno število točk je 118. Čas reševanja je omejen na 10 

minut.  

 

 Test sestavljanja računov z vnaprej določenim rezultatom, ki ugotavlja hitrost in 

fleksibilnost rabe aritmetičnih znanj.  Test je časovno omejen na 5 minut (Kavkler in 

sodelavke 1997). Število vseh možnih točk ni določeno. Računi, pri katerih je uporabljena 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                      Lavrenčič Tatjana; diplomsko delo 

32 

 

operacija seštevanja in množenja, se ocenjujejo z eno točko, računi z operacijo odštevanja in 

deljenja se ocenjujejo z dvema točkama, računi z več računskimi operacijami so ocenjeni s 

tremi točkami.  

 

2.6 Postopek testiranja 

 

Testiranje je bilo izvedeno skupinsko, pri uri matematike. Preden so učitelji razdelil teste, so 

podali učencem enaka navodila za reševanje in časovne omejitve. Potem so učenci izpolnili 

osnovne podatke na listu - spol, datum rojstva, lanski splošni učni uspeh, lansko oceno pri 

matematiki in poklic staršev. Pri učencih iz nižjih razredov so učitelji  izpolnili podatke po 

končanem testiranju. 

Desetminutni aritmetični test je  trajal  10 minut, vmes je bil kratek odmor. Zatem so obrnili 

liste in nadaljevali z reševanjem testa sestavljanja računov z vnaprej določenim rezultatom, ki 

je trajal natanko 5 minut. 

 

2.7 Obdelava podatkov 

 

Zbrane podatke smo uredili in jih obdelali z računalniškim programom SPSS. Pri tem smo 

uporabili naslednje statistične parametre oz. metode: 

 pri obdelavi podatkov smo uporabili deskriptivno statistiko, pri čemer smo izračunali 

minimalno in maksimalno vrednost, aritmetično sredino, standardni odklon, standardno 

napako, koeficient variacije; 

 razliko med aritmetičnimi sredinami glede na spol  smo testirali s t- testom za neodvisne 

vzorce; 

 razliko med aritmetičnimi sredinami glede na oceno pri matematiki smo testirali z analizo 

variance za neodvisne vzorce (F) in Bonferronijevem preizkusom (angl. Bonferroni test); 

ob tem pa smo preverili homogenost varianc z Levenovim F testom (angl. Le-ve-ne’s Test 

for Equality of Variance ); 
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 pri nehomogenih variancah smo uporabili Tamhanov Post Hoc test (angl. Tamhane’s T2 

test).  

 

2.8  Rezultati in interpretacija 

 

2.8.1 Desetminutni aritmetični test 

 

2.8.1.1 Ocene učencev od 4. do 9. razreda pri matematiki 

 

 

Graf 2.1: Uspešnost učencev pri matematiki 

 

Iz grafa 2.1 razberemo, da je največji delež učencev z oceno 5 pri matematiki, teh je 39 %, 

sledijo učenci z oceno 4 pri matematiki, katerih je 29 %, 23 % je učencev z oceno 3 pri 

matematiki, 6 % učencev ima oceno 2 pri matematiki in 3 % učencev je z negativno oceno pri 

matematiki.  

Podatki o zastopanosti učnih težav v šolski populaciji so raznoliki, saj različni avtorji navajajo 

različne podatke. Priorjeva (1996, v Kavkler, 2007) navaja 6 % učencev z izoliranimi 

specifičnimi učnimi težavami pri matematiki. Svetovna zdravstvena organizacija (v Kavkler, 

3% 6%

23%

29%

39%

Ocena učencev od 4. do 9. razreda 
pri matematiki

1 2 3 4 5
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2007) navaja le 3 % učencev, ki imajo izrazitejše specifične učne težave pri matematiki. 

Geary (2004) navaja, da ima od 5  do 8 % učencev specifične učne težave pri matematiki, 

vendar imajo nekateri učenci poleg specifičnih učnih težav pri matematiki tudi pomanjkljivo 

pozornost in bralno-napisovalne težave.  

Tabela 2: Rezultati desetminutnega aritmetičnega testa razporejeni glede na oceno pri matematiki 

 

Ocena pri 

matematiki 
N 

Aritmetična 

sredina 

Standardni

odklon 

Koeficient 

variacije % 

Najnižje število 

točk 

Najvišje število 

točk 

1 15 46,5 21,89 47,1 20 91 

2 30 85,1 18,36 21,6 47 109 

3 125 93,3 16,64 17,8 44 118 

4 155 104,5 12,43 11,9 39 118 

5 204 109,4 7,94 7,3 62 118 

Skupaj 529 101,0 17,59 17,4 20 118 

 

Iz tabele 2 je razvidno, da so zelo različni razredi ter veliki razponi znotraj posameznega 

razreda. V razredih je zelo heterogena skupina učencev (od 4. do 9. razreda), prav tako je tudi 

razpršenost rezultatov zelo velika. Standardni odkloni se glede na prvo skupino (ocena 1 pri 

matematiki) manjša, kar  pomeni vedno manjšo razpršenost enot v populaciji.  

Pri učencih z nižjimi in učencih z višjimi ocenami pri matematiki opazimo razlike v številu 

točk na aritmetičnemu testu. Povprečno število točk pri učencih z nižjimi izobraževalnimi 

dosežki pri matematiki je nižje kot pri učencih z višjimi ocenami pri matematiki. 

Pri dokazovanju hipoteze 1, ki predpostavlja, da imajo učenci z višjimi izobraževalnimi 

dosežki pri matematiki aritmetična znanja bolj avtomatizirana kot učenci z nižjimi 

izobraževalnimi dosežki pri matematiki, smo sprva preverili Levenov F- test homogenosti 

varianc. 
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Preizkus homogenosti varianc je statistično značilen (F=23,0, p<0,01). Variance med 

skupinami, ki smo jih oblikovali glede na njihove ocene pri matematiki, niso homogene. To 

pomeni, da nimamo izpolnjenega pogoja za F preizkus oziroma za preizkus z analizo 

variance. Uporabimo Tamhanov Post Hoc test, ki homogenosti varianc ne predpostavlja. 

Iz rezultatov, ki smo jih dobili, je razvidno, da se skupine učencev z različnimi ocenami pri 

matematiki med seboj statistično pomembno razlikujejo. Podobno ugotavlja tudi Geary 

(1994), da potrebujejo učenci z učnimi težavami več časa za reševanje aritmetičnih 

problemov, kot njihovi vrstniki. Geary (2004) tudi ugotavlja, da učenci z učnimi težavami pri 

matematiki naredijo več napak pri priklicu osnovnih aritmetičnih dejstev in pogosto naredijo 

napako ter so počasnejši od vrstnikov, s povprečnimi dosežki. Učenci z učnimi težavami pri 

matematiki več časa uporabljajo materialne in verbalne strategije od njihovih vrstnikov. 

Raziskave avtorjev (Fleischner, Garnett in Shepherd, 1982; Goldman, Pallegrino & Mertz, 

1988;v www.ldonline.org), navajajo da so mnogi učenci z učnimi težavami pri matematiki 

neučinkoviti pri izračunu osnovnih aritmetičnih dejstev. 

Tudi Kavklerjeva (2002) navaja pomembne razlike v temeljnih aritmetičnih znanjih in v 

aritmetičnih strategijah pri reševanju aritmetičnih problemov med učenci, ki so uspešni pri 

matematiki in učenci s specifičnimi učnimi težavami pri aritmetiki. 

Jordan in Montani (2006) sta ugotovili, da so učenci z učnimi težavami pri matematiki pri 

reševanju časovno omejenih aritmetičnih dejstev seštevanja in odštevanja dosegali pomembno 

nižje rezultate kot učenci brez težav. 

 

2.8.1.1 Povezava rezultatov desetminutnega aritmetičnega testa z računi, različnih 

zahtevnosti glede na oceno pri matematiki 

 

V nadaljevanju smo preverili tudi, ali se število napak pri posameznih računih z eno, z dvema 

in s tremi točkami značilno razlikuje med skupinami učencev glede na oceno pri matematiki. 
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Rezultat Tamhanovega Post Hoc testa pokaže, da obstaja statistično pomembna razlika med 

številom napak pri računih in izobraževalnimi dosežki pri matematiki, le skupini z ocenama 2 

in 3 pri matematiki se med seboj po številu napak ne razlikujeta. 

 

 Računi z eno točko: 

 

Za eno točko so ovrednoteni računi brez prehoda preko desetice (npr. 2 + 7, 42 + 50, 520 + 

200). 

Tabela 3: Rezultati desetminutnega  aritmetičnega testa glede na število napak pri računih z eno točko 

 

Ocena pri 

matematiki 
n 

Povprečna 

vrednost 

Standardni 

Odklon 

Najnižje 

število napak 

Najvišje 

število napak 

Preizkus homogenosti 

varianc 

F P 

Število 

napak z eno 

točko 

1 15 9,07 3,751 3 16 

31,736 0,01 

2 30 2,43 2,687 0 12 

3 125 1,84 2,186 0 10 

4 155 0,98 1,181 0 6 

5 204 0,65 0,921 0 6 

Skupaj 529 1,37 2,161 0 16 

Iz tabele 3 je razvidno, da pri učencih, ki imajo oceno 1 pri matematiki, se njihovo število 

napačno izračunanih računov pri računih z eno točko statistično značilno razlikuje od ostalih 

učencev z višjimi izobraževalnimi dosežki pri matematiki. To lahko potrdimo s tveganjem, 

manjšim od 1 %. Tako velja tudi za učence z oceno 4 in oceno 5 pri matematiki, katerih 

število napak pri računih z eno točko na aritmetičnemu testu se značilno razlikuje od ostalih 

učencev, prav tako se tudi obe skupini med seboj razlikujeta. Pri učencih z oceno 2 in 3 pri 

matematiki, pa se njihovo število napak z eno točko statistično pomembno razlikuje od vseh 

skupin, med seboj pa se skupini ne razlikujeta, kar lahko trdimo s tveganjem 1 %. 
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 Računi z dvema točkama: 

Z dvema točkama so točkovani srednje zahtevni računi, s prehodom čez desetico (npr. 57 + 6, 

18 – 9, 6 x 9). 

Pri preverjanju homogenosti varianc  uporabimo Levenov F- test, katerega predpostavki o 

enakosti varianc ni zadoščeno (F=48,54, p<0,01), zato ugotavljamo statistično značilnost s 

pomočjo Tamhanovega Post Hoc testa. Rezultati Tamhanovega Post Hoc testa pokažejo, da 

obstaja statistično pomembna razlika med številom napak pri računih z vrednostjo dve točki 

in skupinami z različnimi ocenami pri matematiki. 

Tabela 4: Rezultati desetminutnega  aritmetičnega testa glede na število napak pri računih  z dvema 
točkama 

 

Ocena pri 

matematiki 
n 

Povprečna 

vrednost 

Standardni 

Odklon 

Najnižje 

število 

napak 

Najvišje 

število 

napak 

Preizkus homogenosti 

varianc 

F P 

Število 

napak z 

dvema 

točkama 

1 15 11,13 3,623 7 17 

48,536 0,01 

2 30 4,27 3,886 0 14

3 125 2,5 2,787 0 11

4 155 1,29 1,52 0 8

5 204 0,76 1,089 0 7

Skupaj 529 1,82 2,749 0 17

 

Iz tabele 4 je razvidno, da pri skoraj vseh skupinah učencev, ki smo jih oblikovali na podlagi 

njihovih izobraževalnih dosežkov pri matematiki, obstajajo statistično značilne razlike pri 

računih z vrednostjo dve točki. Statistično značilne razlike pri številu napak nismo ugotovili 

med učenci z oceno 2 in tistimi z oceno3 pri matematiki. Tako učenci z oceno 2 pri 

matematiki, kot učenci z oceno 3 pri matematiki se od ostalih skupin učencev statistično 

pomembno razlikujejo po številu napak pri računih z dvema točkama.  
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Na aritmetičnemu testu je bilo 20 vseh računov z vrednostjo 2 točki, vsi pravilno rešeni računi 

za 2 točki pa so dali rezultat 40 točk. 

 

 Računi s tremi točkami: 

 

S tremi točkami se točkujejo računi z dvema računskima operacijama oziroma z neznanim 

členom (npr. 653 + 206, 25 + (4 x 8), 541 -  = 300). Računi s tremi točkami so najbolj 

zahtevni in so napisani bolj proti koncu stolpcev ter terjajo več korakov. Nekateri učenci teh 

računov niso utegnili rešiti zaradi časovno omejenega reševanja na deset minut, nekateri 

učenci so jih izpustili in so reševali manj zahtevne račune, nekateri učenci pa niso upoštevali 

pravilnega zaporedja korakov. 

Geary (1999, po www.ldonline.org)  navaja, da učenci z učnimi težavami pri matematiki težje 

sledijo zaporednosti korakov postopka, potrebnega za rešitev problema. Četudi otrok razume 

in se izuri za reševanje posameznega koraka, je vključitev vseh korakov postopka zelo 

zahtevna.  

 

Tabela 5: Rezultati desetminutnega  aritmetičnega testa glede na število napak pri računih s tremi 
točkami 

 

Ocena pri 

matematiki 
n 

Povprečna 

vrednost 

Standardni 

Odklon 

Najnižje 

število 

napak 

Najvišje 

število 

napak 

Preizkus homogenosti 

varianc 

F P 

Število 

napak s 

tremi 

točkami 

1 15 13,4 4,911 2 18

15,315 0,01 

2 30 7,3 3,395 3 14

3 125 5,86 3,663 0 15

4 155 3,18 2,927 0 14

5 204 2,14 2,073 0 12
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Učenci so imeli pri računih s tremi točkami največ napak. Vseh računov v vrednosti treh točk 

je bilo 18, vsota vseh točk računov s 3 točkami je bila 53.  

Iz tabele 5 je razvidno, da so imeli učenci z oceno 1 pri matematiki  v povprečju 13,4 napačno 

izračunanih računov s tremi točkami. Učenci z oceno 2 pri matematiki so imeli v povprečju 

7,3 napake pri računih z vrednostjo 3 točke. Učenci z oceno 3 pri matematiki, so imeli v 

povprečju 5,86 napake pri računih s tremi točkami. Učenci z oceno 4 pri matematiki so imeli 

v povprečju 3,18 napake pri računih s tremi točkami. Pri reševanju računov s tremi točkami, 

so dosegli učenci z oceno 5 pri matematiki v povprečju 88,11 % uspeh in naredili pri tem 

povprečno 2,14 napake. 

Razpršenost je največja pri skupini učencev z oceno 1 pri matematiki, standardni odkloni se 

manjšajo glede na prvo skupino, kar pomeni vedno manjšo razpršenost enot.  

Razliko med povprečnimi vrednostmi števila napak pri računih s tremi točkami pri učencih z 

različnimi izobraževalnimi dosežki pri matematiki, smo preverjali s pomočjo Tamhanovega 

Post Hoc testa. 

Tako kot pri računih z eno točko in dvema točkama, se je potrdilo tudi pri rezultatih računov s 

tremi točkami, da se število napak med posameznimi skupinami statistično pomembno 

razlikuje, razen med skupinama z matematično oceno 2 in 3. 

Ugotavljamo, da tisti učenci, ki so naredili več napak pri računih s tremi točkami, nimajo še 

dovolj avtomatiziranih aritmetičnih postopkov, zato njihovo reševanje traja dalj časa. Iz 

dobljenih rezultatov  lahko razberemo, da imajo učenci z učnimi težavami pri matematiki 

težave s priklicem aritmetičnih dejstev in delajo več napak kot učenci brez učnih težav pri 

matematiki. Napačen rezultat je lahko tudi posledica ugibanja, ker so učenci želeli rešiti čim 

več računov ali pa niso upoštevali zaporedja korakov.   

Iz tabel 2, 3 in 4 lahko razberemo, kako pada število napak od učencev z nižjimi 

izobraževalnimi dosežki pri matematiki k učencem z višjimi izobraževalnimi dosežki pri 

matematiki. Število napak pa narašča od računov z eno točko do računov s tremi točkami. 

Učenci so naredili v povprečju 1,4 napake pri računih z eno točko, 1,8 napake pri računih z 

dvema točkama in 3,9 napake pri računih s tremi točkami. 
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2.8.1.2 Povezava rezultatov desetminutnega aritmetičnega testa s splošnim učnim 
uspehom 

 

Predpostavka o enakosti varianc, ki smo jo preverjali z Levenovim F preizkusom, ni 

upravičena (F=14,452, p<0,01), zato smo uporabili neparametričen Tamhanov Post Hoc test. 

Izkazalo se je, da se povprečne vrednosti na desetminutnem aritmetičnem testu statistično 

značilno razlikujejo s tveganjem, manjšim od 0,01 pri vseh skupinah učencev, ki smo jih 

oblikovali glede na splošni učni uspeh. 

Lahko tudi rečemo, da imajo učenci z višjim splošnim učnim uspehom aritmetična dejstva in 

postopke bolje avtomatizirane kot učenci z nižjim splošnim učnim uspehom. 

 

Tabela 6: rezultati izida aritmetičnega testa glede na splošni učni uspeh 

Splošni 

učni 

uspeh 

N 
Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

Standardna 

napaka 

Najnižja 

vrednost

Najvišja 

vrednost

Preizkus 

homogenost

i varianc 

Tamha

nov 

preizk

us 

F p P 

1 11 40,27 16,249 4,899 20 71 

14,4

52 
0,01 0,01 

2 18 71,06 18,539 4,37 38 106 

3 86 90,66 17,838 1,923 40 118 

4 157 102,83 11,398 0,91 54 118 

5 257 108,02 10,533 0,657 39 118 

 

Iz tabele 6 je razvidno, da povprečna vrednost rezultatov na desetminutnem aritmetičnemu 

testu pri učencih, ki imajo negativni učni uspeh, znaša 40,27 točk od skupnih 118 točk, kar je 

34,13 %.  Pri učencih z zadostnim učnim uspehom znaša povprečna vrednost rezultatov 71,06 
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točk ali 60,22 %. Učenci z dobrim učnim uspehom so v povprečju dosegli 90,66 točk ali 

76,83 %, učenci s prav dobrim učnim uspehom so dosegli povprečno 102,83 točk ali 87,14 %  

in učenci z odličnim učnim uspehom so dosegli v povprečju 108,02 točk ali 91,54 %  na 

desetminutnem aritmetičnemu testu. 

Razpršenost rezultatov je zelo velika, tako pri učencih z nižjim, kot pri učencih z višjim 

učnim uspehom. 

Narejene so bile razne študije dejavnikov šolske uspešnosti, ki so pokazale korelacijo med 

matematičnimi sposobnostmi in učnim uspehom. Šolsko uspešnost je mogoče opazovati tudi s 

pomočjo šolskih ocen pri pouku. Učni uspeh pri matematiki je povezan s šolsko uspešnostjo 

(Razdevšek – Pučko, 2002). 

Učenci, ki imajo visoke intelektualne sposobnosti, so praviloma učno uspešni. Stock in 

sodelavci (2010) so ugotovili, da obstaja korelacija med aritmetičnimi sposobnostmi in 

inteligentnostjo. 

Russell and Ginsburg (1984, po Geary, 2004) sta ugotovila, da učenci s specifičnimi učnimi 

težavami v četrtem razredu naredijo več napak pri aritmetičnih dejstvih kot njihovi vrstniki z 

enakimi inteligentnostnimi sposobnostimi. 

 

2.8.1.3 Vpliv spola na rezultate desetminutnega aritmetičnega testa 

 

Enakost varianc med spoloma smo preverili z Levenovim F-testom, ki je pokazal, da sta 

varianci med spoloma homogeni (F=1,98,p<0,16), zato smo uporabili pravi t-test, ki 

predpostavlja enakost varianc. S t-testom za neodvisne vzorce smo ugotavljali, ali se postopki 

avtomatizacije pri dekletih statistično značilno razlikujejo od fantov. 
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Tabela 7: Rezultati reševanja desetminutnega aritmetičnega testa glede na spol  

 

Spol N 
Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

Levenov test 

homogenosti varianc 

t- test za enakost 

povprečnih vrednosti 

F Sig. T 
Sig. (2-

stranska) 

Desetminutni 

aritmetični 

test 

Fantje 257 100,68 19,018 

1,98 O,16 -0,403 0,687 

Dekleta 272 101,29 16,147 

Iz pridobljenih podatkov iz tabele 7 je razvidno, da med učenci glede na spol ne obstaja 

statistično pomembna razlika v avtomatizaciji aritmetičnih dejstev in postopkov. Kljub temu 

pa iz razpredelnice razberemo, da so dekleta dosegle v povprečju 101,3 točke ali 85,85 % 

uspeh na desetminutnem aritmetičnem testu, fantje pa 100,7 točk ali 85,34 % uspešnost. 

O razlikah med dosežki učencev in učenk pri matematiki lahko iz dosedanjih poročil 

mednarodnih in nacionalnih raziskav razberemo že vrsto ugotovitev.  

Pri raziskavi TIMSS 2007, v kateri je na ravni četrtošolcev sodelovalo 36 držav, na vseh treh 

kognitivnih področjih (poznavanje dejstev, postopkov in pojmov; uporaba znanja in 

razumevanje konceptov ter sklepanje in utemeljevanje) ni bilo razlik med spoloma. 

Na področju matematičnega znanja slovenski četrtošolci po podatkih raziskave TIMSS 2007 

izkazujejo pomembno višje dosežke od četrtošolk, vendar pa ta razlika v absolutni vrednosti 

ni velika (5 točk) (Mullis, Martin in Foy, 2008, str. 58). 

Iz raziskave TIMSS lahko izpeljemo tudi ugotovitve o razlikah v dosežkih osmošolk in 

osmošolcev. Za to populacijo je v raziskavi sodelovalo 56 držav oziroma izobraževalnih 

sistemov. V Sloveniji razlik med spoloma v znanju matematike niso zaznali, na mednarodni 

ravni pa imajo osmošolke pri matematiki za 5 točk pomembno višje dosežke od osmošolcev 

(Mullis, Martin in Foy, 2008, str. 58). 

Pri mednarodni primerjavi so dekleta imela boljše povprečje na vseh treh kognitivnih 

področjih pri poznavanju dejstev, uporabi znanja in sklepanju. Vendar je bila na kognitivnem 

področju poznavanje dejstev razlika med spoloma majhna. 
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V slovenskem prostoru lahko iz podatkov nacionalnega preverjanja znanja iz matematike 

razberemo nekaj ugotovitev o razlikah med spoloma na ravni populacije učencev šestih in 

devetih razredov. Iz podatkov izračunanih povprečnih dosežkov učencev in učenk lahko 

ugotovimo, da v šolskem letu 2007/08 pri nacionalnem preverjanju znanja iz matematike ni 

bilo razlik med spoloma (v Štraus, 2009). 

Nekaj podatkov o razlikah med spoloma imamo tudi iz raziskave PISA 2006. Iz raziskave 

lahko ugotovimo, da se matematični dosežki slovenskih petnajstletnic od dosežkov 

petnajstletnikov ne razlikujejo. Povprečno je v državah OECD pomembna razlika v 

matematičnih dosežkih, 11 točk.  

Royer in sodelavci (2002) so ugotavljali, da so imeli fantje boljše rezultate na standardiziranih 

matematičnih preizkusih. Ocenjujejo, da je razlog za te razlike v tem, da fantje hitreje 

avtomatizirajo aritmetična dejstva in postopke od deklet. Študije so pokazale, da imajo fantje 

in dekleta različne vzorce avtomatizacije matematičnih dejstev in postopkov, a pri enostavnih 

priklicih matematičnih dejstev ni bilo razlik med spoloma. Dekleta pa so bila uspešnejša pri 

reševanju besedilnih nalog.  

 

2.8.1.4 Vpliv razredov na rezultate desetminutnega aritmetičnega testa 

 

Učenci višjih razredov se pri pouku matematike pogosteje srečujejo z aritmetičnimi dejstvi in 

postopki, naredijo več primerov in vaj. Predpostavljamo, da imajo aritmetična dejstva in 

postopke bolje avtomatizirane kot učenci iz nižjih razredov. 

Tudi Ostad (2006) je v študiji, v katero je vključil učence od 1. do 7. razreda osnovne šole 

pokazal, da so učenci brez težav pri matematiki uporabljali strategije priklica pogosteje, ko so 

napredovali v višje razrede. Na koncu sedmega razreda so podporne strategije uporabljali pri 

reševanju približno 60 % nalog. Učenci s težavami pri matematiki so skozi celoten starostni 

interval reševali naloge izključno s pomočjo podpornih strategij.  
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Perat (1991, v Kavkler, 1994) navaja, da predmetni učitelji matematike pogosto opisujejo 

neobvladovanje osnovnih aritmetičnih znanj kot enega izmed vzrokov za učne težave pri 

matematiki v višjih razredih osnovne šole.  

 

Graf 2.2: Prikaz povprečnega števila točk na desetminutnem aritmetičnem testu glede na spol in 
razred 

Učenci iz 4./9 so imeli na desetminutnem aritmetičnem testu v povprečju 71,4 % uspeh, 

učenci 4./8 so imeli v povprečju 86,9 % uspeh, učenci 5./8 so imeli v povprečju 83,1 % uspeh. 

Učenci 7./9 so imeli povprečno vrednost točk na desetminutnem aritmetičnem testu 104,97 ali 

89 % uspeh. Osmošolci so imeli v povprečju največ točk, kar je 107,12 točk ali 90,8 % uspeh, 

devetošolci pa so imeli v povprečju 89,8 % uspeh. 

Zanimivo je, da so imeli fantje v povprečju boljše rezultate kot dekleta v 5./8 in 9./9, v ostalih 

razredih so imela dekleta višje povprečne vrednosti na testu. Najboljše povprečje na 

aritmetičnemu testu so imeli fantje devetega razreda, to je 109,2 točk ali 92,5 % uspeh, v 

povprečju so imeli najmanj točk fantje v četrtem razredu devetletke, 82,21 točk, kar je 69,7 

%.  

Izkazalo se je, da so učenci 4./8 v povprečju reševali za 2,5 točki uspešneje od učencev iz 

5./8. Devetošolci so v povprečju za približno 1,5 točke reševali manj uspešno od osmošolcev 

in le za eno točko bolje od sedmošolcev. 
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Iz tabele 8 je razvidno, da je zelo velika razpršenost rezultatov. Standardni odklon je večji v 

nižjih razredih, kot v višjih razredih. Vzrok tako velike razpršenosti rezultatov v nižjih 

razredih lahko pripišemo temu, da nekateri četrtošolci in petošolci obvladajo številna 

aritmetična dejstva in postopke vseh štirih aritmetičnih dejstev, nekateri pa aritmetičnih 

dejstev in postopkov niso še avtomatizirali.  

Tabela 8: Rezultati desetminutnega aritmetičnega testa glede na razred 

Razred N 
Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

Standardna 

napaka 

Najnižje 

število točk 

Najvišje 

% 
število točk 

4./9 87 84,2 26,386 2,829 20 118 71,4 

4./8 71 102,52 13,345 1,584 44 118 86,9 

5./8 63 98,03 17,497 2,204 54 118 83,1 

7./9 112 104,97 11,549 1,091 47 118 89 

8./9 105 107,12 10,628 1,037 39 118 90,8 

9./9 91 105,95 11,647 1,221 70 118 89,8 

Skupaj 529 100,99 17,586 0,765 20 118 85,6 

 

Rezultati so pokazali značilne razlike na desetminutnem testu avtomatizacije dejstev in 

postopkov med učenci 4./9, najmlajšimi učenci v naši raziskavi in učenci višjih razredov. 

Dalje vidimo, da se učenci 4./8 na aritmetičnem testu statistično pomembno razlikujejo le od 

učencev 4./9. Postopki avtomatizacije učencev petih razredov osemletne osnovne šole se 

statistično značilno razlikujejo od četrtih razredov devetletke in osmih in devetih razredov 

devetletke. Rezultati na desetminutnem aritmetičnem testu pri učencih sedmih razredov 

devetletke se statistično značilno razlikujejo le od četrtih razredov devetletke. Postopki 

avtomatizacije dejstev in postopkov osmih in devetih razredov se statistično pomembno 

razlikujejo od rezultatov četrtih razredov devetletne in osemletne osnovne šole. 
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 Vpliv stopenj izobrazbe očetov na rezultate desetminutnega aritmetičnega testa 

 

Predpostavka o homogenosti varianc ni upravičena pri izobrazbi očeta (F=46,54,p<0,01), zato 

ne moremo narediti analize variance in uporabimo Tamhanov Post Hoc test, ki homogenosti 

varianc ne predpostavlja. Izid Tamhanovega Post Hoc testa nam s tveganjem, manjšim od 1% 

pokaže, da obstajajo statistično pomembne razlike na rezultatu desetminutnega aritmetičnega 

testa pri učencih, glede na izobrazbo očetov.  

 
Tabela 9: Izid Tamhanovega Post Hoc testa pri desetminutnem aritmetičnem testu glede na izobrazbo 
očeta  

Izobrazba 

očeta 
N ����� ���č�	
������	 

Standardni 

odklon 

Standardna 

napaka 

Najnižja 

vrednost 

Najvišja 

vrednost 

Levenov test 

homogenosti 

varianc 

Tamhanov 

test 

F P P 

1 73 84,9 25,492 2,984 20 118 

46,54 0,01 0,01 

2 248 100,41 16,008 1,017 38 118 

3 208 107,34 11,178 0,775 26 118 

Skupaj 529 100,99 17,586 0,765 20 118 

 

Skupina učencev, katerih očetje imajo najnižjo stopnjo izobrazbe, se na aritmetičnem testu 

pomembno statistično razlikuje od ostalih dveh skupin. Ravno tako se skupina učencev, 

katerih očetje imajo dokončano srednjo šolo, statistično značilno razlikuje po srednjih 

vrednostih na desetminutnem aritmetičnem testu od ostalih dveh skupin. In nenazadnje, tudi 

skupina učencev z najbolj izobraženimi očeti se statistično značilno razlikuje od ostalih 

skupin. V vseh skupinah so dosegli nekateri učenci najvišje možno število točk, torej 118. V 

prvi skupini so učenci v povprečju dosegli 84,9 točk ali 71,95 % uspešnost (interval se giblje 

od 20 do 118 točk), v drugi skupini so dosegli v povprečju 100,41 točk ali 85,09 % uspešnost 

(interval se giblje od 38 do 118 točk), v skupini 3 pa so dosegli učenci v povprečju 107,34 

točk ali 90,97 % uspešnost (interval se giblje od 26 do 118 točk). 
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 Vpliv stopenj izobrazbe mater na rezultate desetminutnega aritmetičnega testa 

 

V nadaljevanju smo preverili, ali obstajajo statistično pomembne razlike med aritmetičnimi 

sredinami na desetminutnem aritmetičnem testu pri učencih glede na stopnjo izobrazbe 

matere. Rezultati Tamhanovega Post Hoc testa so pokazali, da obstajajo statistično značilne 

razlike med učenci glede na stopnje izobrazbe njihovih mater. 

Učenci, katerih matere imajo nedokončano osnovno šolo, zaključeno osnovno šolo ali nižjo 

poklicno šolo, se na aritmetičnem testu značilno razlikujejo od ostalih učencev, ki smo jih 

oblikovali na podlagi stopnje izobrazbe njihovih mater. Učenci, katerih matere imajo srednjo 

šolo, se statistično značilno razlikujejo od ostalih učencev, katerih matere imajo izobrazbo 

nižjo in pa višjo. Rezultati učencev, katerih matere imajo najvišjo stopnjo izobrazbe, se 

statistično značilno razlikujejo od ostalih učencev, katerih matere imajo nižjo stopnjo 

izobrazbe. 

Kot vidimo iz tabele 10, so dosegli učenci, katerih matere imajo najnižjo stopnjo izobrazbe na 

desetminutnem aritmetičnem testu v povprečju 80,97 točk ali 68,62 % (interval se giblje od 

20 do 117). Učenci, katerih matere imajo dokončano srednjo šolo, so dosegli v povprečju 

100,97 točk ali 85,57 % uspeh na desetminutnem aritmetičnem testu (interval se giblje od 39 

do 118). 

Tabela 10: Izid Tamhanovega preizkusa pri aritmetičnem testu glede na izobrazbo matere 

Izobrazba 

matere 
N 

Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

Najnižja 

vrednost 

Najvišja 

vrednost 

Levenov test 

homogenosti 

varianc 

Tamhanov 

preizkus 

F p p 

1 60 80,97 24,863 20 117 

34,18 0,01 0,001 

2 229 100,97 16,267 20 118 

3 240 106,03 12,332 39 118 

Skupaj 529 100,99 17,586 20 118 
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V literaturi je nemalo izsledkov, ki nakazujejo povezanost družbenega statusa družine in 

šolske uspešnosti otroka. 

Marjanovič Umek, Sočan in Bajc (2006) so na reprezentativnem vzorcu slovenskih 

mladostnikov, ki so obiskovali 9. razred osnovne šole, ugotovili, da lahko z nekaterimi 

značilnostmi družinskega okolja (izobrazba staršev, število knjig doma) pojasnijo 58 % razlik 

v učni uspešnosti učencev. 

Conger in Melby (1996) podajata ugotovitve, da imajo družine z višjim socioekonomskim 

statusom ugodnejši vpliv na znanje in učne dosežke svojih otrok pri matematiki. 

Raziskava Flereja in sodelavcev (2009), je pokazala, da je izobrazba staršev statistično 

značilna in visoko povezana s šolsko uspešnostjo (tudi matematično). 

Otroci bolj izobraženih staršev so pri raziskavi TIMSS 2007 tudi v Sloveniji dosegli višje 

dosežke kot otroci manj izobraženih staršev. Otroci, ki imajo vsaj enega od staršev ali 

skrbnikov univerzitetno izobraženega, so dosegli 18. mesto med ostalimi državami in 

šolskimi sistemi s 532 točkami. Takih otrok je v populaciji slovenskih osmošolcev približno 

ena četrtina. V Sloveniji ima malo več kot tretjina otrok vsaj enega od staršev ali skrbnikov z 

višjo ali strokovno, vendar ne univerzitetno izobrazbo in 15 % otrok ima starše, od katerih je 

vsaj eden zaključil srednjo šolo. Dosežek prvih je za 30 točk ali 5,5 % slabši od skupine otrok 

z univerzitetno izobraženimi starši, dosežek drugih pa je od teh še za 15 točk nižji. Razlika v 

dosežkih skupin je podobna kot v drugih državah, kjer se giblje med 30 in 60 točkami. 
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2.8.1.6 Test sestavljanja računov z vnaprej določenim rezultatom 

 

Pri testu sestavljanja računov z vnaprej določenim rezultatom, so morali učenci sestaviti čim 

več računov, katerih rezultat je število 132.  Glede na računske operacije smo račune 

točkovali z različnimi točkami; računi z eno točko vključujejo računsko operacijo seštevanja 

in množenja, računi z operacijo odštevanja in deljenja prinašajo vrednost dve točki in računi 

za tri točke zahtevajo uporabo več računskih operacij. 

 

2.8.1.7 Primerjava ocene pri matematiki z rezultati testa sestavljanja računov z 
vnaprej določenim rezultatom 

 

Hipotezo smo v nadaljevanju preverili tako, da smo z analizo variance skušali ugotoviti, ali se 

aritmetične sredine rezultatov na testu sestavljanja računov z vnaprej določenim rezultatom 

razlikujejo glede na ocene pri matematiki.  

Izid analize variance pokaže obstoj statistično značilne razlike pri testu z naprej določenim 

rezultatom med učenci z različnimi ocenami pri matematiki. 

Tabela 11: Izid analize variance pri testu sestavljanja računov z vnaprej določenim rezultatom glede 
na oceno pri matematiki 

Ocena pri 

matemati

ki 

N 
Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

Najnižja 

vrednost 

Najvišja 

vrednost 

Levenov test ANOVA 

F p F P 

1 15 4,13 3,378 0 10 

2,17 0,07 19,17 0,01 

2 30 13,87 13,276 1 70 

3 125 18,1 13,01 0 92 

4 155 24,92 12,546 3 72 

5 204 25,2 12,541 5 82 

Skupaj 529 22,2 13,377 0 92 
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Iz tabele 11 je razvidno, da je razpršenost rezultatov na testu sestavljanja računov z vnaprej 

določenim rezultatom zelo velika, razen pri skupini učencev z oceno 1 pri matematiki. 

Najmanjša razpršenost je pri učencih z oceno 1 pri matematiki.  

Razpon razredov, ki smo jih oblikovali na podlagi različnih ocen pri matematiki je zelo velik, 

ker jih zastopajo  učenci od 4. do 9. razreda. 

Iz rezultatov testa z vnaprej določenim rezultatom je razvidno, da učenci z višjimi ocenami 

prri matematiki hitreje in fleksibilneje uporabljajo aritmetična znanja. Razlike med 

aritmetičnimi sredinami rezultatov testa z vnaprej določenim rezultatom glede na ocene pri 

matematiki so statistično pomembne. 

 

2.8.1.8 Primerjava ocene pri matematiki z rezultati računov, različnih zahtevnosti na 
testu sestavljanja računov z vnaprej določenim rezultatom  

 

Tabela 12: Rezultati testa sestavljanja računov glede na oceno pri matematiki 

  
Ocena pri 

matematiki
N 

Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

Standardna 

napaka 

Najnižje 

št. 

računov 

Najvišje 

št. 

računov 

Koeficient 

variacije 

št. 

računov 

z 1t 

1 15 2,13 1,506 0,389 0 5 0,71

2 30 4,17 3,415 0,623 1 14 0,82

3 125 5,34 6,121 0,547 0 42 1,15

4 155 6,42 6,087 0,489 1 47 0,95

5 204 7,23 7,594 0,532 0 52 1,05

Skupaj 529 6,23 6,616 0,288 0 52   

št. 

računov 

z 2t 

1 15 1 1 0,258 0 3 1,00

2 30 3,8 5,708 1,042 0 28 1,50

3 125 3,82 3,933 0,352 0 30 1,03
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  Ocena pri 

matematiki 

N Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon

Standardna 

napaka

Najnižje 

št. 

Najvišje 

št. 

Koeficient 

variacije 
4 155 5,67 4,858 0,39 0 34 0,86 

5 204 4,94 4,352 0,305 0 31 0,88 

Skupaj 529 4,71 4,531 0,197 0 34   

št. 

računov 

s 3t 

1 15 0 0 0 0 0   

2 30 0,7 1,022 0,187 0 4 1,46 

3 125 1,7 2,366 0,212 0 12 1,39 

4 155 2,39 2,432 0,195 0 11 1,02 

5 204 2,7 2,418 0,169 0 10 0,90 

Skupaj 529 2,18 2,403 0,104 0 12 1,10 

Iz tabele 12 je razvidno, da so učenci sestavili največ računov v vrednosti ene točke, sledili so 

računi v vrednosti dveh točk in najmanj računov so sestavili v vrednosti treh točk. Razvidno 

je tudi, da so učenci z višjimi dosežki pri matematiki bolje sestavljali račune različnih 

zahtevnosti, kot učenci z nižjimi dosežki pri matematiki. 

Pri preverjanju statistične značilnosti med rezultati skupin učencev, smo sprva uporabili 

levenov F- test homogenosti varianc. Levenova statistika je statistično značilna (F=3,2, 

p<0,02), zato uporabimo tamhanov Post Hoc test. Skušali smo ugotoviti, ali se aritmetične 

sredine rezultatov z 1 točko, 2 točkami in s 3 točkami statistično značilno razlikujejo glede na 

oceno pri matematiki. 
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 Računi, točkovani z eno točko 

Razpršenost rezultatov je zelo velika, kar je razvidno iz standardnih odklonov, ker tudi 

razredi, ki smo jih sestavili, niso homogeni in jih zastopajo učenci od 4. do 9. razreda osnovne 

šole.  

Izid Tamhanovega testa pokaže, da obstaja statistično pomembna razlika pri sestavljanju 

računov z eno točko med učenci z oceno 1 pri matematiki in ostalimi učenci, razen učenci z 

oceno 2 pri matematiki. Rezultati učencev z oceno 2 pri matematiki se statistično pomembno 

razlikujejo v računih, točkovanih z 1 točko od rezultatov učencev z oceno 5 pri matematiki, 

od ostalih učencev se ne. Rezultati učencev z oceno 3 se statistično pomembno razlikujejo v 

računih, točkovanih z 1 točko od rezultatov učencev z oceno 1 pri matematiki. Pri sestavljanju 

računov z eno točko obstaja statistično pomembna razlika med rezultati učencev z oceno 4 pri 

matematiki in rezultati učencev z oceno 1 pri matematiki. Pri sestavljanju računov z eno točko 

obstaja statistično pomembna razlika med rezultati učencev z oceno 5 pri matematiki in 

rezultati učencev z oceno 1 in 2 pri matematiki. 

Učenci z najnižjimi izobraževalnimi dosežki pri matematiki so imeli v povprečju 2,13 

računov z eno točko, učenci z oceno 2 pri matematiki so sestavili v povprečju 4,17 računov v 

vrednosti 1 točko, učenci z oceno 3 pri matematiki so sestavili v povprečju 5,34 računov z eno 

točko, učenci z oceno 4 pri matematiki so sestavili v povprečju 6,42 računov z eno točko in 

učenci z najvišjimi izobraževalnimi dosežki pri matematiki so dosegli v povprečju 7,23 točk 

pri računih z eno točko. 

Iz rezultatov računov, točkovanih z eno točko na testu sestavljanja računov z vnaprej 

določenim rezultatom je razvidno, da učenci z višjimi izobraževalnimi dosežki hitreje in 

fleksibilneje uporabljajo aritmetična znanja seštevanja in odštevanja, kot učenci z najnižjimi 

izobraževalnim dosežki pri matematiki. Med učenci z oceno 2,3,4 in 5 pri matematiki pa ni 

statistično pomembnih razlik v sestavljanju računov seštevanja in odštevanja. 
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 Računi, točkovani z 2 točkama 
 

Izid Tamhanovega testa nam pokaže, da med učenci z različnimi ocenami pri matematiki ne 

obstaja vedno statistično značilna razlika pri sestavljanju računov z dvema točkama. Nadalje 

vidimo, da se sestavljanje računov z dvema točkama pri učencih z oceno 1 pri matematiki, 

statistično pomembno razlikuje od učencev z oceno 3, 4 in 5 pri matematiki, od učencev z 

oceno 2 pri matematiki se ne. Pri sestavljanju računov, ocenjenih z dvema točkama, ne obstaja 

statistično značilna razlika pri učencih z oceno 2 pri matematiki in ostalimi učenci. 

Sestavljanje računov z dvema točkama pri učencih z oceno 3 pri matematiki, se statistično 

značilno razlikuje od učencev z matematično oceno 1 in 4, od učencev z matematično oceno 2 

in 5 pa se ne. Pridobljeni podatki nam ne pokažejo obstoja statistično značilne razlike med 

rezultati učencev z matematično oceno 4 pri sestavljanju računov, ocenjenih z 2 točkama in 

rezultati učencev z oceno 2 in 5 pri matematiki. Statistično pomembna razlika pri sestavljanju 

računov, točkovanih z dvema točkama pri učencih z oceno 5 pri matematiki obstaja le pri 

učencih z oceno 1 pri matematiki. 

Iz rezultatov sestavljanja računov množenja in deljenja na testu z vnaprej določenim 

rezultatom je razvidno, da učenci z oceno 3,4 in 5 pri matematiki hitreje in fleksibilneje 

uporabljajo aritmetična znanja množenja in deljenja kot učenci z oceno 1 in 2 pri matematiki. 

Rezultati učencev z oceno 3, 4 in 5 pri računih množenja in deljenja na testu sestavljanja 

računov z vnaprej določenim rezultatom se statistično pomembno razlikujejo od rezultatov 

učencev z oceno 1 in 2 pri matematiki. 

 

 Računi, točkovani s tremi točkami 

 

Tamhanov Post Hoc test je pokazal, da se pri računih s tremi točkami statistično pomembno 

razlikujejo vse skupine učencev glede na oceno pri matematiki, razen skupine učencev z 

oceno 5 pri matematiki, ki se statistično ne razlikuje od skupine učencev, ki imajo oceno 4 pri 

matematiki in obratno. 
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Tabela 13: Levenov F- test homogenosti varianc 

 

Levene 

Statistic 
df1 df2 Sig. 

št. računov z 

1t 3,156 4 524 0,014 

št. računov z 

2t 2,398 4 524 0,049 

št. računov s 

3t 11,436 4 524 0,01 

 

Učenci so v povprečju rešili 2,18 računa z dvema točkama in so v povprečju prejeli 6,54 točk. 

Izkazalo se je, da ni niti eden učenec, ki ima oceno 1 pri matematiki, sestavljal računov z 

vrednostjo 3 točke, torej računov, ki zahtevajo uporabo več računskih operacij. Pri učencih z 

oceno 2 pri matematiki, je 43 % učencev sestavilo enega ali več računov z vrednostjo 3 točke.  

Rezultati sestavljanja računov s tremi točkami bi lahko bili dober pokazatelj za 

diagnosticiranje težav na področju aritmetičnega znanja.  Učenci, ki imajo učne težave pri 

matematiki, niso sposobni sestavljati določenih računov z uporabo več računskih operacij, ker 

slabše obvladajo aritmetična znanja kot vrstniki in jih tudi počasneje in manj fleksibilno 

uporabljajo. 

 

2.8.1.9 Povezava splošnega učnega uspeha glede na test sestavljanja računov z vnaprej 
določenim rezultatom 

Pri preverjanju povezanosti med splošnim učnim uspehom in sestavljanjem računov, smo 

najprej preverili Levenov F- test homogenosti varianc. Levenov test je statistično značilen 

(F=2,3, p<0,06), zato ne moremo uporabiti Analize variance. Uporabimo Tamhanov Post Hoc 

test. 
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Tabela 14: Kvantitativni podatki testa sestavljanja računov z vnaprej določenim rezultatom glede na 
splošni učni uspeh 

Splošni učni 

uspeh 
N 

Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

Standardna 

napaka 

Najnižja 

vrednost 

Najvišja 

vrednost 

1 11 3 2,933 0,884 0 9 

2 18 14,28 10,665 2,514 0 41 

3 86 16,71 12,811 1,381 1 70 

4 157 22,26 13,145 1,049 3 92 

5 257 25,38 12,684 0,791 4 82 

Skupaj 529 22,2 13,377 0,582 0 92 

Razpršenost rezultatov je velika, ker so starostne razlike zelo velike in so v določeni skupini 

učenci z različnimi matematičnimi predznanji. Standardni odklon rezultatov na testu 

sestavljanja računov z vnaprej določenim rezultatom raste od nižjega splošnega učnega 

uspeha do višjega.  

Iz tabele 14 razberemo, da učenci z negativnim splošnim učnim uspehom počasneje in manj 

fleksibilno uporabljajo aritmetična znanja. Njihovi dosežki na testu sestavljanja računov z 

vnaprej določenim rezultatom se statistično pomembno razlikujejo od ostalih učencev z višjim 

učnim uspehom. Učenci z zadostnim splošnim učnim uspehom so statistično pomembno 

uspešnejši pri sestavljanju računov od učencev z nezadostnim učnim uspehom ter slabši od 

učencev s prav dobrim in odličnim uspehom.  

Tamhanov Post Hoc test ne pokaže obstoja statistično pomembne razlike med rezultati 

učencev z dobrim splošnim učnim uspehom in učenci z zadostnim učnim uspehom, obstaja pa 

statistično značilna razlika med učenci z dobrim učnim uspehom in učenci z negativnim, prav 

dobrim in odličnim uspehom. 

Učenci s prav dobrim in odličnim učnim uspehom so sestavljali račune statistično pomembno 

uspešneje kot učenci z nižjimi učnimi uspehi. 
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Povprečno število točk na testu sestavljanja računov z vnaprej določenim rezultatom pri 

učencih z negativnim učnim uspehom je 3 točke. Učenci z zadostnim učnim uspehom so imeli 

v povprečju 14,28 točke.  Iz tabele je razvidno, da so imeli učenci z dobrim učnim uspehom 

povprečni rezultat za dobrih 5 točk slabši od skupnega povprečja, torej 16,71 točke. Učenci s 

prav dobrim učnim uspehom so imeli v povprečju 22,26 točke, učenci z odličnim uspehom pa 

v povprečju 25,38 točke na testu sestavljanja računov z vnaprej določenim rezultatom. 

Iz rezultatov testa sestavljanja računov z vnaprej določenim rezultatom je razvidno, da učenci 

z višjim splošnim učnim uspehom (4, 5) hitreje in fleksibilneje uporabljajo aritmetična znanja 

kot učenci z nižjim učnim uspehom (1, 2).  

 

2.8.1.10 Povezava spola glede na test sestavljanja računov z vnaprej določenim 
rezultatom 

 

Tabela 15: Test za neodvisna vzorca 

    

Levenov test 

za enakost 

varianc 

t-test za enakost povprečnih vrednosti 

F Sig. T Df 
Sig. (2-

stranska) 

Razlika 

aritmetičnih 

sredin 

Razlika 

standardnih 

napak 

95% interval 

zaupanja za razlike 

povprečnih vrednosti 

na populaciji 

Spodnji Zgornji 

Test 

sestavljanja 

računov 

Enake 

variance so 

predpostavlj

ene 0,061 0,806 0,8 527 0,424 0,931 1,164 -1,356 3,218

Enake 

variance niso 

predpostavlj

ene     0,799 524,655 0,424 0,931 1,164 -1,357 3,218
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Pri preverjanju, če se povprečne vrednosti točk pri testu sestavljanja računov z vnaprej 

določenim rezultatom statistično značilno razlikujejo, smo najprej upoštevali rezultate za 

preizkus enakosti varianc in šele nato rezultate za preizkus enakosti povprečij. Na osnovi 

Levenovega F- testa za enakost varianc ugotovimo, ali sta varianci spremenljivke v skupinah 

na populaciji enaki. Postavimo ničelno in alternativno hipotezo. Tveganje, da bi zavrnili 

ničelno hipotezo, bi bilo previsoko (sig.=80,6 %), torej moramo predpostaviti, da sta varianci 

odvisne spremenljivke enaki (F=0,06, p<0,81). S pomočjo t-statistike in njene stopnje 

značilnosti pa preverimo, kako je z enakostjo povprečij. 

Kljub temu pa iz tabele 15 razberemo, da so fantje v povprečju reševali test sestavljanja 

računov z vnaprej določenim rezultatom za eno točko bolje od deklet. Povprečna vrednost pri 

fantih na testu z vnaprej določenim rezultatom je 22,68 točke, pri dekletih pa 21,75 točke. 

Iz rezultatov testa sestavljanja računov z vnaprej določenim rezultatom je razvidno, da tako 

dekleta kot fantje enako hitro in fleksibilno uporabljajo aritmetična znanja. Med rezultati 

deklet in fantov ni statistično pomembnih razlik v hitrosti in fleksibilnosti uporabe 

aritmetičnih znanj. 

 

2.8.1.11 Povezava razredov glede na test sestavljanja računov z vnaprej določenim 
rezultatom 

 

Predpostavka o homogenosti varianc ni upravičena (F=4,3, p<0,001), zato ne moremo 

uporabiti analize variance. Uporabimo Tamhanov Post Hoc test, ki ne predpostavlja 

homogenosti varianc. Če pogledamo podrobneje, vidimo, da povprečni rezultati naraščajo od 

nižjih k višjim razredom. Rezultati učencev 4./9 na testu sestavljanja računov se statistično 

značilno razlikujejo od učencev višjih razredov, razen od 4./8. Rezultati učencev 4./8 na testu 

sestavljanja računov se značilno razlikujejo od učencev 7.,8. in 9. razredov devetletke, od 4./9 

in 5./8 pa se ne. Učenci 5./8 so sestavljali račune z vnaprej določenim rezultatom statistično 

pomembno bolje od učencev 4./9 in statistično pomembno slabše od učencev 8. in 9. razredov 

devetletke. Med učenci iz 7./9 in učenci 4./9 in 4./8 obstaja statistično značilna razlika v 

fleksibilnosti pri reševanju matematičnih nalog. 
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Povzamemo lahko, da so učenci 8. in 9. razredov devetletke statistično značilno uspešnejši pri 

sestavljanju računov z vnaprej določenim rezultatom od učencev 4./9 in 4./8 ter 5./8. 

Najvišjo vrednost na testu sestavljanja računov z vnaprej določenim rezultatom je dosegel 

učenec iz devetega razreda, to je 92 točk, najnižjo vrednost, kar je 0 točk, pa sta dosegla 

učenec iz 4./9 in 5./8. Učenci iz 4./9 so imeli v povprečju 13,57 točk (razpon od 0 do 44 točk), 

učenci iz 4./8 so imeli v povprečju 15,8 točk (razpon od 1 do 35 točk), učenci 5./8 so imeli 

povprečno 20,44 točk (razpon od 0 do 52 točk), učenci iz 7./9 so imeli v povprečju 24,71 točk 

(razpon od 3 do 74 točk), učenci iz 8./9 so imeli v povprečju 26,72 točk (razpon od 6 do 82 

točk), učenci iz 9./9 pa so imeli v povprečju 28,35 točk (razpon od 3 do 92 točk). 

 

Tabela 16: Kvantitativni podatki testa sestavljanja računov glede na razred 

 
N 

Povprečna 

vrednost 

Standardni 

odklon 

Standardna 

napaka 

Najnižja 

vrednost 

Najvišja 

vrednost 

Levenov test 

homogenosti varianc

F p 

4./9 87 13,57 9,029 0,968 0 44 

4,32 0,001 

4./8 71 15,8 7,989 0,948 1 35 

5./8 63 20,44 10,964 1,381 0 52 

7./9 112 24,71 14,741 1,393 3 74 

8./9 105 26,72 12,802 1,249 6 82 

9./9 91 28,35 14,344 1,504 3 92 

Skupaj 529 22,2 13,377 0,582 0 92 

 

Iz tabele 16 je razvidno, da se rezultati na testu sestavljanja računov z vnaprej določenim 

rezultatom pri učencih določenega razreda statistično pomembno ne razlikujejo od učencev, iz 

enega razreda nižje in višje, od ostalih razredov pa se statistično razlikujejo. Razpršenost 

rezultatov je zelo velika v vseh razredih. 
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Če gledamo povprečne vrednosti, vidimo, da se s starostjo učencev povečuje število napisanih 

računov.  

Iz rezultatov testa sestavljanja računov z vnaprej določenim rezultatom je razvidno, da učenci 

višjih razredov hitreje in fleksibilneje uporabljajo aritmetična znanja kot učenci nižjih 

razredov. Učenci iz višjih razredov imajo aritmetična dejstva in postopke bolj avtomatizirana.  

 

2.8.1.12 Povezava razreda glede na test sestavljanja računov z vnaprej določenim 
rezultatom 

Predpostavka o homogenosti varianc ni upravičena v primeru izobrazbe očeta. Izid 

Tamhanovega Post Hoc testa nam pokaže obstoj statistično značilne razlike med učenci glede 

na različne stopnje izobrazbe očetov pri testu z vnaprej določenim rezultatom. 

Učenci, katerih očetje imajo najnižjo stopnjo izobrazbe, so sestavljali račune na testu z 

vnaprej določenim rezultatom statistično značilno bolje od učencev, katerih očetje imajo višjo 

stopnjo izobrazbe. Učenci, katerih očetje imajo srednješolsko izobrazbo, se statistično 

značilno razlikujejo na testu z vnaprej določenim rezultatom od učencev, katerih očetje imajo 

nižjo in višjo stopnjo izobrazbe. Rezultati učencev, katerih očetje imajo visokošolsko, 

univerzitetno izobrazbo ali magisterij in doktorat, se na testu z vnaprej določenim rezultatom 

statistično pomembno razlikujejo od rezultatov učencev, katerih očetje imajo nižjo izobrazbo. 

Tabela 17: Kvantitativni podatki testa sestavljanja računov glede na izobrazbo očetov 

Izobrazba 

očetje 
N 

Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

Standardna 

napaka 

Najnižja 

vrednost

Najvišja 

vrednost

Levenov F test 

homogenosti 

varianc 

Tamhanov 

Post Hoc 

test 

1 73 16,78 17,201 2,013 0 92 F P P 

2 248 20,6 11,15 0,708 1 61 

4,19 0,02 0,01 3 208 26,01 13,313 0,923 4 82 

Total 529 22,2 13,377 0,582 0 92 
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Povprečno število točk na testu sestavljanja računov značilno narašča od učencev, katerih 

očetje imajo nižjo izobrazbo, do tistih učencev, katerih očetje imajo višjo izobrazbo. Učenci, 

katerih očetje imajo najnižjo izobrazbo, torej nedokončano osnovno šolo, končano osnovno 

šolo ali nižjo poklicno šolo, so dosegli na testu sestavljanja računov v povprečju 16,78 točk 

(interval se giblje od 0 do 92 točk). Učenci, katerih očetje imajo dokončano srednjo šolo, so 

dosegli na testu sestavljanja računov v povprečju 20,6 točk (interval se giblje od 1 do 61 

točk). Učenci, katerih očetje imajo najvišjo stopnjo izobrazbe, so v povprečju dosegli 26,01 

točk na testu sestavljanja računov (interval se giblje od 4 do 82). 

Tako kot smo gledali statistično značilnost na testu sestavljanja računov med učenci, katerih 

očetje imajo različno stopnjo izobrazbe, smo ugotavljali tudi glede na stopnjo izobrazbe 

mater. S pomočjo Tamhanovega Post Hoc testa in 2% tveganjem  smo ugotovili, da obstaja 

statistično značilna razlika med učenci glede na stopnjo izobrazbe matere. 

 

Tabela 18: Kvantitativni podatki testa sestavljanja računov glede na izobrazbo mater 

Izobrazba 

mati 
N 

Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

Najnižja 

vrednost 

Najvišja 

vrednost 

Levenov preizkus 

homogenosti varianc 

Tamhanov 

Post Hoc 

test 

F p P 

1 60 15,18 16,39 0 92 

1,86 0,16 0,02 

2 229 21,45 13,474 0 82 

3 240 24,68 11,696 5 74 

Skupaj 529 22,2 13,377 0 92 

 

Iz tabele 18 razberemo, da so učenci, katerih matere imajo najnižjo stopnjo izobrazbe,  

sestavljali račune na testu statistično značilno slabše od učencev, katerih matere imajo višjo 

stopnjo izobrazbe. Učenci, katerih matere imajo dokončano srednjo šolo, so dosegli na  testu 

sestavljanja računov statistično značilno razliko od učencev, katerih matere imajo nižjo in 
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višjo stopnjo izobrazbe. Učenci, katerih matere imajo najvišjo stopnjo izobrazbe, so dosegli 

statistično značilno boljše rezultate na testu sestavljanja računov. 

Učenci, ki smo jih razporedili v skupino, katerih matere imajo najnižjo stopnjo izobrazbe, so 

dosegli v povprečju 15,18 točk na testu sestavljanja računov (interval se giba od 0 do 92 

točk). Učenci, katerih matere imajo srednješolsko izobrazbo, so imeli v povprečju 21,45 točk 

(interval se giblje od 0 do 82 točk) na testu sestavljanja računov. Učenci, katerih matere imajo 

najvišjo stopnjo izobrazbe, so dosegli v povprečju 24,68 točk na testu sestavljanja računov 

(interval se giblje od 5 do 74). 

Iz rezultatov testa sestavljanja računov z vnaprej določenim rezultatom razberemo, da učenci, 

katerih starši imajo višjo stopnjo izobrazbe hitreje in fleksibilneje uporabljajo aritmetična 

znanja. Razlike med izobraževalnimi dosežki staršev učencev na testu sestavljanja računov so 

statistično pomembne. 
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2.9 Pregled hipotez  

 

H1: Učenci z višjimi izobraževalnimi dosežki pri matematiki imajo aritmetična znanja 

bolj avtomatizirana kot učenci z nižjimi izobraževalnimi dosežki pri matematiki. 

Iz rezultatov desetminutnega aritmetičnega testa je razvidna statistična pomembnost pri 

primerjavi učencev z višjimi in nižjimi izobraževalnimi dosežki pri matematiki. To je 

razvidno tudi iz aritmetičnih sredin rezultatov, saj so te pri učencih z višjimi izobraževalnimi 

dosežki pri matematiki višje kot pri učencih s težavami pri matematiki. 

Hipotezo 1, da imajo učenci z višjimi izobraževalnimi dosežki pri matematiki aritmetična 

znanja bolj avtomatizirana kot učenci z nižjimi izobraževalnimi dosežki pri matematiki, lahko 

potrdimo. Učenci z nižjimi ocenami pri matematiki so počasnejši, naredijo več napak in 

uporabljajo nižje strategije, kot učenci brez težav pri matematiki. 

Učenci z višjimi izobraževalnimi dosežki pri matematiki imajo aritmetična dejstva in 

postopke bolj avtomatizirane kot učenci z nižjimi izobraževalnimi dosežki pri matematiki, kar 

se sklada s trditvami Gearyja, Kavklerjeve ter avtoric Jordan in Montani. 

 

H1.1, H1.2, H1.3: Učenci z višjimi izobraževalnimi dosežki pri matematiki imajo 

aritmetična dejstva, ki so zajeta v računih z 1 točko, 2 točkama in 3 točkami, bolj 

avtomatizirana kot učenci z nižjimi izobraževalnimi dosežki pri matematiki. 

Iz rezultatov desetminutnega aritmetičnega testa je pri računih, ocenjenih z eno, dvema in 

tremi točkami, razvidna statistična pomembnost med učenci z višjimi izobraževalnimi dosežki 

pri matematiki in učenci z nižjimi izobraževalni dosežki pri matematiki, kar lahko trdimo s 

tveganjem, manjšim od 1 %.  

Hipoteze lahko sprejmemo. Učenci z matematičnimi ocenami 3, 4 in 5 imajo aritmetična 

znanja in postopke, ki so zajeta v računih z 1, 2 in 3 točkami, bolj avtomatizirana, kot učenci z 

ocenami 1 in 2 pri matematiki. 

Ti rezultati nas vodijo k temu, da lahko na podlagi aritmetičnega testa diagnosticiramo učence 

z  učnimi težavami na področju matematike in jim s tem pravočasno nudimo pomoč. Učenci, 
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ki so imeli veliko število napak pri računih z eno in dvema točkama, nimajo avtomatiziranih 

najosnovnejših dejstev. Učencem, ki so imeli največ težav pri računih s tremi točkami, 

moramo nuditi ustrezno pomoč pri avtomatizaciji aritmetičnih postopkov.  

 

H2: Učenci z višjimi izobraževalnimi dosežki pri matematiki hitreje in fleksibilneje 

uporabljajo aritmetična znanja, kot učenci z nižjimi izobraževalnimi dosežki pri 

matematiki. 

Iz pridobljenih rezultatov pri preverjanju hipoteze 2 je s pomočjo opisne statistike razvidno, 

da se vse skupine otrok z višjimi izobraževalnimi dosežki pri matematiki statistično 

pomembno razlikujejo od skupin otrok z nižjimi izobraževalnimi dosežki pri matematiki, zato 

potrdimo hipotezo 2  v celoti. 

Iz rezultatov analize variance je razvidno (F=19,17; p=0,01), da obstaja statistično pomembna 

razlika pri testu sestavljanja računov z vnaprej določenim rezultatom med učenci z različnimi 

ocenami pri matematiki.   

Za nas je pomemben podatek, da test za ugotavljanje sposobnosti fleksibilnosti diferencira 

učence z višjimi izobraževalnimi dosežki pri matematiki (z oceno 4 in 5 pri matematiki) od 

učencev z nižjimi izobraževalnimi dosežki pri matematiki (z oceno 1, 2 in 3 pri matematiki). 

Nekateri učenci z nižjimi izobraževalnimi dosežki pri matematiki (z oceno 1 ali 2 pri 

matematiki) niso sestavili niti enega računa. Predvidevamo lahko, da so imeli težave z 

razumevanjem navodila ali pa niso vedeli, kako bi se lotili naloge. Nekateri učenci z višjimi 

izobraževalni dosežki pri matematiki (z ocenama 4 in 5 pri matematiki) so napisali ogromno 

računov po nekem sistemu in s tem so dosegli veliko točk. 

 

H2.1, H2.2, H2.3: Učenci z višjimi izobraževalnimi dosežki pri matematiki bolje 

sestavljajo račune, ocenjene z 1 točko, 2 točkama in 3 točkami, kot učenci z nižjimi 

izobraževalnimi dosežki pri matematiki. 

Razvidno je, da se vse skupine učencev, razen skupine učencev z matematično oceno 2, 

statistično pomembno razlikujejo od skupine učencev z oceno 1 pri matematiki pri 
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sestavljanju računov, ocenjenih z 1 točko. Sklepamo lahko, da so imeli učenci z učnimi 

težavami pri matematiki (učenci z oceno 1 in 2) težave že pri sestavljanju računov z 

aritmetičnimi dejstvi seštevanja in množenja. 

Rezultati Tamhanovega preizkusa so pokazali statistično pomembne razlike med učenci z 

različnimi izobraževalnimi dosežki pri matematiki pri sestavljanju računov, ocenjenih z 1, 2 

in 3 točkami. 

Zgoraj navedeni rezultati nakazujejo, da so učenci z višjimi dosežki pri matematiki raje 

sestavljali račune z višjo vrednostjo (z vrednostjo 2 in 3 točke), kot pa z eno točko. Računi z 

vrednostjo 1 in 2 točki diferencirajo učence z boljšimi izobraževalnim dosežki (z oceno 3, 4 in 

5 pri matematiki) od tistih z najnižjimi izobraževalnimi dosežki. Sestavljanje računov z 

vrednostjo 3 točke pa zelo dobro diferencira vse skupine učencev in pokaže razlike med njimi, 

tudi učence z eno oceno višjo ali nižjo oceno pri matematiki, torej tudi učence z oceno 4 od 

učencev z oceno 5 pri matematiki itd. Vidimo, da je fleksibilnost uporabe aritmetičnih znanj 

zelo povezana z avtomatizacijo aritmetičnih dejstev, torej lahko rečemo, da učenci s slabo 

avtomatiziranimi dejstvi tudi manj fleksibilneje uporabljajo aritmetična znanja.  

 

H3: Učenci z višjim splošnim učnim uspehom imajo aritmetična dejstva in postopke bolj 

avtomatizirane in hitreje in fleksibilneje uporabljajo aritmetična znanja kot učenci z 

nižjim učnim uspehom. 

Rezultati so pokazali, da imajo učenci z višjim splošnim učnim uspehom aritmetična dejstva 

bolj avtomatizirana kot učenci z nižjim splošnim učnim uspehom. Statistično značilne razlike  

so se pokazale med vsemi skupinami učencev, ki smo jih razdelili glede na splošni uspeh. To 

lahko potrdimo s tveganjem, manjšim od 1 %. 

Na podlagi rezultatov, ki smo jih dobili, lahko potrdimo hipotezo 3, da imajo učenci z višjim 

splošnim učnim uspehom aritmetična dejstva in postopke bolj avtomatizirane. Učenci z višjim 

učnim uspehom so bolj fleksibilni pri reševanju aritmetičnih problemov kot učenci z nižjim 

učnim uspehom. 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                      Lavrenčič Tatjana; diplomsko delo 

66 

 

H4: Učenci višjih razredov osnovnih šol imajo aritmetična znanja bolj avtomatizirana in 

hitreje in fleksibilneje uporabljajo aritmetična znanja kot učenci nižjih razredov. 

Učenci višjih razredov imajo aritmetična dejstva in postopke bolje avtomatizirane kot učenci 

iz 4/9. Razlike bi lahko pripisali uporabi podpornih strategij pri učencih 4. razreda devetletke, 

ko učenci še nimajo toliko avtomatiziranih dejstev in so manj spretni v računanju kot učenci 

iz višjih razredov. Med učenci iz 7./9, 8./9 in 9./9 ni razlik v avtomatizaciji aritmetičnih 

dejstev in postopkov, kar se sklada z raziskavo, ki jo je naredil Ostad.  

Rezultati preverjanja fleksibilnosti pa  so pokazali, da učenci višjih razredov hitreje in 

fleksibilneje uporabljajo aritmetična znanja kot učenci nižjih razredov. 

 

H5: Med dekleti in fanti ni razlik v avtomatizaciji aritmetičnih dejstev in postopkov ter 

v hitrosti in fleksibilnosti rabe aritmetičnih znanj. 

Iz pridobljenih podatkov je razvidno, da med učenci glede na spol ne obstaja statistično 

pomembna razlika v avtomatizaciji aritmetičnih dejstev in postopkov ter v fleksibilnosti, kar 

se sklada z izsledki raziskav TIMSS 2007 in PISA 2006, kot tudi avtorja Royerja. 

Na podlagi rezultatov t-testa (T = 0, 403, sig. = 0,69) razberemo, da ne obstajajo statistično 

pomembne razlike pri rezultatih desetminutnega aritmetičnega testa med učenci in učenkami. 

Prav tako na podlagi rezultatov t-testa (T = 0,06, sig. = 0,81) razberemo, da ne obstajajo 

pomembne razlike pri rezultatih testa sestavljanja računov z vnaprej določenim rezultatom.   

 Hipoteza 5 se je izkazala za pravilno, torej jo sprejmemo v celoti.  

 

H6: Učenci z bolj izobraženimi starši imajo aritmetična dejstva in postopke bolj 

avtomatizirana in hitreje in fleksibilneje uporabljajo aritmetična znanja, kot učenci z 

manj izobraženimi starši. 

Učenci, katerih matere in očetje imajo najnižjo stopnjo izobrazbe, so sestavljali račune na 

testu statistično značilno slabše od učencev, katerih matere in očetje imajo višjo stopnjo 
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izobrazbe. Učenci, katerih matere in očetje imajo dokončano srednjo šolo, so dosegli na  testu 

sestavljanja računov statistično značilno razliko od učencev, katerih matere in očetje imajo 

nižjo in višjo stopnjo izobrazbe. Učenci, katerih matere in očetje imajo najvišjo stopnjo 

izobrazbe, so dosegli statistično značilno boljše rezultate na testu sestavljanja računov. 

Iz rezultatov desetminutnega aritmetičnega testa (F= 46,54; P=0,01) ter testa sestavljanja 

računov z vnaprej določenim rezultatom (P= 0,02) je razvidno, da učenci, katerih starši so 

bolj izobraženi, imajo aritmetična dejstva in postopke bolj avtomatizirane in hitreje in 

fleksibilneje uporabljajo aritmetična znanja, kot učenci, katerih starši so manj izobraženi.  

Razlike med šolskimi uspehi učencev iz družin z nižjim in višjim socio-ekonimskim statusom 

bi se morale manjšati, kajti že vrsto let delamo na zmanjševanju razlik med bogatejšimi in 

revnejšimi. 

Hipotezo 6 sprejmemo v celoti, rezultat je bil pričakovan, saj so to pokazale že številne 

raziskave različnih avtorjev, Conger in Melby, Flere ter raziskava TIMSS 2007. 
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3 ZAKLJUČEK 

 

Pri izvajanju ponavljajočih aritmetičnih problemov se osnovna aritmetična dejstva hranijo v 

dolgoročnem spominu in učenci jih samodejno prikličejo, ko je potrebno. Učenci z učnimi 

težavami pri matematiki imajo pogosto težave na področju avtomatizacije, ko ne poznajo 

številnih aritmetičnih dejstev in postopkov na pamet. Učenci z učnimi težavami pri 

matematiki imajo naslednje značilnosti: slabše konceptualno znanje, proceduralno znanje, 

deklarativno znanje in problemsko znanje. Učinke učnih težav lahko minimaliziramo z 

učinkovitim poučevanjem, zgodnjim odkrivanjem in prilagoditvami nalog, ob diferenciaciji 

znotraj učnega načrta.  

Iz rezultatov desetminutnega aritmetičnega testa je razvidno, da so opazne razlike v 

avtomatizaciji dejstev in postopkov med učenci z višjimi in nižjimi izobraževalnimi dosežki 

pri matematiki, med višjim in nižjim splošnim učnim uspehom ter med višjo in nižjo stopnjo 

izobrazbe staršev. Rezultati raziskave nakazujejo, da med spoloma ter med različnimi razredi, 

ki jih učenci obiskujejo, ni pomembnih razlik v avtomatizaciji aritmetičnih dejstev in 

postopkov. 

Rezultati testa z vnaprej določenim rezultatom so pokazali, da učenci z oceno 4 in 5 pri 

matematiki hitreje in fleksibilneje uporabljajo aritmetična znanja, kot učenci z oceno 1, 2 in 3 

pri matematiki ter da učenci višjih razredov hitreje in fleksibilneje uporabljajo aritmetična 

znanja kot učenci iz nižjih razredov, učenci bolj izobraženih staršev pa bolje kot učenci manj 

izobraženih staršev.  Med spoloma ni zaslediti statistično značilnih razlik v fleksibilni uporabi 

aritmetičnih znanj. 

Rezultati reševanja desetminutnega aritmetičnega testa so pokazali, da imajo uspešni učenci 

pri matematiki avtomatizirano večino dejstev in postopkov, torej se skozi osnovnošolsko 

šolanje dejstva in postopke dobro naučijo. V študijo so bili zajeti tudi učenci, ki imajo slabše 

avtomatizirana aritmetična dejstva in postopke ali pa jih sploh nimajo avtomatiziranih. Tem 

učencem moramo najprej ponuditi vse, kar lahko naredi šola, torej nuditi dopolnilni pouk, 

prilagoditve metod in oblik dela ter dodatno individualno in skupinsko pomoč. Šele ko 

izčrpamo vse možnosti, začnemo s postopkom usmerjanja.  
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Pričujoča študija kaže na potrebo po še bolj izčrpni empirični študiji na naključnem vzorcu, 

oblikovani za odkrivanje otrok s težavami pri avtomatizaciji aritmetičnih dejstev in 

postopkov. Tako bi s pomočjo desetminutnega aritmetičnega testa ter testa sestavljanja 

računov z vnaprej določenim rezultatom lažje identificirali učence s težavami pri 

avtomatizaciji aritmetičnih dejstev in postopkov. Zgodnja identifikacija ter pomoč učencem z 

učnimi težavami pri matematiki sta zelo pomembna za kompleksnejša matematična znanja. 

Odpravljanja težav na področju aritmetičnih dejstev, postopkov ter fleksibilnosti se moramo 

lotiti zelo sistematično. Potrebno je sestaviti ustrezne specifične programe pomoči, kjer učenci 

s težavami pri matematiki pridobivajo fleksibilna aritmetična znanja.  
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