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POVZETEK 

Kavkler (2007) pravi, da so matematične učne teţave najpogostejše učne teţave in jim je zato 

potrebno nameniti posebno pozornost. Razprostirajo se od splošnih do specifičnih, laţjih do 

zmernih, kratkotrajnih do izrazitih in takih, ki povzročajo splošno neuspešnost pri matematiki 

ali pa se pojavijo le na enem matematičnem področju. Kavkler (1999, 147-148) tudi navaja, 

da »obstaja heterogena skupina učencev, ki ima zaradi različnih razlogov (odsotnost zaradi 

bolezni, slabša pozornost, nemotiviranost za izvajanje vaj, ki pripeljejo do avtomatizacije 

postopkov itd.) teţave pri pisnem računanju. 

 

Namen diplomskega dela je predstaviti značilnosti učnih teţav pri matematiki, različne 

strategije in opore za pomoč učencem  s teţavami avtomatizacije aritmetičnih dejstev in 

postopkov ter preveriti vpliv treninga za pomoč učencem pri zapomnitvi postopka pisnega 

deljenja in odštevanja.  V trening je bil vključen učenec petega razreda. Diagnostična ocena je 

bila izvedena s pomočjo 10-minutnega testa za oceno avtomatizacije aritmetičnih dejstev in 

postopkov, iz Sugarmanovega  testa za ugotavljanje računskih strategij, 5-minutnega testa 

računov z vnaprej določenim rezultatom za ugotavljanje fleksibilnosti pri reševanju 

matematičnih problemov, dela testa Motenost v branju in pisanju (orientacija v prostoru), 

vprašalnika za ugotavljanje učnih stilov ter  nalog za preverjanje obvladovanja pisnega 

računanja in ocenjevanja ter zaokroţevanja števil in rezultatov, ki so bili sestavljeni v namen 

raziskave. Na osnovi teoretičnih dognanj sem sestavila trening za učenca. Trening je 

vključeval  rabo barvnih in grafičnih ponazoril, verbalizacijo, rabo ţepnega računala in 

izvajanje različnih dejavnosti. Trening je potekal trikrat na teden, trajal pa je pet  tednov. 

Evalvacija treninga o doseganju zastavljenih ciljev je pokazala, da je deček bolje usvojil in 

utrdil postopek pisnega deljenja in odštevanja.  Pred treningom pisnega deljenja z 

enomestnim in dvomestnim deliteljem z in brez prehoda čez desetico,  je na testu preverjanja 

obvladovanja pisnega deljenja od moţnih devetindvajsetih točk dosegel dve točki, po treningu 

pa dvajset. Pri pisnem odštevanju s in brez prehoda čez desetico je pred treningom  na testu 

preverjanja obvladovanja pisnega odštevanja dosegel devet točk od dvanajstih, po končanem 

treningu pa vseh dvanajst točk. 

 

Potreboval pa bo še veliko vaje in podpore, da bo počasi dosegel stopnjo avtomatizacije, 

predvsem na področju pisnega deljenja. 
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Helping a fifth grade student with learning disabilities in long division and 

subtraction 

SUMMARY 

Kavkler (2007) says that mathematics learning disabilities are the most common learning 

difficulties and therefore need special attention. They range from general to specific, mild to 

moderate, short-term to distinct and from such that cause general difficulties with 

mathematics to such that only appear in one mathematical field. Kavkler (1999, 147-148) 

claims also that “there is a heterogeneous group of students who, due to different reasons 

(absence due to disease, short attention span, no motivation to do exercises which result in 

automatization of procedures, etc.) experience difficulties in written calculations”.  

The purpose of the thesis is to present the characteristics of mathematics learning disabilities, 

different strategies and support for students who have difficulties with automatization of 

arithmetic facts and procedures and also to examine the influence of training in helping 

students remembering the procedures in long division and subtraction. One fifth-grade student 

was involved with this training. The diagnostic evaluation has been made with the help of a 

10-minute test for evaluation of automatization of arithmetic facts and procedures which was 

taken from Sugarman’s test for determining calculation strategies, a 5-minute test with 

calculations with a preset result to determine flexibility in solving mathematical problems, 

part of a test called Disabilities in reading and writing (space perception), a questionnaire to 

determine learning styles and exercises composed for this research that check the mastering of 

written calculations and rounding numbers and results. I prepared training for the student 

based on theoretical findings. It included the use of colour and graphic illustrations, 

verbalisation, the use of a calculator and different activities. The training lasted five weeks in 

all and took place three times per week. The evaluation of the training considering reaching 

the preset goals showed that the boy improved and strengthened his knowledge of long 

division and subtraction. Before the training of long division with a single and two digit 

divisor both bridging through ten and not the student scored two points out of twenty-nine in 

the test checking the mastering of long division, after training he scored twenty. In the test of 

long subtraction bridging through ten and not he scored nine points out of twelve before 

training and twelve out of twelve after. 

Nevertheless, he will still need a lot of practice and support in order to slowly reach the level 

of automatization, especially considering long division.  
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1 UVOD 

Če vprašamo učence v osnovni šoli, ali imajo radi matematiko, dobimo precej različne 

odgovore. Nekateri jo imajo zelo radi in je njihov najljubši predmet, prav tako pa je veliko 

tistih, ki je sploh ne marajo. Zdi se, da je matematika predmet, ki ga imaš rad, ali pa ne. 

Dejstvo pa je, da se z njo sreča vsak, ne glede na njeno priljubljenost. Matematika je 

pomembno in uporabno znanje v vsakdanjem ţivljenju vseh ljudi, le da včasih teh povezav ne 

vidimo tako očitno.  

 

V osnovni šoli je matematika vključena vseh devet let in je med drugim tudi napogosteje 

negativno ocenjen predmet v osnovni šoli. Zato je vredno, da ji namenimo pozornost. Med 

učenci, ki največkrat ne marajo matematike, so učenci z učnimi teţavami pri matematiki. 

Učne teţave pri matematiki so kompleksne, ker so povezane z različnimi matematičnimi 

področji, kot so aritmetika, geometrija, algebra, trigonometrija itd. (Kavkler, 2007) 

 

V diplomski nalogi sem obravnavala matematično področje, ki se povezuje z avtomatizacijo 

aritmetičnih postopkov in dejstev. Veliko učencev, ki ima splošne učne teţave ob obravnavi 

pisnih postopkov za posamezne aritmetične operacije, ob začetni obravanavi oţivi. Ti 

postopki jim namreč povzročajo manj teţav kot pa mentalno reševanje aritmetičnih 

problemov (Kavkler, 1999). So pa tudi učenci, ki jim pisni postopki povzročajo precej 

preglavic. V mojem diplomskem delu so me zanimale prav teţave, ki jih imajo ti učenci, ter 

rešitve zanje. V teoretičnem delu sem poskušala ugotoviti, kaj lahko povzamem iz raziskav, 

da bi pomagalo dečku, ki ima teţave pri pisnem računanju pri operaciji deljenja in odštevanja, 

v praktičnem delu pa sem te ugotovitve uresničila..  

 

Meje človeških možganov so le navidezne, postavljajo pa jih njihova izkoriščenost in naše 

lastne predstave o tem, kaj je še mogoče (Russel, 1990). Verjamem, da je vredno nenehno 

iskanje novih moţnosti, ki nam bi med drugim pomagale odkriti nove načine laţjega 

povezovanja, razumevanja in pomnjenja informacij, tako pri obvladovanju pisnih postopkov 

kot pri vseh ostalih (matematičnih) vsebinah. 
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2 UČENCI Z UČNIMI TEŽAVAMI  

V Zakonu o osnovni šoli (1996, 12.člen) je navedeno, da med otroke s posebnimi potrebami 

spadajo tudi učenci z učnimi teţavami. S to uvrstitvijo zakonodajalec ţeli (Magajna, Kavkler, 

Čačinovič Vogrinčič, Pečjak in Bregar Golobič, 2008, 6): »[...] povečati občutljivost in 

odgovornost šol za teţave učencev pri učenju ter pravočasno pomoč.« Učne teţave so zelo 

heterogena skupina teţav in jih, zato da jih lahko bolj učinkovito prepoznamo in načrtujemo 

pomoč posameznemu učencu, delimo na podskupine. Dve večji podskupini sta splošne in 

specifične učne teţave (v nadalje SUT). 

 

»Vsaka od njiju se razteza na kontinuumu od laţjih do teţjih, od enostavnih do kompleksnih 

in po trajanju od teţav, ki so vezana na krajša oz. daljša obdobja šolanja, do teţav, ki lahko 

trajajo vse ţivljenje. Nekateri učenci imajo samo splošne učne teţave, nekateri le specifične, 

mnogi imajo učne teţave obeh vrst.« (Magajna idr., 2008, 10) 

2.1 Splošne učne teţave 

O splošnih učnih teţavah govorimo pri učencih, ki imajo pomembno večje teţave kot vrstniki 

pri pridobivanju znanj in spretnosti pri enem ali več izobraţevalnih predmetih. Ti učenci so 

pri enem ali več učnih predmetih manj uspešni ali celo neuspešni (Magajna idr., 2008). 

»Splošne učne teţave so lahko posledica notranjih in zunanjih dejavnikov: motnje pozornosti 

in hiperaktivnosti, podpovprečnih in mejnih intelektualnih sposobnosti, ovir v socialno-

emocionalnem prilagajanju, pomanjkanja motivacije, slabše razvitih samoregulacijskih 

sposobnosti, drugojezičnosti, socialno-kulturne drugačnosti in socialno-ekonomske 

oviranosti. Vsi našteti dejavniki se pri povzročanju učnih teţav lahko povezujejo tudi z 

neustreznim in neprilagojenim poučevanjem, ki je prepleteno še z ovirami prikritega kurikula 

(prikritim institucionalnim učenjem učenčeve pasivnosti, odvisnosti, vdanosti v usodo, 

odtujenosti in nekritičnosti).« (Magajna idr., 2008, 11) 

2.2 Specifične učne teţave 

Pri SUT govorimo o heterogeni skupini primanjkljajev. Ti se kaţejo (Magajna idr., 2008, 11): 

» ... z zaostankom v zgodnjem razvoju in/ali teţavah na kateremkoli od naslednjih področij: 

pozornost, pomnjenje, mišljenje, koordinacija, komunikacija (jezik, govor), branje, pisanje, 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                                    Pori Jerca; diplomsko delo 

- 4 – 

pravopis, računanje, socialna kompetentnost in čustveno dozorevanje. SUT vplivajo na 

posameznikovo sposobnost predelovanja, interpretiranja zaznanih informacij in/ali 

povezovanja informacij ter tako ovirajo učenje osnovnih šolskih veščin (branja, pisanja, 

računanja). So notranje narave (nevrofiziološko pogojene), vendar primarno niso posledica 

vidnih, slušnih ali motoričnih okvar, motenj v duševnem razvoju, čustvenih motenj in tudi ne 

neustreznih okoljskih dejavnikov, čeprav se lahko pojavljajo skupaj z njimi.« Sestavljajo 

kontinuum in se raztezajo v obsegu od laţjih, zmernih, teţjih do najteţjih. Učenci z laţjimi in 

zmernimi specifičnimi učnimi teţavami spadajo v skupino učencev z učnimi teţavami, 

katerim je šola po Zakonu o osnovni šoli dolţna (1996, 11. in 12. člen) »prilagajati metode in 

oblike dela, omogočati vključitev v dopolnilni pouk in druge oblike individualne in skupinske 

pomoči.« Učenci s teţjimi in najteţjimi specifičnimi učnimi teţavami spadajo med učence s 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja in so po Zakonu o usmerjanju otrok s 

posebnimi potrebami (2000, 7. člen) usmerjeni v izobraţevalni program s prilagojenim 

izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Tem otrokom se prilagaja organizacija, način 

preverjanja in ocenjevanja znanja, napredovanje in časovna razporeditev pouka ter so deleţni 

dodatne strokovne pomoči. 

 

Za določitev SUT pri učencu ni dovolj le izkazan neuspeh (čeprav je nujen), temveč je poleg 

njega potrebno prisotnost specifičnih učnih teţav dokazati s pomočjo petih natančno 

opredeljenih kriterijev (Magajna idr., 2008). 

 

1. kriterij predstavlja neskladje med učenčevimi splošnimi intelektualnimi sposobnostmi in 

njegovo dejansko uspešnostjo na določenih področjih učenja. 

 

2. kriterij predstavlja obseţne in izrazite teţave pri branju, pisanju, pravopisu in/ali računanju 

(pri eni ali več osnovnih štirih šolskih veščinah), ki so toliko izraţene, da učencu 

onemogočajo napredovanje v procesu učenja. 

 

3. kriterij vključuje učenčevo slabšo učinkovitost učenja zaradi pomanjkljivih kognitivnih ali 

metakognitivnih strategij (tj. sposobnosti organiziranja in strukturiranja učnih zahtev, nalog) 

ter motenega tempa učenja (hitrost predelovanja informacij, hitrost usvajanja znanja). 

 

4. kriterij je dokazana motenost enega ali več psiholoških procesov, kot so pozornost, spomin, 

jezikovno procesiranje, socialna kognicija, percepcija, koordinacija, časovna in prostorska 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                                    Pori Jerca; diplomsko delo 

- 5 – 

koordinacija, organizacija informacij itn. Med najpomembnejšimi procesi, ki jih je pri učencu 

z učnimi teţavami treba preučiti, sta pozornost in spomin. Ugotavljanje primanjkljajev ali 

motenosti psiholoških procesov pomeni ugotavljanje primanjkljajev ali motenosti v 

predelovanju (procesiranju) informacij, ki je posledica tega, kako moţgani sprejemajo, 

uporabljajo, shranjujejo, prikličejo in izraţajo informacije. Za učenje  so ključni naslednji 

načini in vidiki predelovanja informacij: vidno, slušno, zaporedno/racionalno in 

konceptualno/celostno predelovanje, hitrost predelovanja ter pozornost. 

 

5. kriterij izključuje okvaro čutil (vida, sluha), motenj v duševnem razvoju, čustvenih in 

vedenjskih motenj, kulturne različnosti in neustreznega poučevanja kot glavnih povzročiteljev 

teţav pri učenju. Okvare čutil, motnje v duševnem razvoju itn. se sicer lahko pojavljajo skupaj 

z glavnim povzročiteljem, pomembno pa je, da jih izključimo kot glavne povzročitelje 

(Magajna idr., 2008). 

 

Če otrok (poleg učne neuspešnosti) ustreza vsem petim naštetim kriterijm, lahko govorimo o 

otroku s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. 

 

Usmerjanje otrok s posebnimi potrebami ter načini in oblike izvajanja vzgoje in izobraţevanja 

se urejajo z  Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2000). S tem zakonom se 

določa postopek usmerjanja otrok v programe vzgoje in izobraţevanja. 

2.3 Učne teţave pri matematiki 

Kavkler (2007) pravi, da so matematične učne teţave najpogostejše učne teţave in jim je zato 

potrebno nameniti posebno pozornost. Najpogostejše ovire, s katerimi so povezane učne 

teţave pri  matematiki, so spominske teţave in slabše razvite strategije; jezikovne in 

komunikacijske teţave; primanjkljaji, povezani s procesi in strategijami reševanja besednih 

problemov in nizka motivacija, slaba samopodoba in zgodovina učne neuspešnosti (Magajna 

idr., 2008). 

Tudi pri učnih teţavah pri matematiki ločimo splošne in specifične učne teţave. Razprostirajo 

se na kontinuumu od laţjih  do zelo izrazitih (Garnett, 1998, po Kavkler, 2007), kratkotrajnih 

do vseţivljenjskih, prisotnih le na enem področju učenja matematike ali pa povzročajo 

splošno neuspešnost pri matematiki (Kavkler, 2007). 
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2.3.1 Splošne učne teţave pri matematiki 

Otrok, ki ima učne teţave pri matematiki kot pri enem izmed pomembnejših izobraţevalnih 

predmetov, lahko dosega pri tem predmetu niţje izobraţevalne doseţke zaradi spodaj naštetih 

dejavnikov: 

 počasnejšega usvajanja znanja zaradi mejnih in podpovprečnih intelektualnih 

sposobnosti,  

  slabšega obvladovanja jezika, v katerem se šola, 

  izhaja iz revne druţine,  

 je manj zbran in ni dovolj usmerjen na nalogo, ki jo rešuje, zato spregleda detajle, 

  ima čustvene teţave pri učenju matematike, 

  ima slabše razvite metakognitivne sposobnosti ali je slabše motiviran za  

učenje (Kavkler, 2007).  

2.3.2 Specifične učne teţave pri matematiki 

Geary (2004) navaja, da ima med 5 % do 8 % učencev teţave na področju pomnjenja in 

kognicije. To vpliva na njihovo učenje konceptov in postopkov na enem oz. več matematičnih 

področjih.  

 

Pri SUT pri matematiki se primanjkljaji nanašajo na obvladovanje osnovnih aritmetičnih 

sposobnosti in spretnosti (seštevanje, odštevanje, mnoţenje, deljenje), manj pa na bolj 

abstraktne sposobnosti in spretnosti iz algebre, trigonometrije in geometrije (Magajna idr., 

2008). 

Določajo jih trije dejavniki: 

 neskladje med učenčevimi povprečnimi ali nadpovprečnimi intelektualnimi 

sposobnostmi in dobro splošno šolsko uspešnostjo ter izrazitimi teţavami pri učenju 

matematike, 

 izrazitost učnih teţav pri matematiki, 

 vztrajnost učnih teţav pri matematiki (Desoete, Roeyers in De Clercq, 2004 v  

Kavkler, 2007). 
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Obstaja več delitev specifičnih učnih teţav pri matematiki.  

 Haskell (2000, v Kavkler, 2007) jih definira kot: 

 matematične teţave, ki predstavljajo splošen termin za slabše sposobnosti reševanja 

matematičnih problemov, teţave na področju predstavljivosti količin, teţave priklica 

aritmetičnih dejstev iz dolgotrajnega spomina itd.; 

 specifične aritmetične učne teţave kot oţji termin, ki označuje le aritmetične teţave, 

povezane z avtomatizacijo aritmetičnih dejstev in postopkov pri normalno 

inteligentnem otroku; 

 razvojno diskalkulijo pa kot genetsko pogojen kognitivni primanjkljaj, zaradi katerega 

ima normalno inteligenten otrok izrazite teţave ţe pri reševanju enostavnih 

aritmetičnih problemov, štetju, usvajanju pojma števila itd. 

 

Geary (1994, v Kavkler, 2007) pa jih deli na specifične aritmetične teţave in diskalkulijo. 

Raztezajo se na kontinuumu od laţjih, zmernih do teţkih (Magajna idr., 2008). 

2.3.2.1 Diskalkulija 

Kesič Dimic (2010)  pravi, da je diskalkulija skupek specifičnih teţav pri učenju matematike 

in reševanju računskih nalog in ima vpliv na sposobnost osvajanja matematičnih veščin. 

Učenci s to motnjo imajo lahko teţave pri razumevanju preprostih številskih konceptov, imajo 

pomanjkljiv občutek za števila in teţave pri učenju številskih dejstev in postopkov. 

Učenci z diskalkulijo imajo praviloma zmerne in teţje učne teţave pri matematiki (Bregar 

Golobič, K., Čačinovič Vogrinčič, G., Kavkler, M., Magajna, L., Pečjak, S. (2008)). 

Diskalkulija je lahko pridobljena (določena oblika moţganske okvare) ali razvojna (slabše 

konceptualno, proceduralno in deklarativno matematično znanje). Zanjo so značilni izraziti in 

vseţivljenjski primanjkljaji ţe na področju osnovnih znanj in veščin matematike. Le-ti se 

kaţejo v slabšem obvladovanju: 

 matematičnih pojmov, 

 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), 
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 reševanja besednih problemov, ki je oteţeno zaradi slabšega razumevanja problemov 

in/ali obvladovanja postopkov reševanja ter priklica dejstev, 

 geometrijskih pojmov (premica, lik, ploščina, volumen, itd.), 

 mer (predstavljanje merskih enot, pretvarjanje, uporaba v praksi itd) (Kavkler, 2007). 

2.3.2.2 Specifične aritmetične učne teţave 

Specifične aritmetične učne teţave se razporejajo na kontinuumu od laţjih do teţjih. Delimo 

jih na tri podskupine, glede na povezanost s kognitivnimi in nevrološkimi primanjkljaji:  

 specifične, ki so povezane s slabšim semantičnim spominom (učenci imajo teţave s 

priklicem aritmetičnih dejstev iz dolgotrajnega spomina);  

 specifične aritmetične teţave, ki so povezane z aritmetičnimi proceduralnimi teţavami 

(učenci uporabljajo manj razvite ali nepopolne aritmetične postopke);  

 specifične aritmetične teţave, ki so povezane z vizualno-prostorskimi teţavami 

(učenci neustrezno uporabljajo vizualno-prostorske spretnosti za predstavljanje in 

razlago aritmetičnih informacij) (Magajna idr., 2008); 

Kavkler (2007) pravi, da so pogostejše kot diskalkulija in se preteţno odraţajo v slabi 

avtomatizaciji aritmetičnih dejstev in postopkov. Nastanejo lahko na katerikoli stopnji 

informacijskega procesa; 

 pri sprejemu informacij, ki je lahko oteţen zaradi slabših perceptivnih sposobnosti 

 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); 

 predstavitvi rezultata. 

 

Učenci s specifičnimi aritmetičnimi teţavami ne obvladajo niţjih ravni znanja, sposobni pa so 

razumeti številne zahtevnejše matematične problemske naloge (Kavkler, 2007). 

2.3.2.3 Značilnosti učencev s specifičnimi učnimi teţavami pri matematiki 

Otroci z učnimi teţavami so zelo heterogena skupina otrok z različnimi kognitivnimi, 

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

teţave kot večina otrok njihove starosti (Lerner, 1997, po Kavkler, 2007). Vsem učencem z 

učnimi teţavami pri matematiki je skupno, da dosegajo niţje izobraţevalne doseţke pri 

matematiki. Matematično znanje je kompleksno, saj je sestavljeno iz deklarativnega, 
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proceduralnega, konceptualnega in problemskega znanja. Otroci z učnimi teţavami imajo 

lahko teţave, povezane le z enim od omenjenih elementov matematičnih znanj ali pa z več 

elementi (Kavkler, 2007). Ostad (2006, v Kavkler, 2007) pravi, da je za otroke s teţavami pri 

matematiki značilna preteţna uporaba podpornih strategij (npr.štetje prstov, pripomočkov), 

uporaba najosnovnejših podpornih strategij (npr. preštevanje vsega), majhna stopnja variiranja 

uporabljenih strategij (nagibajo se k rabi vedno istih strategij) in omejena stopnja sprememb 

rabe različnih vrst strategij v celotnem osnovnošolskem obdobju.  

 

Lewis in Doorlang (1987, po Kavkler, 2007) navajata, da imajo otroci, ki imajo specifične 

učne teţave pri matematiki, kompleksne vzgojno-izobraţevalne potrebe na štirih področjih:  

 na področju organizacije 

Učenci imajo neurejene šolske potrebščine, učne pripomočke, slabo razporejajo zapis na listu, 

slabo ocenijo prioritete in načrtujejo porabo časa (pozabljajo domače naloge, števila 

zapisujejo preveč skupaj in se iz zapisa ne znajdejo; ker ne znajo ustrezno predvidevati 

prostora, ki ga bodo potrebovali za izračun, jim med računanjem zmanjka prostora za zapis 

ipd.), 

 

 na področju fine motorike 

Učenci imajo teţave pri geometriji, pisanju (števil, računov, besedil), pri dejavnostih z 

drobnimi učnimi pripomočki itd.; 

 

 na področju socializacije  

Slabše so vključeni v socialno okolje, saj pogosto teţje razumejo pravila, socialne relacije, 

neverbalne znake socialnih sporočil itd.; 

 

 na področju matematičnih izobraţevalnih vsebin v zvezi z deklarativnim, 

konceptualnim, proceduralnim in problemskim matematičnim znanjem. 
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2.4 Področja specifičnih aritmetičnih teţav 

2.4.1 Matematično znanje 

2.4.1.1 Deklarativno znanje 

Deklarativni spomin je komponenta dolgoročnega spomina in omogoča pomnjenje  podatkov, 

hrani informacije o stvareh (»vedeti kaj«) (Šešok, 2006). Iz njega izhaja deklarativno znanje, 

ki vsebuje matematične probleme in odgovore nanje. Snyder (2005, v Mrak 2010) pravi, da 

imajo matematična dejstva, ki so skladiščena v spominskih mreţah, različno moč, kar določa 

hitrost priklica posameznega dejstva. Čim močnejša je zveza, tem hitrejši in laţji je priklic 

posameznega dejstva. 

 

Deklarativni spomin se deli na avtobiografski (osebni) in semantični (neosebni), slednji vpliva 

na specifične aritmetične teţave. Semantični spomin operira  z dejstvi, ki so neosebna. Ne 

nanaša se osebno na osebo ali na dogodke iz njenega ţivljenja. Ni v kontekstu s časom, 

določenim prostorom, čustvi in ne pove nič o tem, kje, kdaj ali pod kakšnimi okoliščinami je 

oseba tvorila spomine (Eide in Eide, 2006). 

Willis (2007) pravi, da je semantični spomin najteţji za zapomnitev in priklic. Sestavljajo ga 

dejstva, ki so pridobljena z urjenjem. Ker dejstva nimajo veliko skupnega s smiselno ali 

čustveno vsebino, so tudi povezave med posameznimi moţganskimi predeli omejene. Zato je 

tudi manj verjetno, da se bodo nove informacije hitro vpisale v dolgoročni spomin. 

 

Pri učenju priklica preprostih aritmetičnih problemov gre za zapleten postopek. Najprej 

morajo učenci pridobiti konceptualno znanje o številih in učinkovite strategije štetja, šele nato 

lahko razvijejo sposobnost avtomatskega priklica (Hopkins in Egeberg, 2009). 

 

Predvsem učenci s SUT imajo na področju priklica podatkov veliko teţav. Ti učenci imajo 

zaradi različnih razlogov neustrezno oblikovano deklarativno znanje. Namesto, da bi odgovor 

na določen problem dobili s priklicem iz spomina, si morajo pomagati z drugim elementom 

matematičnega znanja, in sicer s procesnim znanjem (Snyder, 2005, po Mrak, 2010). 

 

Uspešnost priklica aritmetičnih dejstev je odvisna od naslednjih dejavnikov: 
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 pogostosti reševanja nekega problema (bolj pogosto rešujemo nek problem, bolj smo 

uspešni); 

 zahtevnosti štetja (laţje je štetje, tem hitreje si zapomnimo aritmetično dejstvo, 

npr.2 + 2 = 1, 2, 3, 4); 

 velikosti števil (uspešneje med seboj ločimo manjša števila (npr. 1 od 2) kot večja 

števila (npr. 8 od 9), zato naredimo pri problemih z večjimi števili več napak in tudi 

postopek dalj časa traja) (Kavkler, 1997). 

2.4.1.2 Konceptualno znanje 

Ţakelj  (2011) pravi, da je v osnovno znanje in vedenje vključeno predvsem poznavanje 

pojmov in dejstev ter priklic znanja. Za osnovna znanja in vedenja je torej potrebno 

deklarativno pomnjenje. 

Nadalje pa pravi, da je konceptualno znanje to, da razumemo pojme in dejstva. Vsebuje 

oblikovanje in strukturiranje pojmov in poznavanje pomembnih dejstev. Elementi tega znanja 

so prepoznava pojma (npr. trikotnika v ravnini, telesih, v naravi ...), predstava (npr. dva 

skladna pravokotna trikotnika sestavljata pravokotnik), prepoznava terminologije in simbolike 

v dani situaciji, definicije in izreki (poznavanje in uporaba pravila o vsoti kotov v trikotniku, 

Pitagorov izrek ...), povezave (podobnosti, razlike, integracija). 

Konceptualno znanje pa torej presega zgolj zapomnitev, ki je podlaga zanj, saj vključuje tudi  

razumevanje. 

 

Otroci s SUT imajo pogosto teţave pri usvajanju osnovnih matematičnih pojmov, zato se 

njihova kognitivna struktura ne razvija tako kot pri vrstnikih. Njihove učne teţave izhajajo iz 

slabšega obvladovanja računskih operacij, izoliranega pojmovnega znanja ali proceduralnih 

teţav. Obvladovanje kateregakoli področja matematike je odvisno od obvladovanja 

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

omogoča reševanje matematičnih problemov. Osnovne matematične pojme moramo učencem 

predstaviti na različne načine, po različnih komunikacijskih poteh, saj so konceptualne in 

proceduralne kompetence predstavljene v jezikovnem in vizualnem sistemu. Ti načini so npr. 

verbalizacija, ustrezne ţivljenjske izkušnje, tridimenzionalni pripomočki, slikovna 

predstavitev, napisani simboli, dejavnosti itd. (Kavkler, 2007) 
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2.4.1.3 Proceduralno znanje 

Za proceduralno znanje Ţakelj (2011) pravi, da obsega poznavanje in učinkovito 

obvladovanje algoritmov in procedur. Razdelil ga je na rutinsko (proceduralno) znanje 

(izvajanje rutinskih postopkov, uporaba pravil in obrazcev, reševanje preprostih 

nesestavljenih nalog z malo podatki) in kompleksno (proceduralno) znanje (uporaba 

kompleksnih postopkov, poznavanje in učinkovito obvladovanje algoritmov in procedur 

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

zakonov, postopkov, sestavljene naloge z več podatki). Elementi proceduralnega znanja so 

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

(ne priklic) pravil, zakonov, postopkov, izbira in izvedba postopka, pri čemer  je potrebno 

utemeljiti oz. preveriti izbiro in postopek izvesti. Za dobro proceduralno znanje je torej 

potrebno dobro proceduralno pomnjenje, a vendar samo to ni dovolj, saj je tudi za 

proceduralno znanje potrebno razumevanje.  

 

Matematika vključuje mnogo korakov, dejstev, pravil ţe pri reševanju relativno enostavnih 

aritmetičnih problemov. Otrok ima lahko hude teţave z izvajanjem posameznih ali vseh 

postopkov na določenem področju aritmetike (Kavkler, 2007). 

Teţave pri obvladovanju postopka štetja, pri zapisu števil pri izvajanju postopka pisnega 

mnoţenja, deljenja itd., netočno izvajanje postopkov osnovnih aritmetičnih strategij, izjemna 

počasnost pri izvajanju aritmetičnih postopkov so le nekatere od mnogih problemov s 

področja aritmetičnega proceduralnega znanja, ki jih srečujemo pri učencih s specifičnimi 

učnimi teţavami (Prior, 1996, v Kavkler, 2007). 

 

Večina učencev s SUT ni sposobnih samostojno, le na osnovi konceptualnega matematičnega 

znanja, razviti potrebnega proceduralnega znanja, razen v primeru osnovnih aritmetičnih in 

numeričnih veščin, zato je potrebno postopke v procesu poučevanja sistematično razvijati. Ko 

učencev s SUT pri matematiki postopek dojame, potrebuje veliko vaj, da postopek izvede v 

čim krajšem času in s čim manj napakami. Učenec utrjuje postopke tako, da rešuje veliko 

različnih in zanimivih aritmetičnih problemov. Pri delu z otrokom je potrebno organizirati 

reševanje različnih matematičnih problemov z različnimi postopki in oporami (barvnimi, 

grafičnimi, verbalnimi itd.), posebno pomembna je verbalizacija postopkov. Postopke 

moramo vaditi toliko časa, da jih otrok izvaja avtomatizirano (Kavkler, 2007). 
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Beishuisen in sodelavci (1977, v Kavkler, 1997) poudarjajo, da sta pri reševanju aritmetičnih 

problemov odštevanja in seštevanja z dvomestnimi števili pomembnejša konceptualno in 

proceduralno znanje kot priklic aritmetičnih dejstev. 

2.4.1.4 Problemsko znanje pri matematiki 

Pri matematiki so v osnovni šoli problemska znanja prisotna predvsem v obliki matematičnih 

besednih problemov. Fleishner, Nazum in Marzola (1987, v Kavkler, 2007, 101) pravijo, »da 

imajo uspešni reševalci matematičnih besednih problemov sledeče značilnosti: visoke 

intelektulane  sposobnosti, visoke numerične sposobnosti, pozitivno stališče do reševanja 

problemov, fleksibilnost pri izbiri strategij, preskakovanje korakov v postopkih, priklic bolj 

splošnih kot specifičnih detajlov problema, ki ga rešujejo itd. Na uspešnost reševanja 

besednih problemov pomembno vpliva dojemanje pojma števila in aritmetičnih operacij.« 

Učenci s SUT imajo teţave pri reševanju matematičnih besednih problemov zaradi 

kompleksnosti jezika, nepoznavanja besednjaka in vsebine problema, velikosti števil, 

aritmetičnih veščin, kompleksnoti problema itd. (Kavkler, 2007) 

Geary (1994, po Kavkler, 2007) navaja, da do slabih doseţkov pri reševanju besednih 

problemov pri otrocih s SUT lahko prihaja zaradi primarnih vzrokov (nerazumevanje, teţave 

reprezentacije problema), sekundarnih vzrokov (neusvojena aritmetična znanja in postopki) 

ali drugih vzrokov kot so npr. bralne teţave. 

 

Reševanje matematičnih besednih problemov pa je povezano tudi z delovnim spominom, 

kapaciteta le-tega pa s hitrostjo priklica informacij. Čim večja je kapaciteta delovnega 

spomina, tem uspešnejše je reševanje matematičnih besednih problemov. Otroci s SUT, ki ţe 

osnovne aritmetične probleme rešujejo z manj razvitimi strategijami, porabijo precejšen del 

kapacitete delovnega spomina za reševanje enostavnih računov, namesto za reševanje 

besednega problema (Kavkler, 2007).  

2.4.2 Delovni spomin 

Ena izmed najpogostejših ovir, ki je povezana z učnimi teţavami pri matematiki, so 

spominske teţave in slabše razvite strategije. Le-ta lahko pri učencu ovira razvoj pojmov 

matematičnih operacij, predstavitev pojmov in priklic matematičnih dejstev, razvoj pojma in 

učenje alogaritmov ter formul, lahko pa vpliva na teţave pri reševanju besednih problemov 

(Magajna idr., 2008). 
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Teţave, povezane z delovnim pomnjenjem povzročajo teţave pri učenju in shranjevanju 

novih vzorcev v dolgoročni spomin. Teţave z delovnim pomnjenjem lahko povzročijo celo 

zaostajanje v kognitivnem razvoju (motnja v duševnem razvoju ali niţji IQ) (Eide in Eide, 

2006). 

 

Delovni spomin si lahko predstavljamo kot nekak sistem ali shrambo, v katero prestavimo in 

v njej zadrţujemo slike ali besede, medtem ko jih predelujemo. Čeprav pri poslušanju nekega 

daljšega, zapletenega ali dvoumnega sporočila slišimo besedo za besedo, bomo točen pomen 

neke besede dojeli šele potem, ko nam bo jasen smisel celotnega sporočila. Če je obseg 

kratkotrajnega pomnjenja majhen in lahko obdrţimo v delovnem spominu le krajše zaporedje 

enot (števil, besed), bo večja verjetnost, da bomo izpustili ali zamenjali posamezne enote 

(Magajna, 2002). Če se prispela informacija v moţganih smiselno poveţe, potem ostane v 

delovnem ali kratkoročnem spominu okoli 20 sekund, nato pa je zavrţena. Otroci, ki so stari 

od 4-6 let, lahko zadrţijo v moţganih 7 novih enot naenkrat, zato je tako pomembno, da se v 

tem času vzpostavijo povezave s čimveč preteklimi informacijami. Le-to omogoča moţganom 

shraniti nove podatke v dolgoročni spomin, preden se izbrišejo (Willis, 2007). 

 

Otroci z zelo omejeno kapaciteto delovnega pomnjenja so pogosto preobremenjeni ţe z zelo 

majhno količino informacij. Rezultat te obremenjenosti je, da gredo informacije »skozi eno 

uho noter, skozi drugo pa ven«, ti otroci pa so označeni kot otroci z motnjami pozornosti 

(Eide in Eide, 2006). 

 

Hitrost predelovanja snovi lahko pomaga pri hitrosti štetja. Ko otroci pridobivajo hitrost pri 

štetju, da bi določili vsote in razlike, uspešno rešijo probleme v svojem delovnem spominu, 

preden pride do pozabe in tako ustvarijo povezave v dolgoročnem spominu. Učinkovito 

kodiranje in vzdrţevanje fonoloških podatkov v delovnem spominu bi moralo otrokom 

omogočiti, da oblikujejo natančna računska dejstva v dolgoročnem spominu ter posvetijo 

popolno pozornost izgradnji računskega modela pri besedilnih nalogah (Fuchs idr., 1996). 
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2.4.3 Motnje pozornosti 

Učenci z motnjo pozornosti s hiperaktivnostjo ali brez nje imajo pogosto, ne pa vedno, tudi 

specifične učne teţave. Otroci, ki so hiperaktivni in impulzivni, potrebujejo takojšnjo 

pozornost, prekinjajo pogovore, slabo predvidevajo posledice svojih dejanj, zelo hitri so pri 

reševanju nalog ipd. 

 

Slabša pozornost ima največji vpliv na teţave pri poslušanju in pomnjenju informacij, 

zadrţevanju in usmerjanju pozornosti, dokončanju nalog, pri prehajanju (npr. iz ene teme na 

drugo), organizaciji informacij, dejavnosti, nalog, izpolnjevanju zadolţitev (npr.izgubljanje 

stvari, pozabljanje nalog ipd.) (Magajna idr., 2008). 

 

Fuchs idr. (1996) v svoji študiji navajajo, da rezultati, ki so jih dobili, poudarjajo pomembnost 

stopnje pozornosti pri treh aspektih matematičnih sposobnosti (obvladanju osnovnih 

računskih operacij, postopkih računanja in pri reševanju besedilnih nalog). Rezultati raziskave 

kaţejo, da lahko ocene stopnje pozornosti dobro nakaţejo, kateri otroci bi lahko imeli teţave 

pri matematiki. 

2.5 Odkrivanje teţav z avtomatizacijo dejstev in postopkov pri učencih z 

učnimi teţavami pri matematiki 

2.5.1 Proceduralne teţave  

Donaldson, (v Kavkler, 1999) pravi, da so učenci s SUT počasnejši in manj točni pri priklicu 

aritmetičnih dejstev in izvajanju postopkov reševanja kompleksnejših aritmetičnih problemov.  

Teţave v proceduralnem pomnjenju ugotavljamo tako, da: 

 poslušamo učenca pri izvajanju postopka 

S tem ugotovimo, na kateri stopnji kognitivnega računskega procesa je učenec naredil 

napako. 

 analiziramo pisne izdelke učenca 

Poleg pravilnosti oz. nepravilnosti rezultata analiziramo tudi pravilnost izvedbe 

posameznih korakov v postopku. 

 opazujemo učenca pri računanju 
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S tem lahko ugotovimo, ali je učenec sposoben priklicati aritmetična dejstva iz baze znanj 

ali ne, in če potrebuje materialne oz. verbalne opore (npr. računanje s prsti) 

(Kavkler,1999). 

 

Vrste napak, ki se pojavljajo pri priklicu aritmetičnih dejstev, so ugibanje, pribliţen rezultat 

(nastane takrat, ko je priklicano aritmetično dejstvo za 1 ali 10 večje ali manjše od rezultata), 

zamenjava operacij (pojavi se takrat, ko otrok prikliče pravi rezultat za napačen problem, ker 

neustrezno poveţe računski znak ali besedo z aritmetično operacijo), shematske napake 

(nastanejo zaradi netočnega priklica aritmetičnega dejstva, ki je sicer pravilno za podoben 

problem ali za problem, ki je blizu v shemi; take napake nastanejo zaradi neustrezne 

reprezentacije aritmetičnih dejstev v dolgotrajnem spominu). (Kavkler, 1996) 

 

Malinova (1997) navaja, da so otroci, ki so sicer povprečno inteligentni, vendar pa so začeli 

govoriti pozno ali pa so imeli govorne teţave, bili manj uspešni pri obnovitvi besed in 

stavkov. Če je otrok pri obnavljanju informacij zelo uspešen, ni nujno, da je tudi 

nadpovprečno inteligenten. Pri obnavljanju informacij gre lahko namreč predvsem za 

mehanično obnavljanje teksta, kar pa ne pomeni uspešnosti pri spoznavanju in razumevanju 

novega gradiva. Slednje je značilno otroke, ki nekoliko zaostajajo v razvoju. Pogosto imajo 

teţave pri pomnjenju tudi nemirni otroci, kljub temu, da so dosegli ustrezno stopnjo v razvoju 

mišljenja, saj pri učenju niso zbrani in ne povezujejo dobro novega gradiva z ţe pridobljenimi 

izkušnjami. 

 

Kadar učenec hitro pozablja, pozablja podatke po preteku določenega časa, ima potrebo po 

ponovnem učenju ţe  pridobljenega znanja, teţave s shranjevanjem informacij v dolgoročni 

spomin, ima teţave s spominom. Teţje prepoznamo teţave s spominom pri matematiki, če je 

otrok nepazljiv, zasanjan, preobremenjen s podatki pri hitrem ali zapletenem prejemanju 

informacij, ima teţave z bolj kompleksnimi nalogami, kljub dobremu konceptualnemu 

razumevanju, ima teţave v priklicu informacij iz dolgoročnega spomina, ima teţave učenja in 

pomnjenja kompleksnih kognitivnih postopkov (npr. vrstni red korakov pri reševanju 

matematičnega problema), če dela presenetljive, čudne ali očitne napake, dosega skromne 

rezultate na testih znanja, kljub dobri zmoţnosti reševanja problemov in dobrim spretnostim 

sklepanja, ima teţave z organizacijo, vedno izgublja stvari oz. jih ne najde kljub iskanju ipd. 

(Eide in Eide, 2006). 
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V članku, Delovni spomin je pogonsko vodilo misli, http://www.cogmed.com/about-working-

memory (21. 8. 2010) je navedeno, da je na razredni stopnji osnovne šole eden izmed 

pokazateljev problemov z delovnim pomnjenjem tudi teţava v pomnjenju matematičnih 

dejstev. Na višji stopnji osnovne šole je delovni spomin pomemben za samostojno delanje 

domačih nalog, načrtovanje in pripravo neke aktivnosti, reševanje večstopenjskih 

matematičnih problemov, še posebej besedilnih nalog in za sodelovanje v skupinskih športih 

(npr. pri nogometu).  

2.5.2 Pisno računanje 

Kavkler (1999, 147-148) navaja, da »obstaja heterogena skupina učencev, ki ima zaradi 

različnih razlogov teţave pri pisnem računanju. Skupina učencev s specifičnimi učnimi 

teţavami pri aritmetiki, ki so pogojene s slabše razvitim proceduralnim znanjem ter s 

teţavami pri vizualno-prostorskih vidikih reprezentacije in predelave številskih informacij, pa 

ima velike teţave pri usvajanju pisnih algoritmov aritmetičnih operacij.« 

 

Caramazza in McCloskey (v Kavkler, 1999) sta oblikovala model kognitivnega računskega 

procesa za razumevanje in pomoč pri diagnosticiranju specifičnih učnih teţav pri matematiki. 

Ima tri stopnje: 

 predelovanje in povezovanje računskih znakov ali besed z ustrezno aritmetično 

operacijo (pri reševanju nekega aritmetičnega problema posameznik najprej poveţe 

računski znak ali besedo z ustrezno računsko operacijo in na tej stopnji še nič ne 

računa), 

 priklic in izvrševanje aritmetičnih postopkov (priklic korakov posameznega 

postopka iz baze znanj, tudi na tej stopnji še ne računamo), 

 priklic aritmetičnih dejstev (iz baze dejstev prikličemo potrebna aritmetična dejstva, 

kajti tudi od obvladovanja osnovnih aritmetičnih dejstev je odvisno, kako bo učenec 

uspešen pri reševanju zapletenih aritetičnih pisnih problemov). 

 

Do proceduralnih napak pri reševanju problema pride zaradi uporabljenih manj učinkovitih ali 

napačnih produkcijskih pravil. Proceduralno znanje je namreč reprezentirano v obliki 

produkcijskih pravil (Tancig, 1996 po Kavkler, 1997). 

 

http://www.cogmed.com/about-working-memory%20(21
http://www.cogmed.com/about-working-memory%20(21
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Odštevanje obravnavamo kot najzahtevnejšo operacijo, ker ima najbolj oteţen priklic 

aritmetičnih dejstev in postopkov. Otroci, ki ne obvladajo postopkov in priklica aritmetičnih 

dejstev, rešujejo probleme z zamudnejšimi in manj točnimi strategijami (Kavkler, 1997). 
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3 STRATEGIJE POMNJENJA ZA UČENCE, KI IMAJO 

TEŽAVE Z AVTOMATIZACIJO DEJSTEV IN POSTOPKOV 

PRI MATEMATIKI 

Nudenje pomoči ne more biti za vse učence z učnimi teţavami enako, ampak se prav tako kot 

teţave razprostira na kontinumu.  

 

Raziskovalci (Scruggs, Mastropieri, 1992, Swanson in drugi, 1998; v: Magajna, 2004), ki na 

podlagi raziskav spomina ugotavljajo zakonitosti za uspešno poučevanje strategij, navajajo 

naslednje ugotovitve in predloge: 

 Vse strategije pomnjenja nimajo enakega namena (ni ene najboljše strategije 

pomnjenja za učence z učnimi teţavami; nekatere so v določenih situacijah bolj 

učinkovite kot direktni načini poučevanja, druge pa so bolj primerne za spodbujanje 

razumevanja prebranega, tretje za pomnjenje besed ali dejstev). 

 Če učenec brez motenj učenja uporabi neko zanj dobro strategijo pomnjenja, to ne 

pomeni, da bo ta strategija enako dobra tudi za učenca z motnjami učenja (velja pa 

tudi obratno); 

 Strategije pomnjenja se povezujejo z znanjem in sposobnostmi; 

 Ko poučujemo strategije pomnjenja, je pomembno, da izberemo take, ki vključujejo 

procese, ki so zadostni in nujni za to, da doseţemo izbrani cilj, pri tem pa ne 

obremenjujejo več intelektualnih procesov, kot je to nujno potrebno). 

 

Zavedati pa se je potrebno, da še tako dobre strategije pomnjenja, ki jih bomo podali učencem 

z motnjami učenja, ne bodo nujno zmanjšale razlike v procesiranju informacij v primerjavi z 

učenci, ki teţav z učenjem nimajo. To pomeni, da četudi je učenec zelo dober v uporabi neke 

strategije pomnjenja in zelo izboljša izvajanje, njegovo funkcioniranje še vedno ne bo enako 

učencu brez deficitov. Prav tako ni nujno, da otrok strategije, ki so mu predstavljene s strani 

učitelja oziroma specialnega pedagoga, tudi uporablja. Učenci s specifičnimi motnjami učenja 

imajo izolirane primanjkljaje, veliko jih uporablja kvalitativno različne mentalne operacije in 

poti procesiranja (Magajna, 2004).  
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Učitelj je ponavadi prva oseba, ki pri učencu zazna teţave. Ker je to oseba, ki otroka poučuje, 

je njegova pomoč stalna, se pa spreminja glede na ugotovljeno stanje in predlagane rešitve 

(nove ugotovitve, spremembe, odločitve ...). Zelo pomembna pa je tudi vključitev staršev v ta 

kontinuum nudenja pomoči otroku in posvetovanje s strokovnimi delavci, ki so učili ali pa še 

učijo učenca (Magajna idr., 2008).  

Pri svojem poučevanju (vseh otrok, ne le tistih, ki imajo teţave) naj bi učitelj izhajal iz »dobre 

poučevalne prakse« oz. »metod dobrega poučevanja«. Vendar pa je pri poučevanju učencev z 

učnimi teţavami te metode dolţan brezpogojno uporabljati, ker so za njihovo uspešnost 

bistvenega pomena (Magajna idr., 2008). 

 

Vsa načela dobre poučevalne prakse pa niso dovolj za učence, ki imajo zmerne ali teţje učne 

teţave, ker le-ti potrebujejo več pomoči in prilagoditev. Zato mu mora v procesu poučevanja 

učne zahteve, pripomočke, naloge, načine ipd. še bolj diferencirati in individualizirati, po 

potrebi pa se posvetuje tudi s svetovalno oz. mobilno specialno pedagoško sluţbo (Magajna 

idr., 2008). 

Kot smo ugotovili, učenci z učnimi teţavami potrebujejo bolj prilagojen način poučevanja. Da 

bomo uspešni, je torej v procesu poučevanja pri učencih potrebno upoštevati oviranost zaradi 

motenj v predelovanju informacij in ponuditi moţnosti, s katerimi bo učenec te ovire 

premostil oz. kompenziral. 

 

Bristow, Cowley in Daines (2001) pravijo, da je otroku, ki ima teţave s pomnjenjem (še 

posebej z verbalnim spominom) za to, da bo uspešno izdelal šolo, potrebna pomoč in 

podpora. Med učiteljem in učencem mora prevladovati dober odnos, za katerega je značilno 

veliko sodelovanja in pogovora. V takšnem vzajemnem odnosu se učenec s pomočjo učitelja 

uči razvijati tiste oblike pomnjenja, ki mu delajo teţave. Navajajo moţnost uporabe več 

spominskih strategij, s katerimi lahko preizkusimo različne moţnosti in tako ugotovimo, 

katera bi bila primerna za otroka. Ali bo otrok uspešen, je odvisno tako od ustrezne izbire 

strategije kot od otrokovega zavedanja lastnih spominskih zmoţnosti. 

 

V nadaljevanju bodo predstavljenje nekatere strategije in opore, ki so lahko v pomoč otroku s 

teţavami z avtomatizacijo dejstev in postopkov. 

 

Proces spreminjanja nekih miselnih povezav s pomočjo zdruţevanja z drugimi miselnimi 

vzorci, imenujemo izpopolnjevanje. Ta proces uporabi »material« nekega spominskega 
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vzorca in ga preplete z drugim, tako da nastane neka nova slika, povezava, ki si jo laţe 

zapomnimo in jo kasneje tudi laţje prikličemo, lahko bi ga primerjali tudi z izdelovanjem 

ključnih besed v besedilu. Z več in boljšimi »bistvenimi podatki« je nek spominski vzorec 

povezan, laţje ga bomo priklicali, ko bo to potrebno. Tehnike izpopolnjevanja imenujemo 

mnemotehnike. Te tehnike bodo v nadaljnem delu tudi predstavljene (Eide in Eide, 2007). 

 

Beseda mnemonika ima svoj izvor v grški besedi »mneme«, kar pomeni »spomin« in je vsaka 

tehnika (npr. vozel na robcu, rima, vizualna predstava ipd), ki nam je v pomoč, da si neko 

stvar bolje zapomnimo. Te tehnike izboljšujejo uporabo naravnih spominskih funkcij 

moţganov. Tako jim pomagajo pri njihovem delovanju (Russell, 1990). 

Osnova skoraj vseh spominskih tehnik je oblikovanje močnih asociacij. 

Močne asociacije doseţemo z: 

 izjemnostjo – asociacija mora biti nekaj tako posebnega, da je v nobenem primeru ne 

moremo pomešati z drugo asociacijo;  

 pretiravanjem – tem bolj je predstava izrazitejša, boljše je; 

 čutnostjo – če se le da, vključimo vonje, zvoke, gibanje ipd. Asociacija je trdnejša, če 

je predstava tridimenzionalna, barvita in ţivahna; 

 medsebojno povezanostjo – povezava med predmeti naj bo najpomembnejša 

značilnost predstave. Nepovezane predstave namreč niso učinkovite; 

 preprostostjo – čim preprostejša je zveza, tem bolje. Zveza naj bo otroška, preprosta 

in edinstvena; 

 ustvarjalnostjo – čim izvirnejša je predstava, tem bolje si zapomnimo; 

 vpletenostjo – spomin je tesno povezan z zavestnimi izkustvi. Čim močnejše je 

doţivetje, tem bolj si zapomnimo (Russell, 1990). 

 

Ob opisovanju ustreznih strategij sem se naslonila na močne točke spomina, saj je potrebno 

izhajati iz otrokovih močnih področij oz. prevladujočega tipa zaznavanja informacij, nato pa 

sem podala še splošne strategije, ki dopolnjujejo vsak tip zaznavanja. 

Potrebno se je vprašati, kateri način sprejemanja informacij in predelovanja informacij pri 

otroku prevladuje: 

 ali laţje sprejema informacije z branjem knjig; 

 ali laţje sprejema informacije z gledanjem slik in diagramov; 
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 ali laţje sprejema informacije s poslušanjem drugih pri branju, ali ko jim dajemo 

verbalno razlago; 

 ali laţje sprejema informacije z gledanjem dokumentarnih filmov, oddaj, ki so 

kombinacija besed in slik; 

 ali laţje sprejema informacije z aktivnim učenjem, kjer se lahko predmetov dotika z 

rokami ali z izkustvenim učenjem v neformalnem okolju; 

 ali otrok v splošnem poskuša organizirati, shraniti in priklicati spominske vzorce kot 

besede, slike, gibe ali geste; 

 ali raje uporablja domišljijo, razum, rešuje naloge in ustvarja z uporabo besednih 

podob? Z vizualnimi podobami? Simboličnimi podobami? Ali pa s pomočjo aktivnih, 

praktičnih strategij?  

 

Včasih pri otroku ne prevladuje samo en način najlaţjega sprejemanja informacij, učenja, 

pomnjenja; ampak lahko brez teţav sprejema, se uči in si zapomni informacije po več 

različnih poteh. Včasih (ne pogosto) pa se zgodi, da otrok uporablja način, v katerem ni 

najmočnejši. V tem primeru ga je potrebno preusmeriti na način, s katerim bo uspešnejši. 

Z natančnim, pozornim spraševanjem dobimo zelo dragocene rezultate, s katerim si lahko 

kasneje pomagamo pri oceni stanja otroka glede sprejemanja in predelovanja informacij in 

morebitni nadaljni pomoči (Eide in Eide; 2006). 

 

Vsaka aktivnost je pri učencih s teţavami na področju pomnjenja zelo pomembna. Pri tem pa 

moramo biti pozorni, da imajo otroci med aktivnostjo dovolj počitka in odmora, ki si ga 

zasluţijo, saj vlagajo v vso delo veliko več truda in napora kot njihovi vrstniki. K uspehu 

pripomore tudi strukturirano okolje, ki ne predstavlja strahu za otroka, realistična 

pričakovanja učiteljev do otrok, pogovor z otrokom in prepoznavanje njegovih potreb in 

uskladitev le-teh z zahtevami šolskega okolja. Preprostih in hitrih odgovor ni, metode in 

oblike poučevanja je potrebno prilagajati vsakemu posamezniku posebej, ker so tudi potrebe 

in zahteve pri vsakem različne. Uspeh je velikokrat posledica učiteljevega pozitivnega odnosa 

ter zaupanja v otroka in sebe (Bristow, Cowley in Daines, 2001). 
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3.1 Močne točke spomina 

Za boljši uspeh pri nudenju pomoči otroku s teţavami pomnjenja je, poleg razvijanja 

izboljševanja delovnega in dolgoročnega pomnjenja, potrebno razvijati tudi najboljši moţni 

učni stil pri otroku s pomočjo močnih točk spomina in strategij pomnjenja. 

3.1.1 Močan verbalni spomin 

Strategije, ki pomagajo otrokom z dobrim verbalnim spominom so uporabne za otroke, ki so 

preteţno slušni tip učencev (sprejemajo draţljaje slušno) ali za tiste, ki se najboljše učijo z 

branjem. 

 

 Verbalna meditacija 

 

Pomeni proces prevajanja vhodnih draţljajev v lastne besede. Mnogo otrok, ki veliko 

govorijo, ima pogosto teţave z vizualnim ali motoričnim pomnjenjem. Stalna uporaba 

verbalne meditacije jim zelo pomaga, če si ţelijo stvari zapomniti. 

Če otrok pri pomanjkljivostih v vizualnem spominu uporablja verbalne metode, ga ne smemo 

pozabiti opozoriti na prostorsko orientacijo materialnih komponent, če je to pomembno. Če ga 

ne bomo posebej opozorili na to, si tega ne bo zapomnil (Eide in Eide, 2006). 

 

 Sistem opornih besed in rime 

 

Je tudi lahko pomebna mnemo tehnika za otroke z dobrim verbalnim spominom.  

Ta sistem je posebej uporaben za zapomnitev seznama informacij, zaporedja korakov nekega 

procesa ali serije dogodkov v zgodbi ali zgodovinskem poročilu. Tak sistem je npr. sistem 

rim, kjer je vsaka številka od 1 do 10 povezana z besedo, ki se nanjo rima (Eide in Eide, 

2006). 

 

Eden izmed primerov, ki bi jih lahko uporabili v slovenskem jeziku: 

1 – ţena, 2 – psa , 3 – kri ipd. 

Ko si otroci dobro zapomnijo te povezave – rime, jih poveţemo z nekimi podatki, za katere 

ţelimo, da si jih otroci zapomnijo.  
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Uporaba in sestava rimanih stavkov, besedil, kot ţe rečeno, pomaga pri zapomnitvi gradiva 

(še posebej pri učencih, ki se laţje učijo verbalno). Učenci si lahko rimana besedila seveda 

izmišljujejo tudi sami za vse vrste besedil. Učenci z dobrim slušno-verbalnim stilom si lahko 

pogosto zelo dobro zapomnijo in skoraj dobesedno ponovijo vse vrste slušnih podatkov. 

Imajo veliko prednost v tradicionalnem učnem okolju, kjer ima poslušanje velik pomen. Ker 

je njihovo delovno pomnjenje osnovano na besedah, lahko pogosto zelo dobro obdrţijo 

besedne informacije in z njimi tudi zelo dobro upravljajo. Takšni posamezniki lahko zato 

postanejo zelo dobri govorniki, igralci ali razlagalci. Ti otroci se pogosto posluţujejo zvočnih 

posnetkov, preko katerih poslušajo razne lekcije ali cele knjige in tako pridobivajo nove 

informacije. Pogosteje imajo tudi besedne dialoge z učitelji (Eide in Eide, 2006). 

 

 Akronimi 

 

So besede, ki so sestavljene iz začetnih črk nekih besed, ki si jih ţelimo zapomniti. (KOMET 

– KOnfekcija METlika, verjetno eden izmed najbolj poznanih v slovenskem jeziku pa je 

Prešernov akrostih: Primičevi Juliji iz Sonetja nesreče). Uporabni so za zapomnitev seznama 

dejstev oz. besed (Eide in Eide, 2006). 

 

 Inicializacija  

 

Pri tem gre za podobno strategijo kot pri akronimih, le da tukaj ne sestavimo neke smiselne 

besede, ampak zdruţimo začetnice vsake besede (ZD – zdravstveni dom, PF – Pravna 

fakulteta). Ta strategija je uporabna pri učenju rutinskih nalog in pravil, npr. PPP – počakaj, 

pogledaj, poslušaj ipd. (Eide in Eide, 2006). 

 

 Oblikovanje kratke zgodbe ali pesmi 

 

Pri tem uporabimo začetnice besed oz. postavk, ki si jih ţelimo zapomniti in z njimi 

oblikujemo besede ter jih poveţemo v kratko zgodbo ali pesem.  

3.1.2 Močan vizualno-spacialni spomin 

Mnemo tehnike, ki za olajšanje priklica uporabljajo slike, simbole ali povezave med pojmi, 

pomagajo pri shranjevanju podatkov v dolgotrajni spomin (Bristow, Cowley & Daines, 2001). 
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Nekaj moţnosti, kjer lahko dober vizualno-prostorski spomin podpre razvoj učnih in 

spominskih strategij (Eide in Eide, 2006): 

 

 vizualizacija 

 

Je proces prevajanja informacij v osebne vizualno-prostorske predstave, s katerimi učenci 

laţje manipulirajo in jih tudi laţje shranijo. Te predstave niso nujno takšne, kot so stvari, ki 

jih predstavljajo. Lahko so simbolične, shematske, dramatične ali zelo abstraktne, pomensko 

pomembne samo otroku samemu. Najbolj pomembno je, da otrok prepozna njihovo povezavo 

z idejo ali mnoţico idej (Eide in Eide, 2006); 

 

 vizualni sistem opornih besed 

 

Tudi pri učencih z dobrim vizualno-prostorskim učnim stilom, lahko uporabimo sistem rim, le 

da namesto verbalnih slik, podamo vizualne.  

Npr.: 

 

 

 

 

 

Tako si lahko učenci ţe opisan primer pri opornih besedah za učence z dobrim slušnim 

pomnjenjem le-tega narišejo. Npr. kako ţena beţi pred besnimi tremi glavami Triglava itd. 

 

 števka – oblika 

 

Tu je ključ oblika številke: 1 – drog ali tanko drevo; 2 – labod, 3 – prsi ali kača, 4 – jadro, 5 – 

morski konjiček, 6 – pipa, 7 – sekira, 8 – peščena ura, 9 –balon na vrvici, 10 – suha ţenska, ki 

se gleda v ogledalu. 

 

 

 

 

 

3 – kri 1 – ţena 2 – psa 

Slika 1 Slika 3 Slika 2 

Slika 4 
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Tu je primer spet podoben, le da ima vsaka števka tudi sliko, ki nanjo spominja. Ko učenci 

števke dobro poveţejo s sliko, jim lahko spet podamo neke podatke, ki jih poskušajo povezati 

s pripadajočo sliko in čim bolj nenavadnimi povezavami ( Russel, 1990; Eide in Eide, 2006). 

 

 Glavni sistem 

 

Vsaka števka je povezana s soglasnikom ali soglasniki, ki podobno zvenijo. Večina sistemov 

temelji na standardnem okviru, ki so ga sestavili v sedemnajstem stoletju: 

1 – t, d (t in d imata eno navpično črto), 

2 – n (dve navpični črti), 

3 – m (tri navpične črte), 

4 – i (zadnja črka od štiri), 

5 – l (rimsko število za 50), 

6 – j (j je narobe obrnjena 6), 

7 – k, g (k sta dve sedmici, ki sta s hrbtoma obrnjena ena proti drugi), 

8 – f, v (f je pri pisanih črkah podoben 8), 

9 – p, b (obrnjena ali zasukana 9), 

0 – o (črka o je videti kot ničla). 

Potem izberemo predstave, ki se začnejo z izbranim soglasnikom, na primer: 1 – trta, 2 – noţ, 

3 –miza ... (Russell, 1990). 

 

Za otroke s prevladujočim neverbalnim učnim stilom je značilno, da bolj zaznavajo vse 

informacije hkrati (kot sliko na platnu) kot pa postopoma (kot razplet v knjigi). To pa 

povzroča dva problema, in sicer da pogosto zaznavajo preveč podrobnosti, da bi jih lahko 

predelali naenkrat in zaradi tega, ker vidijo preveč informacij naenkrat, pogosto ne vedo, kje 

bi začeli in kako bi organizirali svoje misli, ko jih hočejo izraziti. Posledično so lahko njihovi 

govori ali pisni izdelki nepovezani, zmedeni, »brez repa in glave«, teţko najdejo ravnovesje v 

podajanju pomembnih infomacij ali pa bistvene informacije teţko izluščijo iz vsebine. 

Doţivijo lahko popoln zlom zaradi »hitrih norih idej«, v katerih veliko slik tekmuje za prostor 

v delovnem spominu.  

 

Teţave v podajanju informacij pogosto poslabša še dejstvo, da besede niso njihovo sredstvo 

mišljenja. Otroci, ki razmišljajo verbalno, lahko direktno izrazijo svoje misli v obliki, v kateri 
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razmišljajo. Tisti otroci, ki pa niso verbalni misleci, pa morajo svoje miselne slike najprej 

prevesti v besede, šele nato jih lahko izrazijo. Ta pretvorba v besede je lahko počasna in 

teţavna in vir velikih frustracij pri otroku, je pa bistvena za šolski uspeh in tudi za samo 

ţivljenje. Pridobivanje spretnosti pretvarjanja slik v besede zahteva veliko vaje. 

Otroke z dobrim vizualno-spacialnim stilom učenja vidni draţljaji močno pritegnejo, zato se ti 

učenci pogosto učijo »naključno« iz njihovega okolja, poleg tega imajo visoko pozornost za 

vse vidne informacije. Za dobre vizualne učence je zelo primerno učenje s pomočjo sodobnih 

pripomočkov kot je računalnik, saj v povezavi z internetom ponuja ogromno količino 

programov, iger, videov, dokumentarnih posnetkov, grafov, tabel ... (Eide in Eide, 2006). 

3.1.3 Močan senzomotorični (kinestetični) spomin 

Otroci z dobrim senzomotoričnim spominom se učijo boljše z gibanjem in dotikanjem stvari 

oz. ljudi.  

Gibalne mnemotehnike predstavljajo povezavo spomina z nekim dejanjem. Učenci se lahko 

učijo npr. geometrijskih likov na ta način, da jih rišejo po zraku, tako si lahko laţje zapomnijo 

njihove oblike, te tehnike pa so uporabne tudi za učenje razlikovanja med levo in desno 

(Bristow, Cowley in Daines, 2001). Pri otrocih z močnim kinestetičnim spominom je 

pomemben fizičen stik s predmetom oz. prostorom (gibanje po prostoru ali občutenje 

predmeta). Dobre so strategije, ki zahtevajo dejavnosti z rokami, saj so uporabne za delo z 

dvo- in tridimenzionalnimi materiali. 

Senzomotoričen spomin lahko uspešno pomaga otrokom s problemi priklica. Raziskovalci so 

odkrili, da uporaba telesnih gibov med govorjenjem pomaga, da informacije (tako splošne kot 

specifične besede, fraze) prikličemo iz spomina hitreje in z manj napora. Ti otroci se lahko 

naučijo povezovati specifične telesne izraze z besedami ali besednimi zvezami. Ti otroci 

lahko razna gibanja uporabijo tudi za predstavitev (zapomnitev) korakov nekega postopka ali 

zaporedja dejstev (Eide in Eide, 2006). 

3.1.4 Močan osebni spomin 

Otroci, ki imajo dober osebni spomin, si zlahka zapomnijo podrobnosti dnevnih dogodkov in 

zaporedje dogodkov, ki so bili za njih osebno pomembni. Ti spomini pogosto povezujejo 

informacije s posebnimi kraji, dogodki in določenim časom, v katerem se je dogodek zgodil. 

Če podamo nove podatke v takšni obliki, da jih ti otroci lahko izkusijo, ne samo, da jih slišijo 

ali preberejo o njih, to poveča njihove moţnosti zapomnitve. 
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 humor, presenečenja, osebne povezave 

 

Ko poučujemo tako, da gradimo osebni spomin, lahko poudarimo osebne izkušnje skozi 

humor, presenečenja in osebne povezave. Ko se jih namreč enkrat informacije osebno 

dotaknejo, postanejo del njihovih izkušenj, to pa pomeni, da se laţje shranijo v dolgotrajni 

spomin in kasneje tudi prikličejo. 

 

 strategija povezovanja nekih dejstev z objekti v sobi, prostoru, naravi  

 

Pogosto se to povezovanje konča tako, da si posameznik ustvari neko vizualno predstavo 

(lahko pa tudi slušno ali motorično (poveţe informacije z gibi prstov, rok ipd.)). Ko novi 

podatek poveţe s staro osebno izkušnjo, postane tudi nova infomacija del osebnega spomina. 

 

 tudi poučevanje preko zgodb, pripovedi je lahko zelo dragocen učni pripomoček 

 

Čeprav zgodbe nimajo nič skupnega z otrokovimi osebnimi izkušnjami, pa imajo veliko 

skupnega z univerzalnimi človeškimi izkušnjami (dejstva, vpletena v specifični čas in prostor, 

čustva in človeške odnose) in lahko obudijo reakcijo v otroku in tako oblikujejo močne 

kontekstualne spomine, ki so zelo podobni avtobiografskim (Eide in Eide, 2006). 

3.1.5 Močan glasbeni spomin 

Glasba je zelo dobrodošlo sredstvo pri izboljšanju pomnjenja različnih podatkov. Vsaka 

melodija lahko postane opora, polna uporabnih »kavljev« na katere lahko obesimo 

informacije. 

 

 Napevi 

 

Največ glasbenih napevov se za učenje različnih vsebin uporablja v predšolskem obdobju 

(pesmi o abecedi, umivanju zob ipd.), kljub temu pa so razni napevi dobrodošli tudi v 

nadaljnem procesu šolanja. Uporabimo jih lahko pri kateremkoli predmetu in za katerokoli 

vsebino (tako pri računskih operacijah kot pri učenju zgodovinskih dejstev ali učenju o 

drţavah po svetu) (Eide in Eide, 2006). 
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 Pisanje pesmi 

 

Veliko otrok ima dar za pisanje pesmi in to bi morali v šolah bolj spodbujati. Učenci lahko s 

pisanjem poveţejo glasbo z najrazličnejšimi vsebinami. Pesmi lahko zelo dobro pomagajo 

učencem s teţavami organizacije, načrtovanja ali sledenja v nekem procesu. Zabavne in 

poskočne pesmi lahko otroci prepevajo tudi med čiščenjem in delom, kar jim med drugim tudi 

pomaga, da so osredotočeni na nalogo, ki jo morajo opraviti (Eide in Eide, 2006). 

3.2 Pomoč učencu pri pisnem računanju 

Če ţelimo ustrezno pomagati učencu, ki ima teţave pri pisnem računanju, je potrebno najprej 

ugotoviti, na kateri stopnji kognitivnega računskega procesa ima teţave in glede na to 

organizirati ustrezno pomoč in izbrati pripomočke. 

Da učenec rešuje postopke hitro in z malo napakami, je potrebno, da gre skozi tri stopnje: 

 kognitivno, ki vsebuje predstavitev pravil in predstavlja osnovo postopka (kako 

zapisati račun, kam prenesti desetice ipd.), pri tem je pomembno, da učenci postopek 

razumejo in se ga ne naučijo mehansko; 

 asociativno, kjer učenci rešujejo veliko nalog za utrjevanje pravil oz. korakov; 

 avtomatizacijo, ki predstavlja avtomatizirano uporabo pravil postopka (Kavkler, 

1999). 

 

Kavkler (1999) pravi, da je učencem potrebno na vseh stopnjah izobraţevanja ponuditi take 

dejavnosti, ki vključujejo vizualne in verbalne elemente. S tem si laţje oblikujejo predstave. 

Zelo pomembna je predstavitev in ponazoritev postopka pisnega računanja, da učenci 

dojamejo postopek, saj bodo le-tako uspešnejši pri pisnem računanju. Nato jim je potrebno 

ponuditi zanimive vaje, s katerimi bodo postopek utrjevali in ga kasneje lahko izvajali 

avtomatizirano.  

3.2.1 Ponazoritev postopka 

Omogoča hitrejše in točnejše izvajanje postopka. V razredu naj najprej postopek izvaja in 

ponazori pred tablo srednje uspešen učenec, kasneje pa ostali učenci v svojih klopeh ali pri 

dopolnilnem pouku. V pomoč so lahko tudi grafične in barvne opore, plakati ali kartončki, na 

katerih so predstavljeni postopki.  
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Primer: Grafično-barvna opora (za učenca z orientacijskimi teţavami), ki pomaga učencu, da 

si zapomni na kateri strani mora začeti računati (Kavkler, 1999): 

 

                          5431 

                       + 1679 *                         * 1278562 : 28 = 

 

 Učenci s teţavami pomnjenja morajo trdo delati in se zelo truditi, da lahko pridobijo, zadrţijo 

in kasneje prikličejo informacije, ki so jih dobili v šoli. Zato je potrebno zmanjšati jezikovno 

obremenitev teh učencev. Učiteljev jezik mora biti prilagojen (kratki, preprosti stavki v 

smiselnem zaporedju; snov naj bo povezana), predvsem pa mora predstavljati vzor (jasen in 

strnjen govor). Snov bi morala biti pogosto ponovljena (uporaba preprostih sopomenk pri 

teţjih in novih besedah), prav tako pa je zaţeljen dialog med učiteljem in učencem, kadar je to 

mogoče (Bristow, Cowley in Daines, 2001). 

3.2.2  Vizualna pomoč 

Vizualna pomoč in podpora je zelo dobrodošla pri otroku s spominskimi teţavami (spodbuda 

in opogumljanje pri izdelavi zapiskov s slikovnim materialom). Vizualna asociacijska tehnika 

pomeni, da si besede in pojme poskušamo predstavljati v povezavi z določeno situacijo, ki jo 

čustveno čim bolj obarvamo in hkrati razločno vidimo. Kasneje jo lahko še po dolgem času 

spet prikličemo v spomin, in da nas obenem zopet spomni na besedo (Setničar,1999). Učenec 

lahko najprej riše zaporedje nalog, ki naj jih opravi, nato pa ga naučimo iskati ključne besede 

(so zelo močni spominski pripomočki; povečajo učenčevo samozaupanje in omogočajo 

delanje zapiskov z uporabo sličic in miselnih vzorcev kar med učiteljevim predavanjem) 

(Bristow, Cowley in Daines, 2001). 

3.2.3 Multisenzorno učenje 

S pomočjo raziskav so ugotovili, da boljša stimulacija moţganov povečuje rast sinaps 

(povezav med nevroni) in tudi da če informacije predstavimo multisenzorno, je stimuliranih 

več področij moţganov. To pa pomeni, da multisenzorna predstavitev učnega gradiva 

spodbuja rast večih povezav med moţgani in vodi do boljšega skladiščenja informacij.  

Povezovanje informacij skozi več čutnih kanalov (slušni, vizualni, taktilni ...) povezuje 

različna področja moţganov med seboj, ker ima vsak senzorni sistem različne predele v 
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moţganih za skladiščenje informacij. Če vnos informacij poteka skozi več čutov, je njihov 

prehod do spominske shrambe obogaten in podkrepljen, saj poteka po večih poteh. To vodi do 

boljše ohranitve podatkov, hitrejšega in bolj točnega priklica in povečane sposobnosti priklica 

shranjenih informacij preko različnih draţljajev. Te strategije pomagajo izgrajevati bodoče 

relacijske spomine. Ekperimentalno učenje je ţe po definiciji multisenzorno, saj stimulira dva 

ali več spominska sistema v ločenih predelih moţganov. Spodbujanje več kot enega 

spominskega sistema z vstopom informacij po več senzornih poteh bistveno povečuje 

verjetnost ustvarjanja dolgoročnega spomina (Willis, 2007). 

3.2.3.1 Različne metode podajanja informacij  

Informacije lahko podajamo z zvočni posnetki, besedili, grafični prikazi, videom (DVD), 

raznimi modeli, računalniškimi programi in drugimi didaktičnimi sredstvi (Willis, 2007). 

Ko pokaţemo video posnetek ali PowerPoint predstavitev, podamo zvočni posnetek, 

predstavimo plakat ali maketo, naj učenci zabeleţijo opaţanja, predvidevanja ali sklepanja. 

Opišejo ali zapišejo naj povezave, razlike ali pa jih med seboj primerjajo (Dodge, 2005). 

3.2.3.2 Več moţnosti za interakcijo z informacijami  

Učenci bi morali imeti na voljo različne materiale, moţnosti za stik s podatki. Metode 

interakcije bi morale biti prilagojene potrebam učencev in bi jim morale omogočati, da 

informacije pridobijo na način, ki je njim najbliţji (glede na učni stil). Preizkušanje različnih 

načinov izraţanja lahko prav tako pripomore k razvoju učnih inteligenc, ki so pri učencih 

slabše razvite (Willis, 2007). 

3.2.3.3 Pregled in okrepitev 

Tudi po multisenzoričnem učenju učenci potrebujejo različne moţnosti, ki jim omogočajo, da 

o pridobljenem znanju razmislijo, ga pregledajo in z njim tudi miselno manipulirajo. To jim 

pomaga, da zgradijo spominske povezave in nato tudi ponovno aktivirajo (in s tem okrepijo) 

njihove na novo oblikovane nevronske povezave. Povzemanje učnih vsebin skozi različne  

načine nudi moţnost za učence z učnimi teţavami, da se z vsebino srečajo s pomočjo učenja, 

ki jim je blizu, druge učence pa tak način spodbuja, da poglobijo temo s pomočjo načina 

učenja, ki ga sicer manj uporabljajo. Uporaba različnih senzornih poti ali učnih stilov pa, kot 

ţe rečeno, omogoča tudi več povezav med različnimi moţganskimi predeli in kasneje več 

moţnosti za priklic shranjenih informacij (Willis, 2007). 
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3.2.4 Uporaba ţepnega računala in drugih pripomočkov 

Uporaba ţepnega računala pride v poštev na predmetni stopnji za tiste učence, ki so bili 

deleţni vseh moţnih oblik pomoči in kljub številnim vajam zaradi specifičnih teţav (npr. 

problem priklica aritmetičnih dejstev in postopkov) ne morejo uspešno reševati pisnih 

aritmetičnih problemov. Če učenec nek npr. besedni aritmetični problem razume, a ga zaradi 

teţav, povezanih z usvajanjem postopkov, nepravilno reši, je smisleno, da v višjih razredih 

osnovne šole uporablja ţepno računalo (Kavkler, 1999). Podobno pravita tudi Eide in Eide 

(2006), in sicer da če si otrok ne more zapomniti poštevanke in mu to preprečuje, da bi lahko 

reševal npr. teţje račune deljenja, bi mu morala biti dovoljena uporaba tabele poštevanke ali 

celo kalkulator za določene postopke (npr. postopke deljenja), da se lahko osredotoči na 

proces učenja reševanja nekega problema. Razni učni pripomočki, kot so tabela mnoţenja, 

števila, črke, napisani ali narisani koraki nekega procesa, grafični prikazi, zemljevidi, opisi, 

pomembne besede, oporne točke, dejstva, slike, karte, vozni redi, namigi od učitelja ali 

odraslih, kalkulatorji ipd., so pomembni za zunanjo pomoč oz. oporo spominu. Ta zunanja 

opora pa je lahko tudi bolj kompleksna kot npr. razni opomniki, ure, ki opominjajo otroka, da 

mora nekaj storiti; pripomočki, v katere lahko shranimo in kasneje prikličemo pomembne 

informacije, ki jih potrebujemo in sluţijo kot digitalni osebni pomočniki (telefoni, dlančniki, 

računalniki ipd.). Ustrezna uporaba teh zunanjih pripomočkov je lahko v zelo veliko pomoč 

otrokom s spominskimi teţavami. 

3.2.5 Avtomatizacija strategij 

Sposobnost delovnega pomnjenja lahko izboljšamo tudi z zmanjšanjem napora, ki je potreben 

za izvajanje različnih nalog. Samo ena pot je, da spretnosti avtomatiziramo in ta pot je vaja. 

Dosledna in dolgoročna vaja bi morala biti del načrta za vsakega otroka, ki ima teţave z 

avtomatizacijo posameznih spretnosti. Veliko otrok ima določene učne teţave, zaradi katerih 

so do neke mere odporni na pozitivne posledice vaj na določenih področjih. Pomembno je, da 

vsakemu otroku prilagodimo trening in strategije glede na njegove potrebe (Eide in Eide, 

2006). 

Ţe dejavnosti kot so preobuvanje v copate, obešanje oblačil na obešalnik, postavljanje torbe 

ob klop, so pomembne od samega začetka, ko otrok stopi v šolo. V kasnejšem obdobju pa z 

vajo (postopoma) doseţemo avtomatizacijo drugih nalog, kot so črkovanje, poštevanka ipd. 

Dnevna rutina je v veliko pomoč spominu, ker ga razbremeni. Učenje rutinskih vzorcev lahko 

popestrimo z uporabo glasbe, barv, s katerimi otroci zapisujejo, z zanimivimi dodatki (kot je 
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črkovanje v pesmih), nagradami (pohvala, štampiljke, nalepke …) (Bristow, Cowley in 

Daines, 2001). 

3.2.6 Pomoč pri organizaciji 

Učenci, ki imajo teţave s pomnjenjem, so pogosto tudi slabše organizirani, kar se kaţe v 

pozabljanju pripomočkov, domačih nalog, dogovorov ipd. To je lahko tudi zaradi tega, ker si 

morajo zapomniti preveč stvari. Predlogi za razvijanje boljših organizacijskih sposobnosti so: 

 učenje postavljanja realnih in natančno opredeljenih ciljev  

(Vsak ponedeljek prinesi v šolo opremo za športno opremo in jo pusti tam do petka.), 

 zmanjšanje pričakovanj učiteljev do učencev s teţavami na področju spomina 

 (Imejmo rezervne šolske potrebščine na vidnem mestu, da jih lahko otroci, ki so jih pozabili 

doma vzamejo (učenci ne pozabljajo stvari doma namerno); pomembno je otroke pohvaliti.), 

 z učencem sestavimo seznam pripomočkov, ki se vsak dan potrebujejo pri pouku 

( različne oblike (kazala, okrašeni listi ipd., ki jih otroci shranijo v manjši predal torbe)),  

 učitelj poskrbi, da je učilnica urejena smiselno in tako, da so stvari vedno na istih  

mestih (da otroci nimajo teţav z iskanjem; na stenah naj bodo plakati o šolski snovi, delu 

(abeceda, tabela mnoţenja ipd.)) (Bristow, Cowley in Daines, 2001). 

Ker ima na razvoj matematičnih sposobnosti vpliv tudi pozornost (Fuchs idr., 2006), je pri 

organizaciji dela potrebno paziti tudi na obseg nalog, ki so prilagojene učenčevi sposobnosti 

pozornega sledenja, naloge lahko po potrebi razdelimo na posamezne dele in korake, prav 

tako je potrebno organizirati več odmorov in usmerjenega gibanja za učenca, ki ima tovrstne 

teţave, podati kratke, enoznačne informacije, podajanje takojšnje povratne informacije, 

omogočanje mirnega kotička, v katerem učenec samostojno in proč od motečih dejavnikov 

rešuje naloge ipd. (Magajna idr., 2008). 

3.2.7 Sodelovanje učencev 

Materiali in dejavnosti naj bi bilo to, kar pritegne interes in čustva večine učencev in pripravi 

učence do osredotočenja in motivacije. V nadaljevanju, ko je interes učencev pridobljen s 

pozitivnimi čustvi, in ko pričakujejo nadaljnje izkušnje, v katerih bodo uţivali, se olajša 

prehod novih informacij skozi limbični sistem do spominskih povezav. 
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3.2.8 Različne oblike ocenjevanja 

Različne oblike ocenjevanja dajejo učencem najboljše moţnosti, da pokaţejo kaj znajo. 

Učitelji lahko te ocene uporabijo za dajanje povratne informacije, tako da učenci vidijo svoj 

napredek k zastavljenim ciljem in tisto, kar se morajo še naučiti, da bo cilj v celoti doseţen 

(da bodo stvar obvladali) (Willis, 2007). 

3.2.9 Čustvena podpora 

Čustva in spomin sta zelo povezana in prav zato preobremenitev spomina povzroča napetost, 

ki zavre dobro delovanje spominskih funkcij. Učitelj mora biti na to pozoren, saj predstavlja 

vir pozitivne podpore in le tako bo učenec lahko ohranil samospoštovanje (Bristow, Cowley 

in Daines, 2001). Ko učenec poveţe snov s pozitivnimi čustvi, podatki ne bodo le hitreje 

prehajali skozi moţgane, ampak bodo tudi povezani z učenčevim pozitivnim čustvenim 

stanjem med samo vsebino. Če učencem podajamo informacije med tem, ko so v zadregi, 

prestrašeni, ţalostni ali jezni, je manj verjetno, da bodo ti podatki prišli do dolgoročnega 

spomina. Učitelj torej mora poskrbeti za prijetno klimo v razredu, da se bodo učenci počutili 

varne in podprte. Razred naj bo moţnost za spodbujanje ustvarjalnega mišljenja in naj ponuja 

moţnost spremembe napak v priloţnosti za učenje (Willis, 2007). 
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4 EMPIRIČNI DEL 

4.1 Opredelitev raziskovalnega problema, namen in cilji raziskovanja 

4.1.1 Opredelitev problema 

Kavkler (2007) pravi, da so matematične učne teţave najpogostejše učne teţave in jim je zato 

potrebno nameniti večjo pozornost. Med najpogostejšimi ovirami, s katerimi so povezane 

učne teţave pri matematiki, so tudi spominske teţave in slabše razvite strategije. Pri 

specifičnih učnih teţavah pri matematiki se primanjkljaji nanašajo predvsem na obvladovanje 

osnovnih aritmetičnih sposobnosti in spretnosti (seštevanje, odštevanje, mnoţenje, deljenje) 

(Magajna idr., 2008). 

Za obvladovanje osnovnih aritmetičnih spretnosti in sposobnosti je poleg konceptualnega 

znanja potrebna dobra avtomatizacija dejstev in postopkov. Uspešnost avtomatizacije pa je 

povezana z dobrim pomnjenjem.  

Otroci, ki se soočajo z različnimi teţavami na področju pomnjenja, velikokrat niso prepoznani 

kot otroci s spominskimi teţavami, prav tako pa jim pogosto niso ponujene ustrezne 

strategije, s katerimi bi si lahko pomagali pri zapomnitvi. V diplomskem delu so me zanimale 

metode in strategije, ki bi lahko bile v pomoč otroku s pomanjkljivim pomnjenjem 

aritmetičnih postopkov pri pisnem računanju.  

4.1.2 Namen in cilji raziskovanja 

Namen diplomskega dela je ugotoviti, kako pri dečku s pomankljivim pomnjenjem 

aritmetičnih postopkov izboljšati uspešnost pri izvajanju računskih operacij pisnega deljenja 

in odštevanja. 

 

Cilja raziskovalnega dela sta: 

 

 oceniti dečkove aritmetične sposobnosti, spretnosti ter prevladujoči učni stil, 

 ugotoviti uspešnost treninga za zapomnitev in pravilno izvedbo postopka pisnega 

deljenja in odštevanja, ki vključuje rabo slušnih opor, mnemotehnik, barvnih in 

grafičnih ponazoril ter ţepnega računala. 
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4.2 Raziskovalni vprašanji 

 Kakšne so dečkove aritmetične sposobnosti, spretnosti ter prevladujoči učni stil? 

 Ali bo trening za zapomnitev in pravilno izvedbo postopka pisnega deljenja in 

odštevanja s pomočjo predstavljenih opor, ki vključujejo rabo mnemotehnik, slušnih 

opor, barvnih in grafičnih ponazoril ter ţepnega računala izboljšal dečkovo pomnjenje 

in uspešnost pri postopku pisnega deljenja in odštevanja? 

4.3 Opis raziskovalne metodologije 

4.3.1 Opis vzorca 

V vzorec sem vključila dečka (imenovala ga bom Matija), ki obiskuje peti razred osnovne 

šole. Učiteljica navaja, da je nemiren, impulziven, in da se teţko obvlada. Je občutljiv na 

draţljaje iz okolja. Ima slabo koncentracijo, pozornost in pomnjenje. Nizka sposobnost 

koncentracije, kratkotrajna vztrajnost in motivacija, pretirano gibanje, razdraţljivost in 

napadalnost kaţejo na hiperaktivnost pri otroku. Navedene značilnosti ga ovirajo pri 

vključevanju v skupino in pri učenju. Obiskuje pedopsihiatra in jemlje ritalin. Deleţen je pet 

ur strokovne pomoči v času pouka in izven oddelka in sicer dve uri socialnega pedagoga, dve 

uri specialnega pedagoga in eno uro učne pomoči učitelja. Usmerjen je kot otrok z 

vedenjskimi in čustvenimi teţavami in hiperkinetičnim sindromom. 

Na učnem področju dosega temeljne standarde znanja in tudi višje. Teţave s snovjo ima 

predvsem pri matematiki, zaradi katere obiskuje individualne ure, pri katerih se mu snov še 

enkrat razloţi in utrjuje. 

4.3.2 Opis instrumentarija 

Za ocenjevanje dečkovih sposobnosti pri matematiki sem uporabila različne teste in 

vprašalnik. Opravila sem tudi razgovor z učiteljico in specialno pedagoginjo na šoli. 

 

a) Sugarmanov test ugotavljanja računskih strategij  

 

Test vsebuje račune seštevanja in odštevanja. Dvanajst računov je z rezultati v obsegu do 20, 

devet računov z rezultatom v obsegu do 100 in en račun z rezultatom nad 100. Testiranec ima 

pri reševanju na razpolago več opornih materialov, čas pa je neomejen. Ocenjevalec mu 
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račune poda ustno, sproti beleţi podane rešitve in opazuje, preverja način oziroma strategije 

reševanja računskih problemov.  

Strategije, ki jih otrok lahko uporabi, so:  

 

 pri seštevanju do 20: prešteva na prste, začne s prvim številom ne glede na velikost ter 

prišteje drugega, začne z večjim številom in prišteje drugega, prikliče uporabno število 

in prilagodi, uporablja poznavanje mestnih vrednosti; 

 pri seštevanju do 100: eno od števil šteje naprej, razdeli obe števili na D in E ter 

dodaja vsako posebej 25 + 36 = 20 + 30 + 5 + 6, eno število razdeli na D in E in doda 

vsakega posebej 57 + 35 = (57 + 30) + 5, ves račun pretvori v laţjo obliko 35 + 19 = 

34 + 20 = (35 + 20) – 1; 

 pri odštevanju do 20: prešteje večje število na prste, odšteje manjšega in prešteje 

koliko je ostalo, šteje nazaj po ena od večjega števila, šteje po ena naprej od manjšega 

števila, prikliče pravilo iz seštevanja, spreminja številke (mogoče prilagaja priklicana 

števila); 

 pri odštevanju do 100: šteje po ena, primerja cifre, ponavadi nepravilno, razdeli obe 

števili v D in E in računa z vsakim posebej 30 – 10 – 4 – 2, razdeli manjše št. na D in 

E 32 – 10 – 4, šteje naprej z uporabo desetiških števil kot intervalov in prilagaja E 14, 

20, 30, 32, + 6 + 10 + 2, šteje naprej po 10 in nato prilagaja E 14, 24, 34, 32 + 10 + 10 

- 2, kot prej, le da uporablja večkratnike pt. 10: 14, 34, 32 + 20 – 2, preoblikuje obe 

števili v laţjo obliko 32 – 14 = (34 – 14) – 2. 

 

 b) Test – Motenost branja in pisanja (Orientacija v prostoru (Šali, 1975)) 

 

 Pri delu testa »Orientacija v prostoru«, damo pred učenca tri predmete (npr. kovanec, radirko 

in svinčnik) ter sprašujemo npr,: »Na kateri strani leţi kovanec – levo ali desno od radirke? 

Kje leţi radirka glede na kovanec?). 

 

c) 10-minutni test za oceno avtomatizacije aritmeičnih dejstev in postopkov (Kavkler, 

1997) 

 

Test je sestavljen iz dvainšestdesetih računov ustnega seštevanja, odštevanja, mnoţenja in 

deljenja. Vsak račun se oceni s točkami od 1-3 glede na zahtevnost računa. Za račune, 
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ovrednotene z eno točko, lahko dobimo 21 točk, za račune ovrednotene z dvema točkama, 

lahko dobimo 46 točk in za račune, ovrednotene s tremi točkami lahko dobimo 54 točk.Z 

njimi preverjamo avtomatizacijo računskih operacij in postopkov. Čas reševanja je omejen na 

deset minut.  

 

č) 5-minutni test sestavljanja računov z vnaprej določenim rezultatom za ugotavljanje 

fleksibilnosti pri reševanju matematičnih problemov (Kavkler, 1997) 

 

Pri tem testu je potrebno sestaviti čimveč računov z danim rezultatom. Uporabljati je 

dovoljeno različne računske operacije (seštevanje, odštevanje, mnoţenje, deljenje). Vsak 

račun se točkuje s točami od 1-3 glede na uporabljeno računsko operacijo, in sicer je račun z 

računsko operacijo seštevanja ali mnoţenja ovrednoten z eno točko, račun z računsko 

operacijo odštevanja ali deljenja z dvema točkama, sestavljeni račun pa s tremi točkami. 

 

d) Vprašalnik za ugotavljanje učnih stilov (Memletics Learning Styles Questionnaire, 

http://www.learning-styles-online.com/inventory/questions.asp v Kenda, 2004)  

Vprašalnik vsebuje sedemdeset izjav, za vsako izjavo zapišemo oceno in sicer: 

- 0, ko trditev ne velja, 

- 1, ko trditev delno velja, 

- 2, ko trditev popolnoma velja. 

 

Vprašalnik vključuje sedem učnih stilov, in sicer: vidni, slušni, kinestetični (praktični), 

logični, socialni in individualistični. Pri vsakem od naštetih stilov je moţno doseči dvajset 

točk. Prevladujoči stil je po vnešenih točkah za vsako trditev in s končnim pritiskom na ukaz 

Submit prikazan na grafikonu ter z doseţenim seštevkom točk za posamezen učni stil. 

 

e) Test preverjanja pisnega računanja vseh štirih računskih operacij (Priloga št. 1) 

 

Sestavila sem test računov pisnega seštevanja, odštevanja, mnoţenja in deljenja v obsegu 

števil do milijon. Pri vseh računskih operacijah so računi prehajali od laţjih k teţjim (od 

krajših računov brez prehoda k daljšim računom s prehodom, pri deljenju in mnoţenju od 

računov z enomestnim mnoţiteljem/deljiteljem do računov z dvomestnim deliteljem oz. 

večmestnim mnoţiteljem, pri deljenju od računov brez ostanka k računom z ostankom). 

Računov pisnega seštevanja in odštevanja je bilo dvanajst, računov pisnega mnoţenja in 

http://www.learning-styles-online.com/inventory/questions.asp
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deljenja pa deset. Vsak račun, izračunan po pravilnem postopku s pravilnim rezultatom se je 

točkoval z eno točko. Učenec lahko doseţe 72 točk. 

 

Kriterij (moţnih točk za vsako računsko operacijo): 

seštevanje brez prehoda  6 točk mnoţenje z dvomestnim 

mnoţiteljem s prehodom 

4 

točke 

seštevanje s prehodom  6 točk deljenje z enomestnim deliteljem 

brez ostanka s prehodom 

5 točk 

odštevanje brez prehoda  6 točk deljenje z enomestnim deliteljem 

brez ostanka brez prehoda 

5 točk 

odštevanje s prehodom  6 točk deljenje z enomestnim deliteljem z 

ostankom z in brez prehoda 

5 točk 

mnoţenje z enomestnim mnoţiteljem 

brez prehoda 

5 točk deljenje z dvomestnim deliteljem 

brez ostanka brez prehoda 

5 točk 

mnoţenje z enomestnim mnoţiteljem s 

prehodom 

5 točk deljenje z dvomestnim deliteljem 

brez ostanka s prehodom 

4 točk 

mnoţenje z dvomestnim mnoţiteljem 

brez prehoda 

5 točk deljenje z dvomestnim deliteljem z 

ostankom in s prehodom 

5 točk 

 

f) Preverjanje znanja zaokroţevanja števil in ocenjevanja pribliţnih rezultatov (Priloga 

št. 2) 

 

Izvedla sem preverjanje znanja zaokroţevanja števil in ocenjevanja razultatov s sledečo 

nalogo: 

Učenec stopi v prostor, kjer je ţe pripravljena »trgovina« z izdelki in cenami. Igrava se igro 

nakupovanja. Naloga sina (učenca) je, da izvede navodila, ki ga od njega zahteva mama. 

Navodila se stopnujejo od manj zahtevnih do bolj zahtevnih. 

Kasneje preideva na naloge na papirju, kjer so zapisani računi seštevanja, odštevanja, 

mnoţenja in deljenja. Naloga učenca je, da oceni, kakšen bi bil rezultat danega računa, ali 

poveţe števila tako, da jih lahko najhitreje seštejemo. 
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g) Neformalni test za ugotavljanje dečkovega problemskega in konceptualnega znanja 

(Priloga št. 3) 

 

Sestavila sem štiri besedilne naloge, vsako s svojo računsko operacijo. Učenec prebere vsako 

nalogo in določi katera računska operacija je potrebna za rešitev problema. V narisano 

razpredelnico naredi kljukico pod računsko operacijo, ki ustreza besedilni nalogi. S tem 

testom sem ţelela ugotoviti, kakšno je dečkovo konceptualno znanje, ali zna povezati dani 

problemom z računsko operacijo.  

4.3.3 Postopek pridobivanja podatkov 

Podatke o Matiji sem pridobila iz razgovora z Matijevo učiteljico in specialno pedagoginjo, ki 

dečka obravnava. Tako sem pridobila nekaj podatkov o Matijevem funkcioniranju v razredu, 

njegovem uspehu pri matematiki in teţavah, ki jih ima. Nato je sledilo preverjanje dečkovih 

matematičnih sposobnosti in spretnosti s pomočjo navedenega instrumentarija.  

 

Podatke sem pridobila v marcu 2011 in takrat izvedla tudi začetno testiranje. Končno 

preverjanje sem izvedla konec maja 2011. 

4.3.4 Obdelava podatkov 

Strategije reševanja aritmetičnih problemov sem ocenila s kriteriji za ocenjevanje strategij, ki 

so navedeni pri nalogah. Dobljene rezultate sem predstavila tabelarično, nekatere pa v obliki 

zapisa v besedilu. Rezultate sem med seboj tudi primerjala. Za ugotovitev prevladujočega 

učnega stila otroka sem podatke, ki sem jih pridobila z vprašalnikom, prenesla v vprašalnik na 

ţe omenjeni spletni stran. Grafikon in seštevek točk sem nato vnesla v Wordov dokument.  

S primerjavo rezultatov začetnega in končnega testiranja sem evalvirala uspešnost treninga. 

Narejena je tudi kvalitativna analiza rezultatov.  
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4.4 Ocena matematičnih sposobnosti in spretnosti in funkcioniranja pred 

treningom 

4.4.1 Aritmetične sposobnosti, spretnosti in matematično znanje 

4.4.1.1 Začetni rezultati Sugarmanovega testa za ugotavljanje računskih 

strategij  

Tabela 1: Pojavnost strategij in pravilnost rešitev po posameznih računih seštevanja s števili 

do 20 na začetnem testiranju. 

Računi seštevanja do 

20 

Izračun Strategija Verbalizacija Pomagala Posebnosti 

5 + 7 P Ta Računa tiho brez pomagal / 

7 + 8 P Ta Računa tiho brez pomagal / 

6 + 9 P Ta Računa tiho brez pomagal / 

10 + 8 P Ta Računa tiho brez pomagal / 

8 + 13 N Ta Računa tiho brez pomagal / 

15 + 6 P Ta Računa tiho brez pomagal / 

 

 

 

 

 

 

 

Iz tabele 1 je razvidno, da si je učenec pri vseh računih pomagal s priklicem rezultatov. Pri 

tem je pet računov rešil ustrezno, enega pa napačno.Učnih pripomočkov ni uporabljal, računal 

pa je tiho. 

 

Tabela 2: Pojavnost strategij in pravilnost rešitev po posameznih računih odštevanja s števili 

do 20 na začetnem testiranju. 

Računi odštevanja do 20 Izračun Strategija Verbalizacija Pomagala Posebnosti 

7 – 6 P Ta Računa tiho brez pomagal / 

9 – 7 P Ta Računa tiho brez pomagal / 

10 – 4 P Ta Računa tiho brez pomagal / 

13 – 6 P Cb Računa naglas Pomaga si s prsti / 

15 – 11 P Ta Računa tiho brez pomagal / 

17 – 9 P Ta Računa tiho brez pomagal / 

 

 

NI – nima učinkovite strategije 

Ca – prešteva vse na prste (kocke ...) 

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

Cc – začne z večjim številom in prišteje drugega 

Ta – prikliče uporabno pravilo (podvajanje, 5 + ...) in prilagodi 

Tb – uporablja poznavanje mestnih vrednosti (10 + ...) 

 

Ca – prešteje večje število na prste, odšteje manjšega in prešteje, koliko je ostalo 

Cb – šteje nazaj po ena od večjega števila 

Cc – šteje po ena naprej od manjšega števila 

Ta – priklic pravil iz seštevanja 

Tb – spreminja številke (mogoče prilagaja priklicana števila) 

P – pravilno izračunan rezultat 

N – nepravilno izračunan rezultat 

 

P – pravilno izračunan rezultat 

N – nepravilno izračunan rezultat 
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V tabeli 2 vidimo, da je Matija vse račune rešil pravilno, pri tem pa si je pri enem računu 

pomagal s prsti in štel nazaj po ena od večjega števila, računal pa je na glas. Pri drugih 

računih je uporabljal strategijo priklica, račune pa je reševal brez opor in tiho.  

 

Tabela 3: Pojavnost strategij in pravilnost rešitev po posameznih računih seštevanja s števili 

do 100 na začetnem testiranju. 

Računi seštevanja do 100 Izračun Strategija Verbalizacija Pomagala Posebnosti 

25 + 36 P Tb Računa na glas brez pomagal / 

35 + 19 P Tb Računa na glas brez pomagal / 

62 + 28 P Tb Računa na glas brez pomagal / 

57 + 35 P Ta Računa na glas brez pomagal / 

129 + 41 P Ta Računa na glas brez pomagal / 

 

 

 

 

 

 

Iz tabele 3 je razvidno, da je Matija pri seštevanju do 100 vse račune rešil pravilno, v treh 

primerih je uporabil strategijo, kjer je eno število razdelil na D in E in dodal vsako posebej. 

Pripomočkov ni uporabljal, računal pa je na glas. 

 

Tabela 4: Pojavnost strategij in pravilnost rešitev po posameznih računih odštevanja s števili 

do 100 na začetnem testiranju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Računi odštevanja do 100 Izračun Strategija Verbalizacija Pomagala Posebnosti 

32 – 14 P Ta Računa na glas brez pomagal / 

64 – 59 P Ta Računa na glas brez pomagal / 

75 – 37 P Ta Računa na glas brez pomagal / 

87 – 29 P Ta Računa na glas brez pomagal / 

112 – 66 P Ta Računa na glas brez pomagal / 

C – eno od števil šteje naprej 

Ta – razdeli obe števili na D in E ter dodaja vsako posebej 25 + 36 = 20 + 30 + 5 + 6 

Tb – eno število razdeli na D in E in doda vsakega posebej 57 + 35 = (57 + 30) + 5 

Tc – ves račun pretvori v laţjo obliko 35 + 19 = 34 + 20 = (35 + 20) – 1 

 

Ca – šteje po ena 

Cb – primerja številke, ponavadi nepravilno 

Ta – razdeli obe števili v D in E in računa z vsakim posebej 30 – 10 – 4 – 2 

Tb – razdeli manjše št. na D in E 32 – 10 – 4 

Tc –šteje naprej z uporabo desetiških števil kot intervalov in prilagaja E 14, 20, 30, 32, + 6 + 10 + 2 

Td – šteje naprej po 10 in nato prilagaja E 14, 24, 34, 32 + 10 + 10 - 2 

Te – kot prej, le da uporablja večkratnike pt. 10: 14, 34,32 + 20 – 2 

Tf – preoblikuje obe števili v laţjo obliko 32 – 14 = (34 – 14) – 2 

 

P – pravilno izračunan rezultat 

N – nepravilno izračunan rezultat 

 

P – pravilno izračunan rezultat 

N – nepravilno izračunan rezultat 
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Iz tabele 4 je razvidno, da je deček pri miselnem reševanju računov odštevanja do 100 vse 

račune rešil pravilno, pri tem pa je uporabil strategijo priklica postopka. Računal je brez 

pripomočkov in na glas. 

 

Šugarmanov test je pokazal, da ima deček avtomatizirane strategije reševanja računov 

seštevanja in odštevanja v številskem obsegu do 100. 

4.4.1.2 Rezultati 10-minutnega testa za oceno avtomatizacije aritmetičnih dejstev 

in postopkov  

Kavkler (1997) navaja, da je za uspešno reševanje desetminutnega aritmetičnega testa v 

prvem delu testa potreben le priklic aritmetičnih dejstev iz baze podatkov. Pri reševanju 

problemov z dvomestnimi in večmestnimi števili pa je pomembnejša sposobnost 

obvladovanja računskih postopkov in dobra kapaciteta delovnega pomnjenja, da lahko 

izvedemo postopek s priklicem aritmetičnih dejstev. 

 

Matija pri priklicu aritmetičnih dejstev iz baze podatkov pri računih do 20 ni imel teţav. 

Pravilno je rešil vse račune seštevanja in odštevanja do 20 ter seštevanja do 100. Deček je pri 

računih, ovrednotenih z eno točko, dosegel 17 točk od 21, pri računih, ovrednotenih z dvema 

točkama, 34 od 46, pri računih, ovrednotenih s tremi točkami, pa 21 točk od 54. Pri računanju 

ni uporabljal pripomočkov. Izmed računov, ki se jih je lotil je imel največ teţav z računsko 

operacijo odštevanja. Pravilno je rešil tudi štiri račune seštevanja do 1000, tri račune deljenja, 

štiri račune mnoţenja in en sestavljen račun. Izmed 62 računov jih je pravilno ali napačno v 

desetih minutah rešil 48. Dosegel je 72 točk od 110 moţnih točk. Rezultati kaţejo na zmerno 

avtomatizacijo aritmetičnih dejstev pri večmestnih številih in aritmetičnih postopkov ter 

nekoliko slabše delovno pomnjenje. 

4.4.1.3 Rezultati 5-minutnega testa sestavljanja računov z vnaprej določenim 

rezultatom za ugotavljanje fleksibilnosti pri reševanju matematičnih 

problemov 

Matija je na tem testu dosegel 16 točk. Pri sestavljanju računov je uporabil računsko operacijo 

odštevanja in sicer je sestavil enostavne račune, pri katerih je povečeval obe števili za ena. En 

račun je sestavil z računsko operacijo seštevanja in enega z enostavno računsko operacijo 

mnoţenja (število je pomnoţil krat ena). Vsi računi so bili brez prehoda čez desetico. 
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Pri raziskavi, ki jo je izvedla Kavkler (1997), je navedeno, da so otroci s SUT na testu 

dosegali slabše rezultate, ker so napisali kakovostno manj zahtevne rešitve, ker so izbirali 

nesestavljene probleme in manj zahtevne operacije, kot sta seštevanje in mnoţenje, pa tudi 

količina je bila mnogo manjša kot pri vrstnikih, ki so bili uspešni. Uspešnost reševanja 

problemov je odvisna tudi od reprezentacije problema, asociacije računa in rezultata, 

obvladovanja postopkov reševanja, fleksibilnosti pri izbiri strategij in priklica aritmetičnih 

dejstev iz dolgoročnega spomina.  

 

Rezultati 5-minutnega testa sestavljanja računov pri dečku kaţejo na slabšo fleksibilnost pri 

reševanju matematičnih problemov. 
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4.4.1.4 Test preverjanja pisnega računanja vseh štirih računskih operacij 

Tabela 5: Pravilnost rešitev računov seštevanja v obsegu števil do 1.000.000 pred treningom 

računi brez prehoda izračun točk opombe računi s 

prehodom 

izračun točk opombe 

   7 

+ 2 

P 1 /   8 

+5 

P 1 / 

   47 

+ 42 

P 1 /    28 

+ 35 

P 1 / 

    673 

+  324 

P 1 /     652 

+ 368 

P 1 / 

   3762 

+ 6235 

P 1 /   4382 

+3179 

P 1 / 

   78654 

+ 21345 

P 1 /    54362 

+ 23448 

P 1 / 

    187655 

 + 712321 

P 1 /    374013 

+ 457942 

P 1 / 

Skupaj točk: 6  6  

Možnih točk: 6 6 

 

P – pravilno izračunan rezultat 

N – nepravilno izračunan rezultat 

 

Iz tabele 5 je razvidno, da je Matija vseh dvanajst računov seštevanja (brez prehoda čez 

desetico in z njim) rešil pravilno. Deček obvlada pisno računanje pri seštevanju do 1.000.000 

s prehodom čez desetico in brez.  
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Tabela 6: Pravilnost rešitev računov odštevanja v obsegu števil do 1.000.000 

računi brez prehoda rezultat točke opombe računi s 

prehodom 

rezultat točke opombe 

1 8 

-   3 
P 1 /   1 7 

-   8 

P 1 / 

   7 3 
-   3 1 

P 1 /     9 2 

-   3 7 

P 1 / 

 4 5 6 
- 2 3 4 

P 1 /   8 7 3 

- 7 8 4 

P 1 / 

 7 6 8 5 

- 1 4 3 2 
P 1 /    9 8 1 7 

- 3 9 3 8 

N 0 Napačno odštel števki 

Ni upošteval prehoda 

   7 8 8 3 1 

-  4 3 2 0 1 

P 1 /    4 0 5 6 2 

-  2 5 4 7 3 

N 0 Napačno odštel števki 

Ni zapisal prehoda, 

   9 8 4 6 3 4 

-  7 2 1 3 2 3 
P 1 /   5 3 2 8 4 2 

- 4 4 6 9 5 3 
N 0 Napačno odštel števki 

Ni upošteval prehoda 

Skupaj točk: 6  3  

Moţnih točk: 6  6  

 

P – pravilno izračunan rezultat 

N – nepravilno izračunan rezultat 

 

Iz tabele 6 je razvidno, da je Matija pri računih pisnega odštevanja brez prehoda dobil šest 

točk od šestih točk, pri računih pisnega odštevanja s prehodom pa tri točke od šestih točk. 

 Tri kompleksnejše račune (štiri-, pet- in šestmestnega) je rešil napačno. Pri dveh ni upošteval 

prehoda čez desetico (pri enem ga je pozabil zapisati, pri drugem pa ga ni upošteval), pri 

enem pa je narobe odštel števki. 
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Tabela 7: Pravilnost rešitev računov mnoţenja z enomestnim mnoţiteljem v obsegu števil do 

1.000.000 s prehodom in brez 

Računi brez 

prehoda 

Izračun točke opombe Računi s prehodom Izračun točke opombe 

4  3  X  2 P 1 / 5  6  x   6 N 0 Napaka zaradi 

neavtomatizirane poštevanke 

7 8 9 x 1 P 1 / 5 4 3 x 8 N 0 Napaka zaradi 

neavtomatizirane poštevanke 

1  0  0  2 x 4 P 1 / 5  2  6  7  X  7 N 0 Napaka zaradi neupoštevanja 

prehoda 

2  3  1  0  2  x  3 P 1 / 7  3  8  6  4  x  9 N 0 Napaka zaradi neupoštevanja 

prehoda 

3 4 5 6 9 8  x  0 P 1 / 
1  1 8  4  3  7  6  x  5 

P 1 / 

Skupaj točk: 5  1  

Moţnih točk: 5  5  

 

P – pravilno izračunan rezultat 

N – nepravilno izračunan rezultat 

 

Iz tabele 7 vidimo, da je Matija od desetih računov mnoţenja z enomestnim deliteljem vseh 

pet računov brez prehoda rešil pravilno, za kar je dobil pet točk od petih moţnih, izmed petih 

računov s prehodom čez desetico pa je ustrezno rešil enega, kar pomeni, da je dobil eno točko 

od petih moţnih. Napake so nastale zaradi neavtomatizirane poštevanke in zaradi 

neupoštevanja prehoda čez desetico. 
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Tabela 8: Pravilnost rešitev računov mnoţenja z dvomestnim mnoţiteljem v obsegu števil do 

1.000.000 s prehodom in brez 

Računi brez prehoda Izračun točke opombe Računi s prehodom  Izračun točke opombe 

3 2 x 3 2 P 1 / 67x13 P 1 / 

2 0 1 x  2 3 P 1 / 764x82 P 1 / 

5 8 3 9 x 1 0 P 1 / 4857x29 N 0 Napaka zaradi 

neavtomatiziran

e poštevanke 

3 0 4 2 1  x  2 1 P 1 / 20321x35 P 1 / 

8 9 6 9 4 7 x  1 1 N 0 Pozabil je 

premakniti 

delni zmnoţek 

v desno 

 
   

Skupaj točk: 4  3  

Moţnih točk: 5 4 

 

P – pravilno izračunan rezultat 

N – nepravilno izračunan rezultat 

 

Iz tabele 8 je razvidno, da je učenec od devetih računov mnoţenja z dvomestnim mnoţiteljem 

brez prehoda čez desetico, pravilno rešil štiri od petih računov brez prehoda, za kar je dobil 

štiri točke od petih točk, pri računih s prehodom čez desetico pa je ustrezno rešil tri od štirih 

računov, za kar je dobil tri točke od štirih moţnih. Pri napačno izračunanem računu brez 

prehoda čez desetico je pozabil pomakniti delni zmnoţek v desno. Pri računu s prehodom čez 

desetico pa so napake nastale zaradi neavtomatizirane poštevanke. 
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Tabela 9: Pravilnost rešitev računov deljenja z enomestnim deliteljem v obsegu števil do 

1.000.000 brez ostanka z in brez prehoda 

račun brez 

prehoda 

rezultat točke opombe račun s 

prehodom 

rezultat točke opombe 

63 : 3= P 0 Delil je iz 
napačne smeri 

84: 7 = N 0 Neustrezen postopek 
deljenja 

120: 6 = N 0 Neustrezen 
postopek deljenja 

256: 8 = N 0 Neustrezen postopek 
deljenja 

6482:2= P 0 Rezultat je najprej 

napisal pod 

deljenec 

2790:9= N 0 Neustrezen postopek 

deljenja 

50005: 5= P 0 Delil je iz 

napačne smeri 

12636:6= N 0 Neustrezen postopek 

deljenja 

804088:4 = N 0 Neustrezen 
postopek deljenja 

446180:5= N 

 

0 Neustrezen postopek 
deljenja 

Skupaj točk: 0  0  

Moţnih točk: 5 5 

 

P – pravilno izračunan rezultat 

N – nepravilno izračunan rezultat 

 

Iz tabele 9 je razvidno, da je učenec od desetih računov deljenja z enomestnim deliteljem brez 

ostanka (pet računov s prehodom čez desetico in pet brez prehoda čez desetico) le pri prvih 

treh računih izračunal pravilni rezultat, vendar ga je računal iz napačne smeri (začel je pri 

enicah deljenca). Pri ostalih računih ni dobil ustreznega rezultata, saj ni upošteval postopka 

deljenja (podpisovanje, ostanek, pripisovanje števil). Pri vseh računih je dobil 0 točk.  
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Tabela 10: Pravilnost rešitev računov deljenja z enomestnim deliteljem v obsegu števil do 

1.000.000 z ostankom z in brez prehoda 

račun rezultat ostanek točke opombe 

78 : 7= N N 0 Neustrezen postopek deljenja 

541 : 6= N N 0 Neustrezen postopek deljenja 

9305 : 3= N N 0 Rezultat je najprej napisal pod deljenec 

18543 : 9= N N 0 Neustrezen postopek deljenja 

674651 : 8= N N 0 Neustrezen postopek deljenja 

Skupaj točk 0  

Moţnih točk: 5 

 

P – pravilno izračunan rezultat 

N – nepravilno izračunan rezultat 

 

Iz tabele 10 je razvidno, da je učenec pri vseh računih dobil napačen razultat (0 točk od 5 

točk). Pri računanju ni upošteval postopka deljenja.  

 

Tabela 11: Pravilnost rešitev računov deljenja z dvomestnim deliteljem v obsegu števil do 

1.000.000 brez ostanka in brez prehoda 

račun rezultat točke opombe 

24 : 12 = P 1 / 

560 : 70 = P 1 / 

2639 : 13= N 0 Ni podpisal števila 

11232 : 16 = N 0 Ni upošteval postopka deljenja 

459102 : 51 = N 0 Ni upošteval postopka deljenja 

Skupaj točk: 2  

Moţnih točk: 5 

 

P – pravilno izračunan rezultat 

N – nepravilno izračunan rezultat 

 

Iz tabele 11 je razvidno, da je učenec pri dveh računih dobil ustrezen rezultat. Dobil je 2 točki 

od 5 točk. 
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Tabela 12: Pravilnost rešitev računov deljenja z dvomestnim deliteljem v obsegu števil do 

1.000.000 brez ostanka s prehodom 

račun rezultat točke opombe 

304 : 16 N 0 Ni upošteval postopka deljenja 

5208 : 42= N 0 Ni upošteval postopka deljenja 

74910 : 23 = N 0 Ni upošteval postopka deljenja 

466570 : 74 0 N 0 Ni upošteval postopka deljenja 

Skupaj točk: 0  

Moţnih točk: 4 

 

P – pravilno izračunan rezultat 

N – nepravilno izračunan rezultat 

 

Iz tabele 12 je razvidno, da je učenec pri vseh računih dobil napačen razultat. Pri računanju ni 

upošteval postopka deljenja. Pri vseh računih je dobil 0 točk od 4 točk.  

 

Tabela 13: Pravilnost rešitev računov deljenja z dvomestnim deliteljem v obsegu števil do 

1.000.000 z ostankom in s prehodom 

račun rezultat ostanek točke opombe 

29 : 14 = N N 0 Ni upošteval postopka deljenja 

146 : 12 = N N 0 Ni upošteval postopka deljenja 

1018 : 21= N N 0 Ni upošteval postopka deljenja 

64216 : 53 = N N 0 Ni upošteval postopka deljenja 

784567 : 56 = N N 0 Ni upošteval postopka deljenja 

Skupaj točk: 0  

Moţnih točk: 5 

 

P – pravilno izračunan rezultat 

N – nepravilno izračunan rezultat 

 

Iz tabele 13 je razvidno, da je učenec pri vseh računih dobil napačen razultat. Pri računanju ni 

upošteval postopka deljenja. Pri vseh računih je dobil 0 točk od 5 točk.  
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4.4.1.5 Rezultati  preverjanja znanja zaokroţevanja števil in ocenjevanja 

pribliţnih rezultatov 

Pri ocenitvi cene za določeno skupino izdelkov Matija ni imel teţav, znal je povedati, koliko 

denarja potrebuje za določene izdelke, ter ali ima dovolj denarja za nakup nekega izdelka. 

Med izdelki je tudi znal izbrati ustrezno stvar, ko je dobil določen denar (npr.50 centov). 

Pri računih je o nalogi razmišljal ter ocenil rezultat. Pomagala sem mu z nasveti, da zaokroţi 

števila na desetice ali stotice, kar je vmes pozabil. Zna zaokroţiti število, če mu podčrtam 

število (desetico, stotico, tisočico) na katero mora zaokroţiti. Pri nekaterih številih ni 

natančno pogledal ali se število zaokroţi navzgor ali navzdol in je nalogo rešil napačno. 

4.4.1.6 Rezultati neformalnega testa za ugotavljanje dečkovega problemskega 

znanja 

Deček je za vse besedilne naloge označil ustrezno računsko operacijo. Pri mnoţenju in 

deljenju je potreboval nekoliko več časa za razmislek in v svoj rezultat na koncu tudi ni bil 

prepričan. Pri določitvi računske operacije deljenja je operacijo določil z mojo pomočjo s 

konkretnim prikazom. Iz rešenih nalog ocenjujem, da je dečkovo povezovanje računskih 

operacij z določenim problemom pomanjkljivo.  

4.4.2 Rezultati s področja orientacije 

4.4.2.1 Rezultati testa Motenost branja in pisanja – orientacija v prostoru 

Pred učenca sem postavila kovanec, radirko in svinčnik. Spraševala sem ga različna 

vprašanja: »Na kateri strani leţi kovanec – levo ali desno od radirke? Kje leţi radirka glede na 

kovanec?« Pri vseh vprašanjih je znal določiti poloţaj predmeta glede na dani predmet. 

Znal je pokazati dele telesa glede na navodilo (pokaţi levo roko, pokaţi mojo desno nogo 

ipd.) na sebi in na meni.  

Na listu je risal pot glede na dana navodila npr.: Postavi list tako, da bo rdeča črta zgoraj. Nad 

rdečo črto postavi škatlo. Pod modro škatlo postavi drugo škatlo. V krog postavi šilček. Na 

desno stran kroga daj ...  

Ocenjujem, da obvlada orientacijo v prostoru, na sebi, na drugih in na listu. 
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4.4.3 Rezultati vprašalnika za ugotavljanje učnih stilov 

Tabela 14: Rezultati vprašalnika za ugotavlanje učnih stilov 

Praktični stil 12 točk od dvajsetih 

Slušni stil 11 točk od dvajsetih 

Socialni stil 11 točk od dvajsetih 

Individualistični stil 10 točk od dvajsetih 

Vidni stil 9 točk od dvajsetih 

Govorni stil 8 točk od dvajsetih 

Logični stil  4 točke od dvajsetih 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iz tabele št. 14 in slike št. 15 je razvidno, da pri Matiji prevladuje praktični stil, sledita mu 

slušni in socialni stil. Najmanj izrazit je logični stil. 

Glede na izrisano sliko bi morali učitelji pri poučevanju omogočati rokovanje s konkretnimi 

materiali, preko tipa in giba, izvajati praktične aktivnosti, snov posredovati verbalno ali preko 

raznih avdio-pripomočkov (računalnik, radio ipd.).  

4.4.4 Informacije o funkcioniranju dečka v razredu in pri individualni 

obravnavi 

Te informacije sem pridobila z razgovorom z dečkovo razredničarko in specialno 

pedagoginjo. 

Deček je prišel na šolo z veliki teţavami na osebnostnem področju zaradi teţav v druţini 

(ločitev). Ni dobro funkcioniral v razredu, takratna učiteljica je veliko delala z njim, tako da je 

Slika 5: Slikovni prikaz Matijevih 

prevladujočih učnih stilov  

(http://www.learning-styles-online.com/inventory) 

 

http://www.learning-styles-online.com/inventory
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zdaj v razredu in pri delu bolj uspešen. V razredu sedi v prvi klopi. Med urami pouka in pri 

samostojnem delu potrebuje dodatno razlago navodil in pojasnila. Pri delu je nemiren, 

nesiguren, se obrača, kliče sošolce, glasno govori. Zapiske ima urejene, prepisuje s table, 

včasih pa se zgodi, da ni pripravljen delati, posebej takrat, ko snovi ne razume. Potrebuje 

takojšnjo povratno informacijo in razlago snovi. Pogosto navodil ne prebere do konca. Pri 

delu potrebuje nadzor, posebno skrb in pozornost učitelja. Dela ne nadaljuje samostojno. Ko 

premosti neko oviro, potrebuje spodbude, da nadaljuje z delom. Kadar ni uspešen, njegova 

nemirnost narašča in pogosteje prihaja do konfliktov s sošolci. Je impulziven in hitro sklepa.  

Na učnem področju dosega temeljne standarde znanja in tudi višje. Rad ima matematiko, a ni 

vztrajen. Pravila se nauči na pamet in jih sproti pozablja – rad ugiba. Števila pozabi prišteti ali 

odšteti (pri postopkih npr. pri deljenju). Nima avtomatiziranih spretnosti seštevanja in 

odštevanja (npr. 6 + 6 = 13). Pri deljenju je osvojil postopek deljenja, vendar ga ni utrjeval in 

pogosto tudi ni naredil domače naloge, zato ga je pozabil. Pri zapletenih postopkih (deljenje, 

mnoţenje) števko pozabi prišteti, se zmoti pri dopolnjevanju. Če v rezultat ni prepričan, ga 

rad prikrije (npr. ne ve ali je 9 ali 6 in zapiše tako, da ni jasno vidno, kaj števka predstavlja). 

Obiskuje individualne ure, pri katerih se mu snov še enkrat razloţi in utrjuje. Tudi pri 

geometriji ima teţave pri uporabi geometrijskega orodja (npr.uporaba šestila). Pozna postopke 

osnovnih računskih operacij. Poštevanke števil 7, 8 in 9 še nima utrjene. Nekaj teţav je imel 

tudi s številskimi predstavami (na začetku leta), besedilnimi nalogami in s pretvarjanjem 

merskih enot. Pri matematiki dosega oceno dobro. Teste ocenjevanja znanja piše skupaj z 

ostalimi učenci. Če je potrebno, se mu podaljša čas. Prilagoditve pri ocenjevanjih so: večji 

font in večji razmik med nalogami. 

Ima slabo koncentracijo, pozornost in pomnjenje. Stvari, ki se jih nauči, hitro pozabi. Je slabo  

organiziran in ima teţave s predvidevanjem. Ko vidi, da stvari ne bo zmogel, hitro odneha. 

Potrebuje nek sistem in opozorila.  

Hrepeni po pohvali, zelo si ţeli biti dober in dobro ocenjen. Rad ima igre kot je npr. mikado 

in druge druţabne igre. Pri njih se zna osredotočiti. Ţe zna prenesti poraz.  

Starši mu pomagajo pri učenju, redno sodelujejo s šolo na strokovnih skupinah, na 

roditeljskih sestankih in govorilnih urah, tudi s sporočili po telefonu. 

4.4.5 Sinteza ugotovitev 

Z razgovorom in preverjanji sem dobila rezultate, ki kaţejo na dečkovo slabše konceptualno, 

deklarativno in proceduralno znanje. Pri matematiki se samostojno teţje loti nalog mnoţenja 
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in deljenja in je pri teh dveh računskih operacijah tudi manj uspešen. Pri seštevanju nima 

teţav. Pri pisnem računanju dela napake predvsem pri daljših številih in računih s prehodom. 

Pri pisnem deljenju ne ve, kje se lotiti računa. Nima avtomatizirane poštevanke in tudi zaradi 

tega dela napake pri pisnem mnoţenju. Nima utrjenih postopkov pisnega odštevanja, 

mnoţenja in deljenja. Pri povezovanju računskih operacij z dano nalogo potrebuje več časa za 

premislek in na koncu tudi ni prepričan v svoj rezultat. Zna oceniti rezultat pri konkretnih 

predmetih (npr. cene), pri računih potrebuje spodbudo in potrditev. Na rezultate vpliva tudi 

hiperkinetični sindrom, ki se kaţe v dečkovi nemirnosti, hitenju in slabši pozornosti, zaradi 

česar si postopek slabše zapomni in avtomatizira (pozabi zapisati in prišteti prehode, zapisati 

ostanek ipd.). 

Deček nima teţav z orientacijo na sebi, drugih, na listu in v prostoru. Dečkovi prevladujoči 

stili so praktični, slušni in socialni.  

4.5 Trening za izboljšanje uspešnosti pri postopku pisnega deljenja in 

pisnega odštevanja 

Trening je obsegal štirinajst delovnih srečanj. Z Matijo sem se srečevala trikrat na teden 

(ponedeljek, torek in četrtek). Dobivala sva se na njegovi osnovni šoli, v delovnih prostorih 

specialne pedagoginje. Srečanja so trajala od pol ure do petinštirideset minut. Cilje sem 

oblikovala na podlagi opazovanja otroka in odkritih teţav pri začetnem ocenjevanju. 

4.5.1 Namen in cilji treninga 

Namen treninga je bil izboljšati zapomnitev in izvedbo postopka pisnega deljenja in 

odštevanja s pomočjo opor, ki vključujejo rabo mnemotehnik, slušnih opor, barvnih in 

grafičnih ponazoril ter ţepnega računala.  

 

Prvih deset ur treninga (od 5. 4. 2011 - 5. 5. 2011) sem namenila treningu postopka pisnega 

deljenja.  

4.5.1.1 Cilji treninga za postopek pisnega deljenja: 

 Zna oceniti rezultat, 

 pravilno deli po prikazanem postopku,  

 po izračunu napravi preizkus in primerja rezultat z danim številom, 
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 pri preizkusu ne pozabi prišteti ostanka. 

 

Naslednje štiri ure treninga (od 12. 5 . -19. 5. 2011) sem namenila treningu postopka pisnega 

odštevanja.  

4.5.1.2 Cilji treninga za postopek pisnega odštevanja 

 Pravilno izračuna rezultat računa odštevanja, 

 prehod desetice, stotice, tisočice, desettisočice ustrezno zapiše in ga pri nadaljnjem 

izračunu upošteva, 

 števila čitljivo zapisuje v predvidene kvadrate. 

4.5.2 Dejavnosti in material 

Na podlagi rezultatov, pridobljenih z diagnostičnim ocenjevanjem, sem izbrala aktivnosti in 

materiale, primerne Matijevemu učnemu stilu, matematičnemu znanju in njegovim interesom. 

 

Pri dejavnostih, ki sem jih vključevala, sem poskušala omogočiti fizični stik s konkretnim 

materialom. Poskušala sem pripraviti zanimive naloge, ki so Matiji blizu. Pri izbiri dejavnosti 

sem posebno pozornost namenila tudi motivacijskemu dejavniku. Tako sem izbirala naloge, 

ki so vključevale detektive, motorje, prirejeno druţabno igro ipd. Prav tako je veliko nalog 

omogočalo tudi sprotno preverjanje rezultata.  

 

Material, ki sem ga vključila v trening:  

 stojalo za prikaz postopka deljenja, ščipalke in barvni kartončki ter aplikati s števili in 

računskimi operacijami, 

 tabela s poštevanko, 

 prirejeno igralno polje in kocki za motivacijo pri deljenju, 

 sestavljanka, 

 pobarvanka, 

 zgodba »Daj mi oranţno papriko!« za zapomnitev postopka pisnega deljenja, 

 aplikati z mnemotehnikama (»Daj mi oranţno papriko!« in »Ko –NAJST »čujem«, z 

desetico naprej potujem!«) za zapomnitev postopka pisnega deljenja in pisnega 

odštevanja, 

  »bomba« iz druţabne igre »Tik, tak, bum« kot motivacijsko sredstvo, 
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 Sherlockovo pismo, 

 barvne nalepke števil, 

 plastični pokrovčki s številkami za postopek pisnega deljenja, 

 barvice, 

 karo papir oz. pripravljene predloge za računanje, 

 škatlici z računi odštevanja, 

 računi odštevanja z moţnostjo preverjanja rezultata. 

 

Vedno sem imela poleg tudi kalkulator, barvna pisala, ravnilo in radirko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 6: Prirejeno igralno polje in 

kocka za motivacijo pri deljenju ter 

»bomba« iz druţabne igre »Tik, tak, 

bum« kot motivacijsko sredstvo 

Slika 7: Sestavljanka 

Slika 8: Pobarvanka Slika 9: Prirejena tombola 
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4.5.3 Prilagoditve 

4.5.3.1 Trening pisnega deljenja 

Tabela 15: Opore, ki jih je deček uporabljal pri treningu pisnega deljenja. 

 

SREČANJA 

 

UPORABLJENE  

OPORE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

mreţa (risanje črt) 
      x 

    
  

zvezdica 
              

 
  

označevanje delitelja 
              

 
  

kartonček 
             

 
  

kartončki s posameznimi 

koraki deljenja         
 

  

aplikat na steni: »Daj mi 

oranţno papriko!«              
  

   

»smeško« za označevanje 

ostanka 
        

 
  

listi z računi in opredeljenimi 

prostorčki za oceno, 

primerjavo, preizkus 
          

 
  

račune zapisuje v manjše 

kvadratke na manjši list         
  

    

prehod zapiše z barvo 
          

  
   

prehod barvno obkroţi 
          

 
  

pri zapisu označi puščico za 

smer podpisovanja,           
  

   

kalkulator za preizkus 
         

  
    

karton s poštevanko 
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Iz tabele št. 15 je razvidno, da je Matija uporabljal vedno več opor do šestega srečanja, nato 

pa je opore postopoma začel opuščati. Na zadnjem srečanju sta ostali opori zapisovanja 

računov na karirast list in uporaba kalkulatorja za preizkus. 

Naštete opore so bile potrebne in so se izkazale za učinkovite, saj si je z njimi deček pomagal 

pri izračunu ustreznega rezultata. Izmed zapisanih opor je bila neučinkovita le opora 

kartončkov s posameznimi koraki deljenja, saj je Matija slušen tip in ga zapisani postopki in 

barvne oznake niso pritegnile. Ocenjujem, da si je Matija z danimi oporami laţje zapomnil 

postopek deljenja. 

 

Mreţa (risanje črt), listi z računi in opredeljenimi prostorčki za oceno, primerjavo, 

preizkus, račune zapisuje v manjše kvadratke na manjši list 

 

Črte so bile potrebne zaradi pravilnega podpisovanja in omejevanja prostora. V začetku si je 

črte risal sam, a je bila to slaba opora, saj je bil zapis kljub temu nečitljiv in se je zaradi tega 

tudi kdaj zmotil.  

Zato sem mu v prihodnjih srečanjih podala ţe narejeno strukturo za zapis računa (slika št.10) , 

ki je med drugim vsebovala tudi kvadrate za zapis števil. To je bila bolj ustrezna opora za 

Matijo, saj so bili razmiki med črtami enakomerni, poleg tega pa je točno vedel, kam zapisati 

katero število. V zadnjih srečanjih pa sem mu podala liste z manjšimi kvadratki za zapis 

števil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 10 
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Zvezdica, označevanje delitelja, kartonček in smeško za označevanje ostanka 

Z zvezdico je Matija pred računanjem označil število, ki ga mora razdeliti (deljenec), z 

obkroţanjem delitelja pa je označil število (delitelj), ki bo ta deljenec razdelilo. Ta opora je 

bila potrebna zaradi tega, ker v začetnem preizkusu znanja ni vedel s čim deliti katero število 

in je pri nekaterih računih delil v nasprotni smeri. Kartonček je uporabil za prekrivanje števil, 

ki jih v posameznem deljencu ni potreboval. Tako ga naslednje števke niso motile pri 

izračunu. Kartonček je nato sproti prestavljal glede na potrebovano število. Pri računih s 

prehodom je dodal k ţe naštetim oporam tudi »smeška« (okrogla oblika kot črka o – ostanek), 

ki ga je opozarjal, da je potrebno zapisati in pri preizkusu prišteti tudi ostanek. Ta opora mu ni 

bila blizu in je ni ţelel zapisovati, zato jo je ţe po enem srečanju opustil.  

»Daj mi oranţno papriko!« (slika št.11) 

Zgodba o oranţni papriki je bila dečku verbalna opora za zapomnitev stavka: »Daj mi 

oranţno papriko!«, iz katerega je lahko razbral vrstni red računskih operacij za postopke 

deljenja (D – deli, M – mnoţi, O – odštej, P – prištej). Ker je Matiju blizu slušno zaznavanje 

informacij, si je stavek z njegovim pomenom zapomnil takoj. Stavek je bil z nekaterimi 

drugimi oporami vsa srečanja (razen prvega in zadnjega) pripet na stenski tabli. V začetku je 

bil poleg zapisa stavka za vsako črko dodan tudi kartonček s pomenom (npr. D kot deli), v 

nadaljnih srečanjih pa kartončki niso bili več potrebni, saj je deček ponotranjil pomen 

posameznih črk. 

 

 

 

 

                                                       Slika 11 

Barvni zapis prehoda in obkroţevanje prehoda 

Pri računih s prehodom je bila Matiji dana opora pisanja prehodov z barvo in obkroţevanje le 

teh. S to oporo je bil pozoren na zapis in upoštevanje prehoda pri izračunu. Na treh srečanjih 

je prehod tudi obkroţeval, da je zapis prehoda ozavestil, kasneje pa ga je samo še barvno 

zapisoval. Ob zaključku treninga pa je prehod zapisal s svinčnikom. 

Slika 11 
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Puščica za smer podpisovanja števil 

Pri petem srečanju je Matija pri enem izmed računov podpisoval števila v desno smer, 

namesto v levo kot je prav. Zato je v nadaljnih srečanjih pri računanju risal tudi barvno 

puščico v levo smer pod nastavljenim računom. Ta ga je opominjala na smer zapisovanja 

števil. Uporabljal jo je do zadnjega srečanja. 

Kalkulator 

Kalkulator je Matija uporabljal pri preizkusu rezultata in je bilo zanj v začetnih srečanjih to 

tudi motivacijsko sredstvo. Z njim se je izognil postopku pisnega mnoţenja, kjer bi za 

reševanje potreboval veliko časa, saj nima avtomatizirane poštevanke. 

Karton s poštevanko 

Matija nima povsem avtomatizirane poštevanke večjih števil, zato si je pri računanju pomagal 

s tabelami poštevanke. 

4.5.3.2 Trening pisnega odštevanja 

Tabela 16: Opore, ki jih je deček uporabljal pri treningu pisnega odštevanja. 

SREČANJA 

 

UPORABLJENE  

OPORE 

1 2 3 4 

karirast papir         

Učenec prehode števil 

zapisuje na ustrezno mesto 

z barvnim pisalom.  
    

Učenec prehode števil 

zapiše na ustrezno 

mesto s svinčnikom. 

Učenec prehode števil 

zapiše na ustrezno 

mesto s svinčnikom. 

Prehode z ustreznim 

odštevancem barvno 

obkroţi. 

      

Prehode z ustreznim 

odštevancem obkroţi s 

svinčnikom. 

Aplikat: » Ko NAJST 

»čujem«, hitro z desetico 

naprej potujem!« 
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Učenec prehode števil čez desetico zapisuje na ustrezno mesto z barvnim pisalom 

Barvni zapis prehoda čez desetico na ustezno mesto (ob naslednjo števko odštevanca) je 

Matijo v prvih dveh srečanjih opozoril na prehod. Zaradi tega ga je pri računanju teţje 

spregledal. Na tretjem in četrtem srečanju je barvni zapis zamenjal svinčnik. 

 

Prehode čez desetico z ustreznim odštevancem barvno obkroţi 

Poleg barvne oznake je Matija prehod tudi obkroţil z dano števko odštevanca. Pri začetnem 

preizkusu se je namreč pokazalo, da je prehod sicer zapisal, ni pa ga upošteval pri izračunu 

razlike. Obkroţeni števki sta ga opozorili, da je potrebno upoštevati obe skupaj in ne le ene 

same brez prehoda. Na zadnjem srečanju je opustil barvno oporo, števki je obkroţil le še s 

svinčnikom. 

 

Aplikat: »Ko NAJST »čujem«, hitro z desetico naprej potujem!« (slika 12) 

Ta mnemotehnika je bila dodatna opora za učenca,da pri računu ne bi pozabil zapisati prehoda 

števila. Glede na njegov slušni tip zaznavanja, si je ta stavek hitro zapomnil in mu je bil v 

pomoč pri zapisovanju prehodov. Aplikat je bil prva tri srečanja izobešen na tabli, pri 

zadnjem srečanju pa sva ga iz table odstranila, saj ni bil več potreben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 12 
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4.5.3.3 Primera srečanja 

Za laţjo predstavo bom predstavila dve izmed srečanj. Najprej bom predstavila, kako je 

potekal trening pisnega deljenja na enem izmed srečanj, nato pa eno izmed srečanj, kjer je 

deček pridobival spretnosti avtomatizacije pisnega odštevanja. 

 

NASLOV: PISNO DELJENJE ŠTEVIL V OBSEGU DO 1.000.000 Z 

ENOMESTNIM DELITELJEM BREZ OSTANKA IN Z OSTANKOM 

Datum: Četrtek: 7. 4. 2011  

 

Cilji srečanja: 

 Ve, kako ocenimo rezultat in 

zaokroţimo število; 

 ve, kako zaokroţiti število na 

desetice in stotice; 

 sledi verbalizaciji in prikazu 

postopka deljenja; 

 zna oceniti rezultat;  

 zbrano posluša prebrano zgodbo; 

 po poslušanju zgodbe zna povedati 

postopek deljenja z dodanimi 

operacijami (zapomni si stavek); 

  pri računanju uporablja karton s 

poštevanko;  

 pisno reši račun po postopku; 

 uporablja dogovorjene opore. 

 

 Pripomočki: 

 stojalo, 

 ščipalke, 

 aplikat in kartonček s postopkom 

(Daj mi oranţno papriko!), 

 »bomba« (iz kompleta didaktične 

igre tik, tak, bum), 

 listi A4 z računi za ocenjevanje 

rezultata,  

 zgodba, 

  listi, 

 flumastri, 

 kartončki s poštevankami.

 

Potek srečanja: 

Ocena rezultatov 

Na tla sem razporedila kartončke z računi deljenja (od enostavnih do kompleksnih) z 

enomestnim deljiteljem z ostankom in brez. Dečkova naloga je bila, da v prvem krogu 
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zaokroţuje števila (najprej samo mnoţitelj in mnoţenec,), v drugem krogu pa tudi oceni 

rezultat) . Da je bilo bolj zanimivo, ga je preganjala »bomba«, ki ima različno dolge časovne 

intervale, preden eksplodira (odda zvok eksplozije).  

Po ocenjevanju rezultatov sem mu prebrala zgodbo, iz katere si je deček moral zapomniti 

ključen stavek. 

 »Daj mi oranţno papriko!« 

Ţivel je dober moţ, ki je bil po poklicu vrtnar. Neizmerno rad je imel paprike. In to ne 

kakršnekoli, morale so biti oranţne. Imel jih je cel vrt, najlepših oranţnih paprik na svetu. A 

ţivel je tudi sosed, ki je bil po poklicu kuhar. Vsako jutro, ko se je zbudil, je odšel na balkon 

in milo prosil soseda vrtnarja: »Daj mi oranţno papriko!« Dober vrtnar ni imel srca, da bi 

odklonil in mu je vsako jutro znova podaril eno oranţno papriko. Tako je bilo ţe nekaj časa, 

ko je to opazila stara Magda. »Glej, glej, je rekla. Ta vrtnar ima najlepše paprike pod soncem. 

Jaz pa nimam denarja zanje. Tudi jaz ga bom prosila.« In res, naslednje jutro najprej vstane 

sosed kuhar, se postavi na balkon in milo zakliče: »Daj mi oranţno papriko!« In dobri 

vrtnar mu jo da. A naenkrat se prikaţe stara Magda, ki je ta čas čepela za ograjo, in tudi ona 

neţno prosi: »Daj mi oranţno papriko.« Vrtnar ugodi tudi njeni prošnji. In tako vsako jutro 

podari dve papriki – eno sosedu in drugo Magdi. A veličastne paprike opazijo tudi drugi 

vaščani in pomislijo, da lahko tudi oni dobijo najlepšo in najboljšo papriko. Tako se vsako 

jutro najprej na balkonu pojavi kuhar in zakliče: »Daj mi oranţno papriko!« In za njim 

starka s hripavim glasom: »Daj mi oranţno papriko!« In nato moleduje majhna deklica: 

»Daj mi oranţno papriko! In za njo zapoje slavni pevec z ţametnim glasom: »Daj mi 

oranţno papriko!« In še na tisoče drugih prosi: »Daj mi oranţno papriko! Daj mi oranţno 

papriko! Daj mi oranţno papriko!« In dobri vrtnar da vsakemu oranţno papriko. Srečen je, 

da lahko da nekaj, kar ima. A kmalu mu oranţnih paprik zmanjka in vrtnar nesrečen obsedi na 

svojem vrtu. »Zdaj pa nimam ničesar več, kar bi ljudem lahko dal!« ţalostno zastoka. Ko 

pridejo naslednje jutro ljudje in prosijo: »Daj mi oranţno papriko,« dobri vrtnar na glas 

zajoka. Solze mu tečejo po licih in padajo na tla po njegovem vrtu. Vrtnar hodi sem in tja in 

na koncu od ţalosti na svojem vrtu umre. Zjutraj ga najdejo vaščani med neštetim številom 

oranţnih paprik, ki so čez noč zrastle iz čudeţnih solz tega ljubeznivega moţa. Te paprike 

rastejo dan na dan in jih nikoli več ne zmanjka. V spomin na dobrega vrtnarja vsak dan 

prihajajo ljudje in kličejo: »Daj mi oranţno papriko!« in teh paprik je za vse dovolj. 
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Po prebrani zgodbi sem dečka vprašala po stavku, ki se skozi zgodbo ponavlja. Ko mi ga je 

povedal, sem mu pokazala aplikat napisan z istim stavkom. Prve črke stavka so bile napisane 

z drugačno barvo in so imele svoj pomen: (slika 11) 

D – deli M – mnoţi O – odštej P – prištej 

Razloţila sem mu, kaj pomenijo in ga prosila, da jih ponovi. Pred stavek sva dodala tudi štiri 

znake:  

Ko je vsa pravila obnovil, sva aplikat z oporami pritrdila na tablo. 

Reševanje primera na stojalu s ščipalkami 

Prestaviva se k stojalu, kjer je ţe pripravljen račun. Predstavim postopek deljenja, tako da 

vsak korak verbaliziram in ustrezno polagam ščipalke na mreţo. Pred začetkom rezultat 

ocenim. Nato rešuje drug račun tudi učenec.  

Po končani vaji deček samostojno reši račune na listu. 

Opaţanja 

Pri zaokroţevanju števil na desetice in stotice je bil motiviran (uporaba bombe), ţelel je 

zaokroţiti več računov, kot sem jih predvidela za to srečanje. Pri zaokroţevanju je imel teţave 

– ni dovolj natančno pogledal ali se zaokroţi navzgor ali navzdol in pri nekaterih računih je 

izpustil ničle. Nima utrjenih mestnih vrednosti – meša stotice, desetice, tisočice.  

Zgodbo »Daj mi oranţno papriko!« je z zanimanjem poslušal, na koncu je tudi znal povedati 

kateri stavek se ponavlja. Postopek še ni popolnoma utrjen. Med verbaliziranjem je pozabil ali 

zamenjal kakšen korak. Ob glasni verbalizaciji (verbaliziral je učenec) je ponovil postopek na 

stojalu. Nato je prešel na list. Ocene rezultata in samega rezultata ne poveţe – pomeni mu dve 

ločeni stvari, z oceno si ne pomaga. Prepričan je, da zna, čeprav se zmoti. V pomoč pri 

#  – znak, ki predstavlja mreţo (naredi črte).         *  – potrebno je narisati zvezdico tam, kjer 

začnemo deliti (nariši barvno zvezdico).               

O – barvni krogec, ki pomeni, da obkroţimo 

delitelj (število s katerim delimo).                 

               – pravokotnik, ki pomeni, da si 

pripravimo kartonček za pokrivanje števil (vzemi 

kartonček in prekrij število). 
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priklicu poštevanje je imel poštevanko zapisano na kartonu. Opozarjala sem ga na uporabo, 

vendar je deček ţelel delati sam, ker je prepričan, da pravilno računa.  

Zapis računa je nečitljiv, dogovorjene korake je upošteval. Pri preizkusu je pozabil prišteti 

ostanek. 

NASLOV: PISNO ODŠTEVANJE ŠTEVIL V OBSEGU DO 1.000.000 S 

PREHODOM IN BREZ PREHODA ČEZ DESETICE 

Datum: 12. 5. 2011  

Cilji srečanja:

 Učenec ustrezno zapiše račun na 

karopapir – vsako števko v svoj 

kvadrat; 

 števke piše čitljivo; 

 učenec prehode števil čez desetico 

zapisuje na ustrezno mesto z 

barvnim pisalom in jih z ustreznim 

odštevancem barvno obkroţi; 

  pri izračunu ne pozabi prišteti 

prehoda čez desetico; 

 napravi preizkus s kalkulatorjem; 

 na koncu ure zbere več črtic kot 

pik. 

Pripomočki: 

 zbirni list, 

  računi odštevanja brez prehoda in z 

njim, 

 karopapir, svinčnik, radirka, barvno 

pisalo, ravnilo, 

 barvice oz. barvna pisala, 

  kalkulator, 

 aplikat: Ko -najst »čujem«, hitro z 

desetico naprej potujem. 

 

Potek srečanja: 

Pregled preverjanja 

Učencu sem predstavila rezultate začetnega preverjanja odštevanja in ga vzpodbudila, da 

poskuša na koncu izboljšati svoj začetni rezultat. Razloţila sem mu, kako bo trening potekal. 

Aplikat 

Prikazala sem mu postopek odštevanja brez prehoda in s prehodom čez desetice. Najprej sem 

mu predstavila aplikat z zapisom: » Ko NAJST »čujem«, hitro z desetico naprej potujem!« 

(slika 12), tako da sem stavek verbalizirala, nato pa sva ga skupaj obesila na tablo. 
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Postopek odštevanja 

Nato sem verbalizirala in čitljivo zapisovala postopek računa v kvadratke (vsako števko v svoj 

kvadrat) ter zapisala prehod z barvo in ga obkroţila z danim odštevancem. Po izračunanem 

računu sem napravila preizkus s kalkulatorjem in ga obkljukala. 

Po predstavitvi postopka je tudi učenec izračunal račun na enak način. Poudarila sem, da naj 

piše čitljivo. 

Zbirni list 

Podala sem zbirni list, na katerem so bila označena polja za število napak, polja za 

označevanje popravljenih napak, polja za označevanje pravih napak, polja, kjer se beleţijo 

izračunani računi brez napak ter prostor za označevanje opravljenega preizkusa. Laţji računi 

(brez prehoda) in teţji (s prehodom) so se beleţili posebej. Razloţila sem mu pravila. 

Učencu sem podala račune odštevanja, ki jih je rešil. V prvem delu so bili laţji, v drugem 

teţji. Ko je izračunal posamezen račun, sem ga pregledala ali je ustrezno rešen. Če ni bil, je na 

listu označil piko in učenec je poskušal sam poiskati napako. Če jo je našel in popravil, je v 

zbirni karton zapisal črtico, če pa je ni našel, pa je napravil piko. Če je bil račun rešen brez 

napake, je to označil s štampiljko na ustrezno mesto. Račun brez napake pomeni, da je učenec 

račun ustrezno izračunal, poleg tega pa se je drţal dogovorjenih pravil. Če npr. ni obkroţil 

prehoda in odštevanca, se račun ni štel kot pravilno rešen. Takrat sem v polje brez napake 

dala štampiljko, narisala pa se tudi piko v polje pik. 

Cilj pri izpolnjevanju zbirnega lista je bil na koncu ure zbrati več črtic kot pik.  

Dogovorila sva se za nagrado ob koncu treninga, če bo na koncu imel več črtic kot pik 

oziroma več štampiljk kot črtic. 

EVALVACIJA: 

Deček si je na začetku izmislil izgovor, da danes ne more na srečanje, ker imajo neko 

pomembno stvar v varstvu. Po več vprašanjih sem ugotovila, da si ţeli iti v varstvo, ker igrajo 

neko zanj zabavno igro. Srečanje sva imela kljub temu. Ko se je sprijaznil, da bo to srečanje 

vseeno imel, ni bilo problema z motivacijo in delom, vsaj v začetku ure. Po predstavljenih 

pravilih je z veliko vnemo začel reševati naloge. Laţje račune (račune brez prehoda) je z 

lahkoto rešil in bil zelo vesel, ker je vse račune rešil brez napake in si je lahko dal štampiljko. 
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Rešil je 10 računov. Pri kompleksnejših računih se je njegova koncentracija in motivacija 

zniţala, kar je bilo opazno na čitljivosti zapisa števil in vztrajnosti. Prvi in tretji račun 

(dvomestni) je rešil hitro in brez teţav, pri drugem (trimestnem) je pozabil prišteti desetico in 

jo zapisati z barvo ter obkroţiti z odštevancem.Pri ponovnem pregledu je ugotovil napako 

prehoda, ni pa popravil zapisa prehoda z barvo in obkroţanjem. Pri četrtem, petmestnem 

računu ni upošteval dogovorjenih pravil barvne oznake in obkroţanjem, zato je dobil 

štampiljko in piko. Pri petem, teţjem (šestmestnem) računu, se je zmotil pri določanju števke, 

ki pa je ob ponovni moţnosti odprave napake ni prepoznal. Deček se je upiral zapisu pisanja 

števil z barvami in obkroţevanju z izgovorom, da on zna računati tudi brez tega. Vztrajala 

sem pri tem, da se drţi dogovorjenih pravil, razloţila pa sem mu, da čez nekaj časa ne bo 

potrebno več uporabljati barv.Števke je zapisoval vsako v svoj kvadrat, proti koncu ure je 

pisal zelo nečitljivo, kljub opozorilom. Preizkus s kalkulatorjem je dosledno napravil. Ob 

koncu je imel več pik kot črtic, a tudi več štampiljk. 

Menim, da so opore (karopapir, barvne oznake in obkroţanje in ustna opora: »Ko –najst 

»čujem«, hitro z desetico naprej potujem.«) ustrezne in jih velja uporabljati tudi v nadaljnjem 

treningu. 

4.6 Rezultati in interpretacija 

Pred in po začetku treninga sem z 10-minutnim testom, Sugarmanovim testom, 5-minutnim 

testom in neformalnim testom računskih operacij deljenja in odštevanja preverjala učenčevo 

znanje priklica in obvladovanja aritmetičnih postopkov. Računski operaciji seštevanja in 

mnoţenja z neformalnim testom preverjanja računskih operacij, dečkovo konceptualno znanje 

z neformalnim testom ter znanje zaokroţevanja števil in ocenjevanja pribliţnih rezultatov sem 

ocenjevala samo na začetku.  

4.6.1 Rezultati testa preverjanja pisnega računanja računskih operacij 

deljenja in odštevanja 

Ob zaključku izvedenega treninga pisnega deljenja sem izvedla ponoven preizkus testa 

računske operacije deljenja, enakega kot je bil podan na začetku treninga.  
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4.6.1.1 Rezultati računov pisnega deljenja z enomestnim deliteljem brez ostanka 

brez in s prehodom čez desetice 

Tabela 17: Primerjava rezultatov računov deljenja z enomestnim deliteljem v obsegu števil do 

1.000.000 brez ostanka z in brez prehoda čez desetice pred in po treningu 

Računi brez 

prehoda in 

ostanka 

pred treningom po treningu 

rezultat točke opombe rezultat točke opombe 

63 : 3 = P 0 Delil je iz napačne 
smeri 

P 1 / 

120 : 6 = N 0 Neustrezen postopek 

deljenja 

P 1 / 

6482 : 2 = P 0 Rezultat je najprej 

napisal pod deljenec 

P 1 / 

50005 : 5 = N 0 Delil je iz napačne 

smeri 

N 0 Pozabil je deliti zadnjo 

števko 

804088 : 4 = P 0 Neustrezen postopek 
deljenja 

P 1 

 

/ 

 Skupaj točk  0  4  

Moţnih točk 5 5 

Računi s 

prehodom in brez 

ostanka 

pred treningom po treningu 

84 : 7 = N 0 Neustrezen postopek 
deljenja 

P 1 / 

256 : 8 = N 0 Neustrezen postopek 

deljenja 

P 1 / 

2790 : 9 = N 0 Neustrezen postopek 

deljenja 

P 1 / 

12636 : 6 = N 0 Neustrezen postopek 

deljenja 

N 0 Napačen ostanek pri 

pripisovanju 

446180 : 5 = N 0 Neustrezen postopek 

deljenja 

P 1 / 

Skupaj točk 0  4  

Moţnih točk 5 5 

 

P – pravilno izračunan rezultat 

N – nepravilno izračunan rezultat 

 

Iz tabele 17 lahko razberemo, da je učenec pri računanju računov deljenja z enomestnim 

deliteljem brez prehoda čez desetico pred treningom dobil ustrezen rezultat le pri treh računih, 

vendar jih je računal iz napačne smeri (začel je pri enicah deljenca) ali pa rezultat napačno 

podpisoval. Njegov uspeh je bil ničen. Po treningu je nepravilno izračunal le en račun, kjer ni 
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dokončal računa. Svoj rezultat je glede na začetno preverjanje izboljšal, saj je rešil štiri od 

petih računov. 

 

Pri računanju računov deljenja z enomestnim deliteljem s prehodom čez desetico in brez 

ostanka na začetku treninga ni pravilno izračunal nobenega računa in je tako dosegel 0 točk. 

Po treningu je pravilno izračunal štiri od petih računov s čimer je izboljšal svoj rezultat, pri 

enem računu pa je zapisal napačen ostanek.  

4.6.1.2 Rezultati računov pisnega deljenja z enomestnim deliteljem z ostankom 

brez in s prehodom 

Tabela 18: Primerjava rezultatov računov deljenja z enomestnim deliteljem v obsegu števil do 

1.000.000 z ostankom z in brez prehoda pred in po treningu 

Računi 

 

pred treningom po treningu 

rezultat ostanek točke opombe rezultat ostanek točke opombe 

78 : 7 = N N 0 Neustrezen 

postopek 

deljenja 

P N 0 Napačen 

ostanek 

541 : 6 = N N 0 Neustrezen 

postopek 
deljenja 

P P 1 / 

9305 : 3 = N N 0 Rezultat je 

najprej napisal 

pod deljenec 

P P 1 / 

18543 : 9 = N N 0 Neustrezen 

postopek 
deljenja 

N N 0 Pozabil je 

pripisati 
zadnjo števko 

deljenca 

674651 : 8 = N N 0 Neustrezen 

postopek 
deljenja 

P P 1 / 

Skupaj točk 0  3  

Moţnih točk 5 5 

 

P – pravilno izračunan rezultat 

N – nepravilno izračunan rezultat 

 

V tabeli 18 je označeno, da pred treningom Matija ni pravilno izračunal nobenega računa. Pri 

računanju ni upošteval postopka deljenja. Tako je dosegel 0 točk. Po končnem preverjanju je 

izboljšal svoj rezultat, saj je pravilno rešil tri od petih računov. 
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Pri prvem napačnem računu (dvomestno število) je dobil ustrezen rezultat, vendar pa ni 

izračunal ustreznega ostanka. Pri drugem računu, ki je bil neustrezno rešen (petmestno 

število), učenec ni pripisal zadnje števke deljenca. 

4.6.1.3 Rezultati računov pisnega deljenja z dvomestnim deliteljem brez ostanka 

in brez prehoda 

Tabela 19: Primerjava rezultatov računov deljenja z dvomestnim deliteljem v obsegu števil do 

1.000.000 brez ostanka in brez prehoda pred in po treningu 

Računi brez 

prehoda 

pred treningom po treningu 

rezultat točke opombe rezultat točke opombe 

24 : 12 = P 1 / P 1 / 

560 : 70 = P 1 / P 1 / 

2639 : 13 = N 0 Ni podpisal števila P 1 / 

11232 : 16 = N 0 Ni upošteval postopka 
deljenja 

P 1 / 

459102 : 51 = N 0 Ni upošteval postopka 

deljenja 

P 1 / 

 Skupaj točk 2  5  

 Moţnih točk 5 5 

 

P – pravilno izračunan rezultat 

N – nepravilno izračunan rezultat 

 

Iz tabele 19 lahko razberemo, da je pred treningom učenec pravilno rešil dva računa od petih. 

Pri enem napačno izračunanem računu ni podpisal števila, pri ostalih dveh pa ni upošteval 

postopka deljenja. Po treningu je učenec vse račune izračunal pravilno po ustreznem postopku 

in tako izboljšal svoj rezultat glede na začetno preverjanje. 
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4.6.1.4 Rezultati računov pisnega deljenja z dvomestnim deliteljem brez ostanka 

in s prehodom čez desetico  

Tabela 20: Primerjava rezultatov računov deljenja z dvomestnim deliteljem v obsegu števil do 

1.000.000 brez ostanka in s prehodom čez desetico pred in po treningu 

Računi s 

prehodom 

pred treningom po treningu 

rezultat točke opombe rezultat točke opombe 

304 : 16 = N 0 Ni upošteval postopka 

deljenja 

P 0 Zapisal je ostanek, ki 

ga ni 

5208 : 42 = N 0 Ni upošteval postopka 

deljenja 

P 1 / 

74910 : 23 = N 0 Ni upošteval postopka 

deljenja 

P 0 Zapisal je ostanek, ki 

ga ni 

466570 : 740 = N 0 Ni upošteval postopka 
deljenja 

N 0 Določil je napačno 
števko pri količniku 

Skupaj točk 0  1  

Moţnih točk 4 4 

 

P – pravilno izračunan rezultat 

N – nepravilno izračunan rezultat 

 

V tabeli 20 lahko vidimo, da je pred treningom učenec pri vseh računih dobil napačen 

razultat. Pri računanju ni upošteval postopka deljenja. Na začetku treninga je bila njegova 

uspešnost nična. Po treningu je pri računih z dvomestnim deliteljem brez ostanka in s 

prehodom učenec po ustreznem postopku pravilno izračunal en račun (štirimestni) od štirih 

računov, s čimer je svoj rezultat izboljšal. Pri dveh računih (trimestnem in petmestnen) je 

dobil ustrezen količnik, vendar pa je izračunal napačen ostanek. Pri šestmestnem računu je 

določil napačno števko pri količniku.  
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4.6.1.5 Rezultati računov pisnega deljenja z dvomestnim deliteljem z ostankom 

in s prehodom čez desetice 

Tabela 21: Primerjava rezultatov računov deljenja z dvomestnim deliteljem v obsegu števil do 

1.000.000 z ostankom in s prehodom čez desetico pred in po treningu 

Računi s 

prehodom 

pred treningom po treningu 

rezultat ostanek točke opombe rezultat ostanek točke opombe 

29 : 14 = N N 0 Ni upošteval 
postopka 

deljenja 

P P 1 / 

146 : 12 = N N 0 Ni upošteval 

postopka 
deljenja 

P P 1 / 

1018 : 21 = N N 0 Ni upošteval 
postopka 

deljenja 

P P 1 / 

64216 : 53 = N N 0 Ni upošteval 

postopka 
deljenja 

N N 0 Delal je pravilno 

po pravilnem 
postopku, a 

prehitro zaključil 

račun 

784567 : 56 = N N 0 Ni upošteval 

postopka 
deljenja 

N N 0 Delal je 

pravilno po 
pravilnem 

postopku, a 

prehitro 
zaključil račun 

Skupaj dočk 0  3  

Moţnih točk 5 5 

 

P – pravilno izračunan rezultat 

N – nepravilno izračunan rezultat 

 

Iz tabele 21 lahko vidimo, da je pred treningom učenec pri vseh računih dobil napačen 

rezultat. Pri računanju ni upošteval postopka deljenja. Njegov uspeh je bil ničen. Po treningu 

je od pet računov deljenja z dvomestnim deliteljem pravilno po ustreznem postopku izračunal 

tri račune, s čimer je rezultat začetnega preverjanja izboljšal. Pri dveh računih je začel s 

pravilnim računom, vendar sredi postopka računanja ni pripisal vseh potrebnih števil in je z 

računanjem zaključil. To dejstvo lahko poveţemo s slabšo pozornostjo, saj le-ta med drugim 

vpliva tudi na dokončanje nalog (Magajna idr., 2008). 
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Iz dobljenih rezultatov v tabelah od 17-21 je vidno, da se je dečkovo proceduralno znanje 

izboljšalo, tako pri deljenju z enomestnim kot pri deljenju z dvomestnim deliteljem z ali brez 

ostanka in z ali brez prehoda. 

Pri preverjanju postopka pisnega deljenja sem premalo pozornosti posvetila razmiku med 

računi in sami organizaciji računov na listu. Glede na to, da ima otrok teţave z zapisom, kar je 

med drugim značilno za otroke z učnimi teţavami pri matematiki (Lewis in Doorlang, 1987, v 

Kavkler, 2007), bi potreboval omejen prostor za števila (karopapir). Mogoče bi s to oporo 

Matija račune rešil še bolje, kot jih sicer je. 

Če povzamemo rezultate po treningu pisnega deljenja, lahko vidimo, da je Matija postopek 

pisnega deljenje bolje izvajal. Teţave ima pri večmestnih računih s prehodi in ostankom, kjer 

potrebuje še veliko vaje, da bo postopek avtomatiziral. Kavkler (1999) navaja, da je za hitro 

reševanje postopkov z malo napakami potrebno, da gre učenec skozi tri stopnje: kognitivno 

(ki vsebuje predstavitev pravil in predstavlja osnovo postopka), asociativno (kjer učenci 

rešujejo veliko nalog za utrjevanje pravil in korakov) in avtomatizacijo, ki predstavlja 

avtomatizirano uporabo pravil postopka. Glede na pridobljene rezultate ocenjujem, da je 

deček na asociativni stopnji, saj potrebuje še veliko nalog za utrjevanje korakov pisnega 

deljenja. 
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4.6.2 Rezultati treninga za izboljšanje uspešnosti postopka pisnega 

odštevanja 

Tudi pri pisnem odštevanju sem ob koncu treninga izvedla enak preizkus znanja računske 

operacije odštevanja kot na začetku. 

4.6.2.1 Rezultati računov pisnega odštevanja brez prehoda čez desetico 

Tabela 22: Primerjava rezultatov pred in po treningu pisnega odštevanja v obsegu števil do 

1.000.000 brez prehoda: 

Računi brez prehoda pred treningom po treningu 

računi rezultat točke opombe rezultat točke opombe 

 1 8 
-   3 

P 1 / P 1 / 

    7 3 

-   3 1 
P 1 / P 1 / 

  4 5 6 
- 2 3 4 

P 1 / P 1 / 

  7 6 8 5 

- 1 4 3 2 
P 1 / P 1 / 

   7 8 8 3 1 
-  4 3 2 0 1 

P 1 / P 1 / 

   9 8 4 6 3 4 

-  7 2 1 3 2 3 
 

P 1 / P 1 / 

Skupaj točk 6  6  

Moţnih točk 6  6  

 

P – pravilno izračunan rezultat 

N – nepravilno izračunan rezultat 

 

Iz tabele 22 je razvidno, da je učenec vse račune odštevanja brez prehoda čez desetico rešil 

pravilno, prav tako pred treningom. Pred in po treningu je dosegel šest točk od šestih.  
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4.6.2.2 Rezultati računov pisnega odštevanja s prehodom čez desetico 

Tabela 23: Primerjava rezultatov pred in po treningu pisnega odštevanja v obsegu števil do 

1.000.000 s prehodom 

 pred treningom po treningu 

računi rezultat točke opombe rezultat točke opombe 

 1 7 

-   8 

P 1 / P 1 / 

    9 2 

-   3 7 

P 1 / P 1 / 

  8 7 3 

- 7 8 4 

P 1 / P 1 / 

  9 8 1 7 

- 3 9 3 8 

N 0 Napačno odštel števki 

Ni upošteval prehoda 

P 1 / 

   4 0 5 6 2 

-  2 5 4 7 3 

N 0 Napačno odštel števki 

Ni zapisal prehoda 

P 1 / 

  5 3 2 8 4 2 

-  4 4 6 9 5 3 

 

N 0 Napačno odštel števki 

Ni upošteval prehoda 

P 1 / 

Skupaj točk 3  6  

Moţnih točk 6 6 

 

P – pravilno izračunan rezultat 

N – nepravilno izračunan rezultat 

 

Iz tabele št. 23 lahko razberemo, da je pred izvajanjem treninga Matija od šestih računov 

odštevanja s prehodom pravilno rešil tri. Po izvajanju treninga je rešil pravilno, brez napake, 

vse račune. Po treningu je dosegel šest točk od šestih, s čimer je izboljšal svoj rezultat. 

Pri računanju je uporabljal oporo obkroţevanja, vendar je obkroţil samo prehod čez desetico, 

ne pa prehoda čez desetico skupaj s trenutno števko odštevanca, kakor sva to delala na 

treningu.  

Iz rezultatov vidimo, da lahko s treningi in vajo otrokov proceduralni spomin močno 

izboljšamo (Bristow, Cowley in Daines, 2001). 
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4.6.3 Rezultati 10-minutnega testa  

Po obeh končanih treningih je Matija še enkrat rešil 10-minutni test za oceno avtomatizacije 

aritmetičnih dejstev in postopkov. 

 

Tabela 24: Prikaz rezultatov 10-minutnega testa pred treningom in po treningu 

 pred treningom po treningu moţnih točk 

točke Št. pravilno 

rešenih 

računov 

Število 

točk 

Št. 

napačno 

rešenih 

računov 

Št. 

praznih 

polj 

Št. 

pravilno 

rešenih 

računov 

Število 

točk 

Št. 

napačno 

rešenih 

računov 

Št. 

praznih 

polj 

 

1 točka 17 17 2 2 19 19 2 0 21 x 1 = 21točk 

2 točki 17 34 2 4 18 36 5 0 23 x 2 = 46 točk 

3 točke 7 21 3 8 6 18 1 11 18 x 3 = 54 točk 

Skupaj  41 72 5 14 43 73 8 11 110 točk 

 

Tabela 25: Primerjava napak pri računih 10-minutnega testa pred in po treningu 

Napačno rešeni 

računi pred 

treningom 

 

65 - 34 

=21 

 

84 - 26 

=48 

 

870 – 630 = 100 

 

4 : 8 = 

32 

 

57 + (3 x 9) 

=82 

 

56 – 30 

=14 

  

Napačno rešeni 

računi po 

treningu 

 

65 - 34 

=21 

 

84 - 26 

=50 

 

870 – 630 = 100 

 

4 : 8 = 

32 

 

61 – 8 = 52 

 

754 - 102 

= 

 

42 : 7 = 

7 

 

6 x 9 = 56 

 

Iz tabele 24 je razvidno, da je Matija od moţnih 110 točk na desetminutnem testu za oceno 

avtomatizacije aritmetičnih dejstev in postopkov dosegel na začetnem preverjanju 72 točk, na 

končnem pa 73 točk. 

 

Pri računih seštevanja do 20 je na obeh preizkusih, začetnem in končnem, dosegel vseh 19 

točk. Prav tako je pri računih odštevanja do 20 dosegel na začetnem in končnem preverjanju 

vseh 18 točk. Pri računanju ni uporabljal opor. 

Na začetnem in končnem preverjanju je imel največ teţav z računsko operacijo odštevanja, na 

začetnem preverjanju je neustrezno rešil šest, na končnem pa pet računov odštevanja. 

Odštevanje obravnavamo kot najzahtevnejšo operacijo, ker ima najbolj oteţen priklic 

aritmetičnih dejstev in postopkov. Otroci, ki ne obvladajo postopkov in priklica aritmetičnih 

dejstev, rešujejo probleme z zamudnejšimi in manj točnimi strategijami (Kavkler, 1997). 

 

Pri deljenju je na prvem preverjanju napravil eno napako, na končnem pa dve. Na končnem 

preverjanju je napravil eno napako iz računske operacije mnoţenja. 
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Zanimivo je, kar lahko razberemo iz tabele št. 25., da je deček pri obeh preizkusih, začetnem 

in končnem, naredil napako kar pri štirih istih računih. Pri treh računih je napisal celo isti 

rezultat. Razberemo lahko, da deček nima avtomatizirane poštevanke, kar sem opazila tudi 

med samimi srečanji treninga, zato je deček uporabljal karton s poštevanko, ker kot pravita 

Eide in Eide (2006), da če si otrok ne more zapomniti poštevanke in mu to preprečuje, da bi 

lahko reševal npr. teţje račune deljenja, bi mu morala biti dovoljena uporaba tabele 

poštevanke ali celo kalkulator za določene postopke (npr. postopke deljenja). 

 

Kavkler (1996), pravi, da so vrste napak, ki se pojavljajo pri priklicu aritmetičnih dejstev 

ugibanje, pribliţen rezultat (nastane takrat, ko je priklicano aritmetično dejstvo za 1 ali 10 

večje ali manjše od rezultata), zamenjava operacij (pojavi se takrat, ko otrok prikliče pravi 

rezultat za napačen problem, ker neustrezno poveţe računski znak ali besedo z aritmetično 

operacijo), shematske napake (nastanejo zaradi netočnega priklica aritmetičnega dejstva, ki je 

sicer pravilno za podoben problem ali za problem, ki je blizu v shemi; take napake nastanejo 

zaradi neustrezne reprezentacije aritmetičnih dejstev v dolgotrajnem spominu) (Kavkler, 

1996). Iz tabele 25 lahko vidimo vrste napak, ki jih je deček napravil – to sta zamenjava 

računske operacije deljenja z mnoţenjem (4 : 8 =32) in pribliţen rezultat (84 – 26 = 48). 

Magajna (2002) pa pravi, da če je obseg kratkotrajnega pomnjenja majhen in lahko obdrţimo 

v delovnem spominu le krajše zaporedje enot (števil, besed), bo večja verjetnost, da bomo 

izpustili ali zamenjali posamezne enote.  

 

Vidimo, da trening pisnega deljenja in odštevanja ni vplival na boljšo avtomatizacijo dejstev 

in postopkov pri reševanju večmestnih računov ustnega računanja, kar je v skladu z 

ugotovitvijo Beishuisena in sodelavcev (1977, v Kavkler, 1997), ki poudarjajo, da sta pri 

reševanju aritmetičnih problemov odštevanja in seštevanja z dvomestnimi števili 

pomembnejša konceptualno in proceduralno znanje kot priklic aritmetičnih dejstev. 

4.6.4 Rezultati 5-minutnega testa sestavljanja računov z vnaprej določenim 

rezultatom za ugotavljanje fleksibilnosti pri reševanju matematičnih 

problemov  

Po končanem treningu je deček zapisal deset računov, dosegel pa je 21 točk, na začetnem 

preverjanju je dosegel 16 točk. Zapisal je štiri enostavne račune seštevanja, enostaven račun 

odštevanja in pet enostavnih sestavljenih računov z računskima operacijama seštevanja in 
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odštevanja. Vsi sestavljeni računi so sestavljeni preteţno iz enakih števil in po podobnem 

principu. Deček je zapisal enaka števila z nasprotno računsko operacijo (npr. 10 + 10 – 10 ...). 

V primerjavi z začetnim testiranjem je dosegel 5 točk več in sestavil tudi enostavne 

sestavljene račune.  

Ocenjujem, da trening pisnega deljenja in odštevanja ni pomembno izboljšal dečkove 

fleksibilnosti pri reševanju matematičnih problemov.  

Kavkler (1997) navaja, da je uspešnost reševanja problemov odvisna tudi od reprezentacije 

problema, asociacije računa in rezultata, obvladovanja postopkov reševanja, fleksibilnosti pri 

izbiri strategij in priklica aritmetičnih dejstev iz dolgoročnega spomina. Izvedeni trening pa ni 

vključeval vseh naštetih komponent, zato verjetno tudi ni pomembnejšega izboljšanja, če 

primerjamo rezultate pred in po treningu. 

4.6.5 Rezultati Sugarmanovega testa za ugotavljanje računskih strategij 

Tabela 26: Primerjava pojavnosti strategij in pravilnost rešitev po posameznih računih 

seštevanja s števili do 20 na začetnem in končnem testiranju. 

 

Iz tabele 26 je razvidno, da je deček pred pričetkom treninga pet računov seštevanja do 20 

rešil pravilno, enega pa napačno. Po treningu je vse račune rešil pravilno. Pri vseh računih je 

uporabljal priklic postopka. Ni uporabljal pripomočkov, razen pri enem računu, kjer je 

uporabil prste, računal pa je tiho. 

 

 pred treningom po treningu 

Računi 

seštevanja do 

20 

Izračun Strategija Verbalizacija Pomagala Posebnosti Izračun Strategija Verbalizacija Pomagala Posebnosti 

5 + 7 P Ta Računa tiho brez pomagal / P Ta Računa tiho brez pomagal / 

7 + 8 P Ta Računa tiho brez pomagal / P Ta Računa tiho brez pomagal / 

6 + 9 P Ta Računa tiho brez pomagal / P Ta Računa tiho pomaga si s prsti / 

10 + 8 P Ta Računa tiho brez pomagal / P Ta Računa tiho brez pomagal / 

8 + 13 N Ta Računa tiho brez pomagal / P Ta Računa tiho brez pomagal / 

15 + 6 P Ta Računa tiho brez pomagal / P Ta Računa tiho brez pomagal / 

 

NI – nima učinkovite strategije 

Ca – prešteva vse na prste (kocke ...) 

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

Cc – začne z večjim številom in prišteje drugega 

Ta – prikliče uporabno pravilo (podvajanje, 5 + ...) in prilagodi 

Tb – uporablja poznavanje mestnih vrednosti (10 + ...) 

P – pravilno izračunan rezultat 

N – nepravilno izračunan rezultat 
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Tabela 27: Primerjava pojavnosti strategij in pravilnost rešitev po posameznih računih 

odštevanja s števili do 20 na začetnem in končnem testiranju. 

 pred treningom po treningu 

Računi 

odštevanja 

do 20 

Izračun Strategija Verbalizaci

ja 

Pomagala Posebnos

ti 

Izračun Strate

gija 

Verbali

zacija 

Pomagala Posebn

osti 

7 – 6 P Ta Računa tiho brez 

pomagal 

/ P Ta Računa 

tiho 

brez 

pomagal 

/ 

9 – 7 P Ta Računa tiho brez 

pomagal 

/ P Ta Računa 

tiho 

brez 

pomagal 

/ 

10 – 4 P Ta Računa tiho brez 

pomagal 

/ P Ta Računa 

tiho 

brez 

pomagal 

/ 

13 – 6 P Cb Računa 

naglas 

Pomaga si 

s prsti 

 P Ta Rračuna 

tiho 

brez 

pomagal 

/ 

15 – 11 P Ta Računa tiho brez 

pomagal 

/ P Ta Računa 

tiho 

brez 

pomagal 

/ 

17 – 9 P Ta Računa tiho brez 

pomagal 

/ P Ta Računa 

tiho 

brez 

pomagal 

/ 

 

NI – nima učinkovite strategije 

Ca – prešteje večje število na prste, odšteje manjšega in prešteje, koliko je ostalo 

Cb – šteje nazaj po ena od večjega števila 

Cc – šteje po ena naprej od manjšega števila 

Ta – priklic pravil iz seštevanja 

Tb – spreminja številke (mogoče prilagaja priklicana števila) 

P – pravilno izračunan rezultat 

N – nepravilno izračunan rezultat 

 

Iz tabel 26 in 27 je razvidno, da je deček tako pred treningom kot po treningu vse račune 

pravilno izračunal. Pri enem izračunu si je pomagal s prsti in uporabil strategijo štetja nazaj 

po ena od večjega števila. Računal je tiho. 

 

Deček ima avtomatizirana dejstva, ki so potrebna pri seštevanju in odštevanju števil do 20. 
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Tabela 28: Primerjava pojavnosti strategij in pravilnost rešitev po posameznih računih 

seštevanja s števili v obsegu do 100 na začetnem in končnem testiranju. 

 pred treningom po treningu 

Računi 

seštevanja 

do 100 

Izraču

n 

Strategij

a 

Verbalizacij

a 

Pomagal

a 

Posebnost

i 

Izraču

n 

Strategij

a 

Verbalizacij

a 

Pomagal

a 

Posebnost

i 

25 + 36 P Tb Računa na 

glas 

brez 

pomagal 

/ P Ta Računa tiho brez 

pomagal 

/ 

35 + 19 P Tb Računa na 

glas 

brez 

pomagal 

/ P Ta Računa tiho brez 

pomagal 

/ 

62 + 28 P Tb Računa na 

glas 

brez 

pomagal 

/ P Ta Računa tiho brez 

pomagal 

/ 

57 + 35 P Ta Računa na 

glas 

brez 

pomagal 

/ P Ta Računa tiho brez 

pomagal 

/ 

129 + 41 P Ta Računa na 

glas 

brez 

pomagal 

/ N Ta Računa tiho brez 

pomagal 

/ 

 

NI – nima učinkovite strategije 

C – eno od števil šteje naprej 

Ta – razdeli obe števili na D in E ter dodaja vsako posebej 25 + 36 = 20 + 30 + 5 + 6 

Tb – eno število razdeli na D in E in doda vsakega posebej 57 + 35 = (57 + 30) + 5 

Tc – ves račun pretvori v laţjo obliko 35 + 19 = 34 + 20 = (35 + 20) – 1 

P – pravilno izračunan rezultat 

N – nepravilno izračunan rezultat 

 

Iz tabele 28 lahko razberemo, da je deček pri računih seštevanja do 100 na začetnem 

preverjanju vse račune rešil pravilno, uporabljal je strategiji priklica iz pravil seštevanja in 

razdelitve enega števila na D in E in dodajanja vsakega posebej. Pomagal ni uporabljal, na 

začetnem preverjanju je računal na glas, na končnem pa po tihem. Na končnem preverjanju je 

en račun rešil napačno, računal je brez pripomočkov, uporabljal pa strategijo priklica 

postopka. 
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Tabela 29: Primerjava pojavnosti strategij in pravilnost rešitev po posameznih računih 

odštevanja s števili v obsegu do 100 na začetnem in končnem testiranju. 

Računi 

odštevanja 

do 100 

Izračun Strategija Verbalizacija Pomagala Posebnosti Izračun Strategija Verbalizacija Pomagala Posebnosti 

32 – 14 P Ta Računa na 

glas 

brez 

pomagal 

/ P Ta Računa tiho brez 

pomagal 

/ 

64 – 59 P Ta Računa na 

glas 

brez 

pomagal 

/ P Ta Računa tiho brez 

pomagal 

/ 

75 – 37 P Ta Računa na 

glas 

brez 

pomagal 

/ P Ta Računa tiho brez 

pomagal 

/ 

87 – 29 P Ta Računa na 

glas 

brez 

pomagal 

/ N Ta Računa tiho brez 

pomagal 

/ 

112 – 66 P Ta Računa na 

glas 

brez 

pomagal 

/ N Ta Računa tiho brez 

pomagal 

/ 

 

NI – nima učinkovite strategije 

Ca – šteje po ena 

Cb – primerja številke, ponavadi nepravilno 

Ta – razdeli obe števili v D in E in računa z vsakim posebej 30 – 10 – 4 – 2 

Tb – razdeli manjše št. na D in E 32 – 10 – 4 

Tc –šteje naprej z uporabo desetiških števil kot intervalov in prilagaja E 14, 20, 30, 32, + 6 + 10 + 2 

Td – šteje naprej po 10 in nato prilagaja E 14, 24, 34, 32 + 10 + 10 – 2 

Te – kot prej, le da uporablja večkratnike pt. 10: 14, 34, 32 + 20 – 2 

Tf – preoblikuje obe števili v laţjo obliko 32 – 14 = (34 – 14) – 2 
P – pravilno izračunan rezultat 

N – nepravilno izračunan rezultat 

 

Iz tabele 29 je razvidno, da je učenec pri odštevanju števil do 100 na začetnem preverjanju vse 

račune izračunal pravilno s pomočjo strategije priklica pravil seštevanja, računal je na glas in 

brez pripomočkov. Po preverjanju je dva računa izračunal narobe, uporabljal je strategijo 

priklica iz pravil seštevanja, računal je na tiho in brez pripomočkov. 

Vzrok, da je rezultat končnega preverjanja ugotavljanja strategij in pravilnosti rešitev pri 

posameznih računih odštevanja in seštevanja niţji od začetnega, bi lahko iskali tudi v 

dečkovih motnjah pozornosti. Slabša pozornost ima namreč največji vpliv na teţave pri 

poslušanju in pomnjenju informacij, zadrţevanju in usmerjanju pozornosti, prav tako pa so 

hiperaktivni in impulzivni otroci zelo hitri pri reševanju nalog in zato naredijo tudi več napak. 

(Bregar Golobič, K., Čačinovič Vogrinčič, G., Kavkler, M., Magajna, L., Pečjak, S. (2008)) 
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Končno preverjanje je bilo izvedeno ob koncu dečkovega pouka, kar ocenjujem kot dodaten 

razlog za slabši rezultat na končnem preverjanju. 

4.7 Evalvacija napredovanja pri doseganju zastavljenih ciljev 

Matijevo napredovanje pri doseganju zastavljenih ciljev na začetku obeh treningov sem 

evalvirala na osnovi realizacije nalog skozi trening in na osnovi zaključnih preizkusov konec 

maja. 

Ocenjujem, da je Matija po treningu pisnega deljenja bolje usvojil postopek pisnega 

deljenja. Glede na prikazane rezultate menim, da je osvojil in utrdil postopek deljenja (smer 

deljenja, kaj delimo s čim, podpisovanje, zaporedje računskih operacij pri postopku deljenja). 

Po treningu zna oceniti rezultat, vendar se vseeno včasih še zmede in potrebuje potrditve. 

V prvem delu treninga (pisno deljenje) je Matija na petem srečanju začel beleţiti svoje 

rezultate (slika št. 13) V tabelo je lepil nalepke, in sicer samo takrat, ko je račun rešil pravilno. 

Na prvem treningu je rešil le dva računa pravilno, nato pa je število postopoma naraščalo. Na 

zadnjem srečanju treninga je pravilno rešil deset računov deljenja s prehodom in brez. 

Nalepke je nalepil tudi pri preverjanju uspešnosti treninga, saj je to sam ţelel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Slika 13 
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Pri postopku deljenja je upošteval dane opore in jih počasi zmanjševal. Preizkus zna narediti, 

vendar zanj ob koncu računanja večkrat potrebuje spodbudo in opozorilo. Kalkulator je zanj 

dobro motivacijsko sredstvo. Teţave ima predvsem pri računih z daljšim deljencem 

(petmestno, šestmestno število). Teţko izračuna večjo količino računov brez premora v 

določenem času. Opazna je razlika med računi v začetku ure in tistimi, ki jih rešuje na koncu 

srečanja. V zadnjem delu srečanja je manj motiviran, naredi več napak in piše manj čitljivo ter 

hitreje (ker ţeli čimprej končati). Pri delu potrebuje veliko spodbud in potrditev. Motivacija je 

v začetku zelo visoka, a zelo hitro pade. Med delom je nemiren, potrebuje nekaj, kar lahko 

ima v roki – to ga pomirja.  

Kot sem ţe omenila, poteka prehod od počasnega izvajanja postopkov, ki vključuje več napak 

do hitrega avtomatiziranega reševanja v treh stopnjah, od kognitivne do avtomatizacije 

(Kavkler, 1999). Menim, da je Matija dosegel asociativno stopnjo, saj še zmeraj potrebuje 

veliko vaje in utrjevanja. Le tako bo počasi postopek avtomatiziral. 

Tudi pri treningu pisnega odštevanja je Matija napredoval. Na začetnem preverjanju je od 

šestih računov s prehodom čez desetico pravilno rešil polovico, na končnem preverjanju pa ni 

napravil nobene napake. 

Matiji sem na vsakem srečanju podala zbirni list (slika št.14), na katerem so bila označena 

polja za število napak, polja za označevanje popravljenih napak, polja za označevanje pravih 

napak, polja, kjer se beleţijo izračunani računi brez napak ter prostor za označevanje 

opravljenega preizkusa. Vsak račun, ki ga je izračunal, se je beleţil v tabelo. Če je račun rešil 

pravilno, brez napake, si je lahko dal štampiljko v polje »brez napak«. Če sem pri preverjanju 

ugotovila, da je račun napačen, sem to označila in mu dala moţnost, da sam najde napako in 

jo popravi. Če jo je našel in pravilno popravil, si je v zbirni list lahko v polje »črtica« narisal 

črtico. Če napake ni ugotovil, si je v polje »pika« narisal piko. Prav tako je piko dobil, če pri 

računanju ni upošteval dogovorjenih pravil. V polje »preizkus« si je lahko narisal kljukico, če 

ga je na koncu računanja tudi opravil, ne glede na to, ali je račun izračunal pravilno ali ne. Cilj 

na koncu treninga je bil zbrati več črtic kot pik. Dogovorila sva se tudi za nagrado, če bo 

dosegel cilj. Zbirni karton je bil dobro motivacijsko sredstvo, saj je Matija tekmoval sam s 

seboj. Ţelel si je imeti več nalepk kot prejšnje srečanje, in če je ta cilj dosegel, je bil 

zadovoljen. Pri metodi nagrajevanja (pisno odštevanje) si je zelo ţelel nagrade in bil za 

reševanje računov zelo zavzet. Na koncu treninga pisnega odštevanja je dečku uspelo dobiti 

same štampiljke brez črtice in pik (slika št. 14, 15). Pri šestem računu, ko še vedno ni dobil 
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nobene pike ali črtice, si je sam pri sebi rekel, da je danes pa res vredu. Deček je bil uspeha 

zelo vesel in mi na koncu rekel: » Danes me pa res lahko zelo, zelo, zelo pohvalite.« 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kot pri postopku pisnega deljenja, tudi pri postopku pisnega odštevanja Matija potrebuje 

manjšo količino računov naenkrat, vmesne odmore in veliko spodbude in motivacijskih 

sredstev. Kljub njegovemu uspehu pa potrebuje tudi še nadaljnje utrjevanje in vajo. 

Kalkulator je tudi pri postopku pisnega odštevanja dobrodošlo sredstvo pri preverjanju 

rezultata. Števila zapisuje v ustrezne prostore, pri treningu je tudi upošteval dane opore, ki jih 

je postopoma opuščal. Prehode ustrezno zapisuje in jih tudi upošteva. Njegov zapis je še 

vedno občasno (predvsem, kadar se mu mudi in kadar ni več motiviran za delo) nečitljiv. 

Potrebuje spodbude za lepo pisavo in čitljivo popravljanje napak. 

4.7.1 Mnenje učiteljice o uspehu treninga 

Učenec je rad obiskoval ure treninga matematike. Predvsem pri deljenju je imel pred tem 

velik primanjkljaj. Ko je ţe usvojil postopek pisnega deljenja, je bilo pričakovati, da ne bo 

dovolj časa posvetil računanju. Vedno znova je ostajal na isti točki, izgubljal je voljo do 

računanja, cilj se mu je vedno bolj oddaljeval, ni hotel več sodelovati. Trening, ki ga je 

Slika 14 

Slika 15 
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obiskoval, je prišel zanj v pravem trenutku. Rabil je pomoč, z rednim in kontinuiranim delom 

se je uspel naučiti pisnega deljenja in pisnega odštevanja.  

Kako naj se uči, da bo uspešen? Odgovor na to vprašanje bo v prihodnjih letih šolanja 

zagotovo potreboval. Starši, ki so mu do sedaj nudili pomoč, so veliko dela opravili namesto 

njega. Trening pisnega deljenja in odštevanja mu je pomagal spoznati nekaj strategij, ki ga 

pripeljejo prej na cilj in do znanja. Študentka se je znala pribliţati učencu in ga primerno 

motivirati. Po pouku je bil pogosto utrujen, a se ni izognil treningu, saj je kmalu ugotovil svoj 

napredek. Za uspešno delo je bil primerno nagrajen. Še si ţeli takšne pomoči učenja.  

4.8 Evalvacija treninga in predlogi za nadaljnje delo 

Iz evalvacije pod prejšnjo točko lahko ocenim, da je bil trening v večini ustrezno zastavljen. 

Premalo poudarka sem dala na čitljivosti izdelkov, saj je urejen zapis pomemben del postopka 

izračuna, tako pri pisnem deljenju kot pri pisnem odštevanju, še posebej pa pri učencu, ki ima 

teţave pri matematiki. 

Premalo sem bila pozorna tudi na utrjevanje računov z enomestnim deliteljem v pisni obliki, 

saj jih je večinoma deček izvajal na stojalu in na sploh sem dala poudarek pisnemu deljenju z 

dvomestnim deliteljem. Prehod na dvomestna števila je bil prehiter (ţe četrto srečanje). Kljub 

temu pa gre za podoben postopek, tako da je na končnem preverjanju Matija pri računanju z 

enomestnim deliteljem dosegel boljši rezultat kot na začetnem. 

Pri preverjanju postopka pisnega deljenja bi morala dati opore – karopapir, saj ima Matija 

teţave z organizacijo na listu in pozornostjo. Po koncu obeh opravljenih treningov lahko 

rečem, da je Matija vidno napredoval. Pri nadaljnjem delu z Matijo poleg utrjevanja ţe 

osvojenih postopkov deljenja in odštevanja predlagam še: 

 delo na področju usmerjanja in vzdrţevanja pozornosti, 

 delo na samostojnosti in zaupanju v lastne sposobnosti. 

Predlagam, da se Matiji poleg večjega razmika in fonta omogoči tudi pisno preverjanje znanja 

po delih, saj mu koncentracija in pozornost hitro upadeta. Med delom mora imeti omogočene 

krajše odmore. Pri pisnem računanju deljenja je smiselno, da ima ob sebi tabelo poštevanke in 

kalkulator za preverjanje rezultata. Glede na njegov slušni tip zaznavanja informacij potrebuje 

verbalne opore kot so razne opisane mnenmotehnike in verbalizacije postopkov. 
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4.9 Odgovora na raziskovalni vprašanji 

1. Kakšne so dečkove aritmetične sposobnosti, spretnosti ter prevladujoči učni stil? 

 

Na začetku dela z učencem sem s preverjanji in razgovori pridobila diagnostično oceno na 

področju aritmetičnih sposobnosti, spretnosti in učnega stila.  

 

S pomočjo 10-minutnega testa avtomatizacije aritmetičnih dejstev sem ugotovila, da ima 

deček teţave predvsem z računsko operacijo odštevanja večmestnih števil, kar je v skaldu z 

navedbo Kavklerjeve (1997), ki pravi, da odštevanje obravnavamo kot najzahtevnejšo 

operacijo, ker ima najbolj oteţen priklic aritmetičnih dejstev in postopkov (Kavkler, 1997). 

Prav tako je deček zamenjal operacijo deljenja z mnoţenjem, kar je ena izmed vrst napak, ki 

se pojavlja pri priklicu aritmetičnih dejstev (Kavkler, 1996). 

 

5-minutni test sestavljanja računov z vnaprej določenim rezultatom za ugotavljanje 

fleksibilnosti pri reševanju matematičnih problemov je pokazal, da učenec slabše obvladuje 

zahtevnejše računske operacije in pri reševanju matematičnih problemov ni fleksibilen, saj je 

navajal le enostavne rešitve problema (pri odštevanju je npr. povečeval zmanjševalec in 

odštevanec za ena) z večinoma le eno računsko operacijo (odštevanje), sestavljenih računov 

pa ni navedel.  

 

Sugarmanov test je pokazal, da deček pri računanju uporablja višje strategije računanja , saj je 

pri večini računov navedel rezultat s pomočjo priklica (avtomatizacija).  

 

Neformalni test preverjanja pisnega računanja je pokazal, da deček obvlada seštevanje brez in 

s prehodom, saj je vse račune rešil pravilno. Dosegel je šest točk od šestih. Prav tako obvlada 

računsko operacijo odštevanja brez prehoda, pri računih odštevanja s prehodom z 

večmestnimi števili pa pozabi upoštevati zapisan prehod čez desetico ali pa ga sploh ne 

zapiše, prav tako pa je tudi narobe odštel števki. Pri mnoţenju z enomestnim mnoţiteljem 

brez prehoda nima teţav, pri prehodu pa le-tega ne upošteva ali pa napake nastanejo zaradi 

neavtomatizirane poštevanke. Pri računih brez prehoda in z dvomestnim mnoţiteljem je pri 

enem izmed računov števke delnega rezultata zapisal na napačno mesto, pri računih z 

dvomestnim mnoţiteljem s prehodom pa se je pojavila napaka zaradi neavtomatizirane 

poštevanke. Tancig (1996, v Kavkler, 1997) pravi, da do proceduralnih napak pri reševanju 
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problema pride zaradi uporabljenih manj učinkovitih ali napačnih produkcijskih pravil. Pri 

mnoţenju z enomestnim in dvomestnim mnoţiteljem pri računih s prehodom je napravil več 

napak zaradi neavtomatizirane poštevanke. Willis (2007) pravi, da dejstva nimajo veliko 

skupnega s smiselno ali čustveno vsebino, so tudi povezave med posameznimi moţganskimi 

predeli omejene. Zato je tudi manj verjetno, da se bodo nove informacije vpisale v dolgoročni 

spomin. 

 

S pomočjo nalog za preverjanje pisnega deljenja sem ugotovila, da deček ne obvlada postopka 

pisnega deljenja (ne glede na to, ali je to račun z ostankom ali brez, s prehodom čez desetico 

ali brez.) Pravilno je rešil le dva računa (od skupno osemindvajsetih), ki sta bila brez ostanka 

in od učenca nista zahtevala poznavanja pisnega računanja. Matijeve teţave s postopkom 

pisnega deljenja se povezujejo z ugotovitvijo Kavklerjeve (2007), ki pravi, da matematika 

vključuje mnogo korakov, dejstev, pravil ţe pri reševanju relativno enostavnih aritmetičnih 

problemov.Učenec ima lahko hude teţave z izvajanjem posameznih ali vseh postopkov na 

določenem področju aritmetike.  

Poleg naštetega ima deček motnjo hiperaktivnosti in pozornosti, ki ga pri delu dodatno ovira. 

Ta se kaţe v nečitljivih izdelkih, boljših rezultatih v začetku ure, pozabljanju na pomembne 

segmente pri posameznem postopku (npr. zapis prehoda čez desetico) in pomembno vpliva na 

dečkove aritmetične sposobnosti in spretnosti. 

 

2. Ali bo trening za zapomnitev in pravilno izvedbo postopka pisnega deljenja in 

odštevanja s pomočjo predstavljenih opor, ki vključujejo rabo mnemotehnik, slušnih 

opor, barvnih in grafičnih ponazoril ter ţepnega računala, izboljšal dečkovo pomnjenje 

in uspešnost pri postopku pisnega deljenja in odštevanja? 

 

Ocenjujem, da so predstavljene opore (mnemotehnike, barvne opore, karopapir itd.) in izvajane 

dejavnosti pomembno pripomogle k izboljšanju dečkove zapomnitve postopka pisnega deljenja 

in odštevanja. Kavkler (2007) pravi, da otrok utrjuje postopke tako, da rešuje veliko različnih in 

zanimivih aritmetičnih problemov z različnimi postopki in oporami, posebno pomembna je 

ponazoritev postopkov. Postopke moramo vaditi toliko časa, da jih otrok izvaja avtomatizirano.  

Deček je napredoval pri vseh zastavljenih ciljih. Pri računski operaciji deljenja, kjer je na 

začetku treninga rešil pravilno, brez napak v postopku izmed vseh podanih računov le 2 računa 

od skupno 29, je na končnem preverjanju rešil pravilno, po usteznem postopku 20 računov od 

29 (razvidno iz tabel 17-21). Pri računih deljenja z enomestnim deliteljem brez ostanka z in 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                                    Pori Jerca; diplomsko delo 

- 89 – 

brez prehoda je svoj začetni rezultat izboljšal, saj dosegel 8 točk od 10 točk (tabela 17). Pri 

računih deljenja z enomestnim deliteljem z ostankom z in brez prehoda je učenec dosegel 3 od 

4 točk in prav tako izboljšal rezultat (tabela 18). Rezultat je izboljšal tudi pri pisnem deljenju z 

dvomestnim deliteljem brez ostanka ter brez prehoda, kjer je na končnem preverjanju dosegel 5 

točk od 5 točk (tabela 19), pri pisnem deljenju z dvomestnim deliteljem brez ostanka in s 

prehodom, kjer je dosegel 1 točko od 4 točk (tabela 20), ter pri pisnem deljenju z dvomestnim 

deliteljem z ostankom in s prehodom, kjer je dosegel 3 točke od 5 točk (tabela 21). 

 

Najmanjši napredek ocenjujem pri cilju čitljivega zapisa v predvidene kvadrate. Zapisi so bili 

manj čitljivi proti koncu srečanja (priloga št. 4), saj je bil deček utrujen in je postal manj 

pozoren. Slabša pozornost med drugim vpliva na zadrţevanje in usmerjanje pozornosti, 

dejavnosti in organizacijo nalog (Magajna idr., 2008). 

 

Deček zna oceniti rezultat, vendar pa še vedno potrebuje potrditve in spodbude. Tekom 

treninga je po izračunanih računih napravil tudi preizkus na kalkulator, ki je za dečka, ki nima 

avtomatizirane poštevanke, dobrodošel in potreben pripomoček, kar navajajo tudi Kavkler 

(1999) in Eide in Eide (2006), ki pravijo, da je pri otroku, ki aritmetični problem razume, ima 

pa teţave povezane z usvajanjem postopka, uporaba kalkulatorja smiselna. Tudi raziskovalci 

(Scruggs, Mastropieri, 1992, Swanson in drugi, 1998; v Magajna, 2004) pravijo, da, ko 

poučujemo strategije pomnjenja, je pomembno, da izberemo take, ki vključujejo procese, ki so 

zadostni in nujni za to, da doseţemo izbrani cilj, pri tem pa ne obremenjujejo več intelektualnih 

procesov kot je nujno potrebno. 

Deček je dobljeni rezultat tudi primerjal z danim številom, proti koncu treninga je tudi sam 

našel napake v svojem izračunu. Po preizkusu je v začetnih srečanjih pisnega deljanja pozabil 

prišteti ostanek, vendar se je to v zaključku treninga izboljšalo, tako da je deček postal na 

ostanek bolj pozoren. 

 

Po treningu pisnega odštevanja je deček izboljšal zapomnitev in izvajanje postopka odštevanja 

pri računih s prehodom, kar lahko razberemo iz tabele št. 23. Dosegel je 6 točk od 6 točk. 

Prehode števil je ustrezno zapisoval in jih pri izračunu tudi upošteval. Eide in Eide (2006) 

pravita, da je samo ena pot, da spretnosti avtomatiziramo in ta pot je vaja. Dosledna in 

dolgoročna vaja bi morala biti del načrta za vsakega otroka, ki ima teţave z avtomatizacijo 

posameznih spretnosti. Pomembno pa je, da vsakemu otroku prilagodimo trening in strategije 

glede na njegove potrebe.  
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Glede na rezultate diagnostičnih ocen in iz rezultatov neformalnega testa preverjanja pisnega 

računaja računskih operacij deljenja in odštevanja, ki so prikazani v tabelah 17-25 lahko 

sklepam, da je izvedeni trening pozitvno vplival na zapomitev (avtomatizacijo) in pravilno 

izvedbo postopka pisnega deljenja in odštevanja.  

Kot pravi Magajna (2004), pa se je potrebno zavedati, da še tako dobre strategije pomnjenja, ki 

jih bomo podali učencem z motnjami učenja, ne bodo nujno zmanjšale razlike v procesiranju 

informacij v primerjavi z učenci, ki teţav z učenjem postopkov nimajo. To pomeni, da četudi je 

učenec zelo dober v uporabi neke strategije pomnjenja in zelo izboljša izvajanje, njegovo 

funkcioniranje še vedno ne bo enako učencu brez primanjkljajev. 
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5 SKLEP IN PREDLOGI ZA PRAKSO 

Pisno računanje je zapleten postopek in ni enostavna naloga za učenca s pomanjkljivim 

proceduralnim znanjem. Zapomniti si mora vrsto pravil, ki veljajo pri neki operaciji oz. 

nekem zapletenem postopku. Poleg tega pa je pomembno tudi to, da poleg tega, da pravilno 

reši račun po vseh danih korakih, le-tega tudi razume. Veliko otrok v osnovnih šolah ima 

teţave s pisnim deljenjem (Krapeţ, 1999). V osnovnih šolah bi torej morali več časa nameniti 

za usvajanje in utrjevanje postopkov. Kot pravita Eide in Eide (2006), je samo ena pot, da 

spretnosti avtomatiziramo in ta pot je vaja. Dosledna in dolgoročna vaja bi morala biti del 

načrta za vsakega otroka, ki ima teţave z avtomatizacijo posameznih spretnosti. Veliko otrok 

ima določene učne teţave, zaradi katerih so do neke mere odporni na pozitivne posledice vaj 

na določenih področjih. Pomembno je, da vsakemu otroku prilagodimo trening in strategije 

glede na njegove potrebe (Eide in Eide, 2006). 

Deček je v času najinih srečanj napredoval na področju obvladovanja aritmetičnih postopkov 

pisnega deljenja in odštevanja s pomočjo ustreznih opor in dejavnosti. Pri obeh treningih je 

izboljšal rezultat, na končnem preverjanju znanja pisnega deljenja je ustrezno rešil 20 računov 

od 29, na končnem preverjanju znanja pisnega odštevanja pa 12 računov od 12 računov.  

Oba treninga sta se izkazala za uspešna. Kljub temu pa lahko na obeh področjih (pisnega 

deljenja in odštevanja) deček še napreduje, saj je za avtomatizacijo postopkov potrebno veliko 

vaj in utrjevanja. Namreč, bolj avtomatičen je proces, manj je obremenjen delovni spomin, to 

pomeni, da je bolj na razpolago za druge naloge (Eide in Eide, 2006). Uporabljene opore so 

bile v večini ustrezne in so bile dečku v pomoč, v nadaljnje pa bo potreboval še veliko vaje in 

podpore, da bo počasi dosegel stopnjo avtomatizacije, predvsem na področju pisnega deljenja. 

Učenci, ki imajo teţave v učnem procesu bodisi s pravopisom, pozornostjo, šibko 

koncentracijo, pisanjem, pomnjenjem, računanjem itd. potrebujejo prilagoditve, opore in 

podporo staršev, učiteljev, vrstnikov in drugih strokovnjakov, če ţelimo, da bodo svoje 

sposobnosti ustrezno razvili. Šola mora biti za vsakega otroka prostor, kjer se čutijo sprejeti, 

uspešni in varni. Le s pozitivno podporo vseh, ki so takim otrokom blizu, bo otrok kljub vsem 

primankljajem razvil zaupanje vase in se tako z manj občutki neuspešnosti in z večjo 

gotovostjo v svoje sposobnosti spopadal s šolskim delom. Čustvena podpora je namreč zelo 

pomembna tudi za zapomnitev informacij. Učitelj mora biti na to pozoren, saj predstavlja vir 

pozitivne podpore in le tako bo učenec lahko ohranil samospoštovanje. Ko učenec poveţe 
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snov s pozitivnimi čustvi, podatki ne bodo le hitreje prehajali skozi moţgane, ampak bodo 

tudi povezani z učenčevim pozitivnim čustvenim stanjem med samo vsebino (Bristow, 

Cowley in Daines, 2001). 

Učenec potrebuje vaje, uporabo različnih opor in pripomočkov, potrpeţljivost in predvsem 

topel odnos tudi v nadaljevanju njegovega šolanja Potrebuje tudi dovolj časa in odmorov med 

delom, saj, kot pravijo Bristow, Cowley in Daines (2001), si vse to tudi zasluţi, saj vlaga v 

svoje delo veliko več truda in napora kot njihovi vrstniki. Vse to bi učitelji in specialni 

pedagogi ter vsi drugi pri delu s tem učencem in drugimi podobnimi učenci morali upoštevati. 

Učenec bo lahko le ob ustrezni spodbudi, razumevanju in pravi pomoči, kljub primanjkljajem, 

šolanje uspešno nadaljeval. 
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7 PRILOGE 
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1. Test preverjanja računskih operacij 
 

          1. SEŠTEVAMO 

 
   7              4 7          673             3 7 6 2                 7 8 6 5 4             1 8 7 6 5 5      

+  2           + 4 2        +324           + 6 2 3 5            +   2 1 3 4 5          +  7 1 2 3 2 1 

 

 

 

 

   8             2 8          652             4 3 8 2                5 4 3 6 2             3 7 4   0 1 3           

+  5          + 3 5        +368           + 3 1  7 9             + 2 3 4 4 8           + 4 5 7  9 4 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ODŠTEVAMO 
 

  1 8             7 3         4 5 6             7 6 8 5              7 8 8 3 1               9 8 4 6 3 4      

-   3         -   3 1       - 2 3 4           - 1 4 3 2           -  4 3 2 0 1           -  7 2 1 3 2 3      

 

 

 

 1 7            9 2          8 7 3            9 8 1 7                4 0 5 6 2               5 3 2 8 4 2 

-  8        -   3 7        - 7 8 4         - 3 9 3 8            -  2 5 4 7 3             - 4 4 6 9 5 3 
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        3. MNOŢIMO – z enomestnim mnoţiteljem 

 

         4  3  X  2             7 8 9 x 1           1  0  0  2 x 4          2  3  1  0  2  x  3          3  4  5  6  9  8  x  0  

            

 

 

        5  6  x   6             5 4 3 x 8      5  2  6  7  X  7            7  3  8  6  4  x  9            1  8  4  3  7  6  x  5                                                                                                                       

 

 

 

 

 

       4. MNOŢIMO – z dvomestnim mnoţiteljem 

 

 

         3 2 x 3 2         2 0 1 x 2 3          5  8  3  9  x  1 0         3  0  4  2  1  x  2  1       8  9  6  9  4  7 x 1  1  

  

 

 

 

 

               6 7 x 1  3                     7 6 4 x 8 2                  4  8  5  7  x  2  9                 2 0 3 2 1 x 3 5           
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            4. 1 DELIMO - deljenje brez ostanka – enomestni delitelj 

 

 

                   6 3 : 3 =               1 2 0 : 6 =                    6 4 8 2 : 2 =                    5 0 0 0 5 : 5 =                    

 

 

 

                    8 0 4 0 8 8  : 4  =               

                                               

 

 

 

                     8 4 : 7 =                    2 5 6 : 8 =                  2 7 9 0 : 9 =                    1 2 6 3 6 :6=                       

 

                                                        

 

                        4 4 6 1 8 0 : 5 =                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        4.2 DELIMO – deljenje z ostankom – enomestni delitelj: 
 

 

 

         7 8 : 7 =                                      5 4 1 : 6 =                                  9305 : 3 = 

 

  

 

                 

                                1 8 5 4 3: 9=                                  6 7 4 6 5 1 : 8 =  
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                DELIMO - deljenje brez ostanka – dvomestni delitelj  1 
 
 

                24 : 12 =                                  5 6 0 : 7 0 =                  2 6 3 9 : 1 3 =                         

 

 

 

                     1 1 2 3 2 : 1 6=                                  4 5 9 1 0 2  : 5 1 =         

 

     

 

 

 

 

 

          DELIMO – deljenje brez ostanka – dvomestni delitelj  2 

 
            3 0 4 : 1 6 =                             5 2 0 8 : 4 2 =                           7 4 9 1 0 : 2 2=                      

 

 

 

             4  6 6 5 7 0 : 7 4 =      

 

                         

 

 

 

 

               DELIMO - deljenje z ostankom – dvomestni delitelj             
 
 

                2 9 : 1 4 =                            1 4 6 : 1 2 =                        1 0 1 8 : 2 1 =  

 

                                             

 

 

 

                6 4 2 1 6  :  5 3 =                                               7 8 4 5 6 7 : 5 6 =                                        
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2. Preverjanje znanja zaokroţevanja števil in ocenjevanja pribliţnih 

rezultatov 

 

Sklop 1: 

1. Kaj bi lahko kupil za 50 centov? 

2. Koliko Bobi flipsov bi dobil za 50 centov? 

3. Kaj bi lahko najhitreje kupil za 1 euro? 

4. Kaj vse lahko dobiš za 1 euro? 

5. Kaj lahko kupiš za 2 eura? 

6. Kaj bi lahko najhitreje kupil za 3 evre? 

 

Sklop 2: 

1. Dam ti 10 eur. Kupi stvari, ki jih dobiš za toliko denarja. 

2. Mama te pošlje v trgovino. Potrebuje zloţljiv stolček, sir in stojalo za začimbe. 

Pribliţno koliko denarja boš moral vzeti s seboj v trgovino? 

3. Babica ti je podarila 100 eur. Pojdi v trgovino in si izberi toliko izdelkov, ki jih lahko dobiš 

za ta denar! 

4. Potrebuješ dve zavesi za kuhinjsko okno. Pribliţno koliko denarja boš vzel s seboj? 

5. Dobite obiske. Zmanjkalo vam je sira, kumaric in mleka. Pribliţno koliko denarja boš vzel 

s seboj? 
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3. Neformalni test za ugotavljanje dečkovega konceptualnega znanja  

 

Dobro preberi naloge in razmisli, katere računske 

operacije bi moral uporabiti pri vsaki izmed njih. 

Ko to ugotoviš, označi s kljukico ustrezno računsko 

operacijo! 

 
 

1. Miha je zbiral znamke. Imel jih je 143, nato pa sta mu Tine in Nika 

dala še 45 znamk. Koliko znamk je nato imel Miha? 

 

          

seštevanje 

(+) 

 

 

odštevanje 

(-) 

 

mnoţenje 

(x) 

 

deljenje 

(:) 

    

 

 

 

 

 

2. Na letalo se je vkrcalo 89 ljudi. Ko so prispeli na cilj, jih je 

izstopilo samo 80. Koliko ljudi je ostalo na letalu? 

 

 

          

seštevanje 

(+) 

 

 

odštevanje 

(-) 

 

mnoţenje 

(x) 

 

deljenje 

(:) 
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3. Na nogometnem stadionu je na tribuni za gledalce 34 vrst. V vsaki 

vrsti lahko sedi 114 gledalcev. Koliko gledalcev si lahko ogleda 

nogometno tekmo?  

 

 

 

          

seštevanje 

(+) 

 

 

odštevanje 

(-) 

 

mnoţenje 

(x) 

 

deljenje 

(:) 

    

 

 

 

 

 

4.Vrtnarji so 240 sadik posadili na 8 gredic. Na vsaki gredici je bilo 

posajenih enako število sadik. Koliko sadik so posadili na vsako 

gredico? 

 
 

          

seštevanje 

(+) 

 

 

odštevanje 

(-) 

 

mnoţenje 

(x) 

 

deljenje 

(:) 
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4. Prikaz nečitljivega zapisa števil ob koncu ure 

 

 

 
 

 

 
 

 

 


