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POVZETEK

Pregled domačih in tujih raziskav je pokazal povezanost med revščino ter slabim socialnoekonomskim položajem družine in učno uspešnostjo otrok. Revščina je pojav s številnimi
stresnimi dejavniki, ki negativno vplivajo na celotno družino in učno uspešnost otrok. Vplivi
zajemajo širok spekter področij otrokovega razvoja, kot so matematika, jezik, grafomotorika,
učne strategije itd.
Za uspešno zgodnje učenje matematike v šoli mora učenec imeti dobro razvito neformalno
matematično znanje, občutek za števila, vidno-prostorske in jezikovne zmožnosti, kognitivne in
metakognitivne sposobnosti ter pozitiven odnos do matematike.
Številni avtorji v svojih ugotovitvah navajajo, da imajo učenci iz manj spodbudnega okolja, ki ga
povzroča revščina, slabše razvite temeljne sposobnosti, potrebne za učinkovito pridobivanje
formalnega matematičnega znanja pri pouku. Starši, ki so nenehno in dlje časa pod stresom
zaradi bremena revščine (nerednih dohodkov, iskanja zaposlitve, slabših splošnih življenjskih
razmer), imajo manj moči za kakovostne interakcije z otrokom, ki bi spodbujale njegov razvoj.
Prav tako otroku ne morejo zagotoviti spodbudnih materialnih razmer. Pri mnogih starših se
razvijeta še slaba samopodoba in občutek nemoči. Navadno imajo nižjo stopnjo izobrazbe pa
tudi pričakovanja, povezana z otrokovo izobrazbo, so nižja kot pri starših z višjo izobrazbo in
zagotovljenim rednim dohodkom.
Temeljni namen naše študije primera je bil oblikovati kompenzacijski program za učenca, ki živi
v manj spodbudnem okolju zaradi vpliva revščine in ima matematične učne težave, in sicer na
peti stopnji petstopenjskega hierarhičnega modela obravnave učenca s posebnimi potrebami
(Magajna idr., 2008) ter po zgledu štiristopenjskega sistemskega pristopa (Kavkler, 2008b). V
programu pomoči so sodelovali vrstniki, učiteljica, specialna pedagoginja, prostovoljna delavka
in starši. S celostnim sistemskim načinom dela je bila učencu zagotovljena kakovostna
inkluzivna vzgoja in izobraževanje z vsemi razpoložljivimi viri: od stalne strokovne, vrstniške do
starševske pomoči.
Učenec je bil na začetku obravnave star 8 let in 2 meseca in je obiskoval drugi razred. Ob koncu
obravnave je bil star 9 let in 1 mesec in je obiskoval tretji razred.
Za celovito oceno učenčevega funkcioniranja in končno oceno smo uporabili naslednje merske
instrumente: Zbirko instrumentov za ocenjevanje zmožnosti in posebnih potreb (Galeša, 2003),
iv
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Matematični presejalni komplet (Adler, 2001), Test poznavanja števil (Griffin, 2002),
Sugarmanov test za ugotavljanje aritmetičnih strategij (Shorpshire Mathematics Centre, 1996),
Teste za preverjanje aritmetičnih znanj (Kavkler idr., 1996), Semantični preizkus (Vladisavljević,
1983), naloge za preverjanje otrokovih jezikovnih zmožnosti, povezanih z matematiko,
sestavljene prav za to raziskavo (vsebino smo povzeli po publikaciji L. Marjanovič Umek (1990))
in matematične besedilne naloge. S konkretnimi cilji treninga smo spremljali napredek
učenčevega matematičnega znanja. Narejeni sta bili kvantitativna in kvalitativna obdelava
podatkov. Rezultati zbirke instrumentov in testov so bili predstavljeni v grafih in tabelah, cilje
smo kvalitativno analizirali, ovrednotili ter opisno predstavili.
Iz rezultatov začetne diagnostične ocene je razvidno, da je imel učenec slabo razvito
matematično znanje (deklarativno in konceptualno ter proceduralno in problemsko znanje),
slabše razvite govorno-jezikovne, vidno-prostorske in grafomotorične sposobnosti. Primerjava
začetne in končne ocene je pokazala, da je učenec napredoval na vseh področjih
matematičnega znanja, saj je po končanem programu večinoma dosegal vse ocenjene cilje. Prav
tako je napredoval na področjih matematičnih govorno-jezikovnih zmožnosti (pri končnem
ocenjevanju je dobil vse točke) ter vidno-prostorskih in grafomotoričnih sposobnosti.
Rezultati raziskave kažejo na učinkovitost programa za premagovanje in kompenzacijo
primanjkljajev, ki so nastali zaradi negativnega vpliva revščine in z njo povezanega slabega
socialno-ekonomskega položaja družine na otrokov zgodnji razvoj.
Učitelji in šolski strokovni delavci lahko na podlagi opazovanja otrok in spoznanj iz empiričnih
raziskav hitreje prepoznajo primanjkljaje pri tej skupini učencev. V sodelovanju s starši,
zunanjimi institucijami (npr. prostovoljno delo), z aktivnim vključevanjem otrok s posebnimi
potrebami in njihovih vrstnikov oblikujejo ustrezne

ukrepe pomoči za zmanjševanje,

odpravljanje ali preprečevanje omenjenih težav. S tem jim omogočijo boljše izobraževalne
dosežke ter prekinejo začarani krog revščine.
Naša raziskava je model za pripravo, izvedbo in evalvacijo kompenzacijskega programa za
omilitev posledic manj spodbudnega okolja v zgodnjem otroštvu na razvoj matematičnega
znanja ter matematičnih jezikovnih zmožnosti.
Menimo, da ugotovitve iz te raziskave pomenijo pomemben prispevek k znanosti in praksi.
Oblikovan in preverjen kompenzacijski program je dober model za zgodnjo obravnavo otrok iz
manj spodbudnega okolja zaradi revščine. Z njim želimo pripomoči k razvoju kakovostnega
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inkluzivnega izobraževanja ter opozoriti učitelje in strokovne delavce na problematiko revščine
in njen vpliv na zgodnji razvoj otrok.

Ključne besede
revščina, zgodnja obravnava, učne težave pri matematiki, matematično deklarativno,
konceptualno, proceduralno in problemsko znanje, kompenzacijski programi, kontinuum
pomoči, sistemski pristop

vi
Marija Jazbec specialistično delo

Kompenzacijski program za učenca z matematičnimi učnimi težavami iz družine z nizkim socialno-ekonomskim statusom

SUMMARY
A review of domestic and foreign research has shown a correlation between poverty and weak
socio-economic family situation and educational success of children. Poverty is an occurrence
with many stress factors, which have a negative effect on the whole family and educational
success of children. These factors include a wide spectrum of areas of child's development,
such as math, language, graphomotorics, educational strategies etc.
For efficient early math learning in school the pupil must posses’ good informal mathematical
knowledge, a number sense, visuospatial and language capabilities, cognitive and
metacognitive capabilities and a positive attitude towards math.
In their findings many authors stress that children from less stimulating environments, caused
by poverty, have less well developed basic abilities, necessary for efficient gaining of formal
math knowledge in class. Parents, who are constantly and for a longer period of time under
stress because of burdens of poverty (infrequent income, job search, worse general living
conditions), have less strength for quality interaction with a child, which would encourage his
development. At the same time they cannot provide a child with encouraging material
conditions. Many parents also develop poor self-image and a sense of helplessness. They
generally have a lower degree of education and the expectations related to child's education
are lower than with parents with higher education and guaranteed regular income as well.
The main purpose of our study was to develop a compensation program for a pupil, who lives in
a less encouraging environment because of poverty influence and has mathematical difficulties,
namely on the fifth level of a five-level hierarchy model for dealing with pupils with special
needs (Magajna et al., 2008) and following a four-level system approach (Kavkler, 2008 b).
Peers, a teacher, a special pedagogue, a volunteer worker and parents have participated in the
program. Using a comprehensive systematic approach to work the pupil was provided with
quality inclusive upbringing and education with all available means: from constant professional,
peer to parental help.
The pupil was 8 years and 2 months old and attending the 2 nd grade when the treatment
started. When the treatment stopped he was 9 years and 1 month old and attending the 3rd
grade.
We have used the following measuring instruments when preparing a comprehensive
evaluation of the pupil's functioning and the final assessment: A collection of instruments for
vii
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evaluating capabilities and special needs (Galeša, 2003), Mathematics Screening 1 (Adler,
2001), Numbers knowledge test (Griffin, 2002), Sugarman's test for assessing arithmetic
strategies (Shorpshire Mathematics Centre, 1996), Tests for checking arithmetic knowledge
(Kavkler et al., 1996), Semantic test (Vladisavljević, 1983), tests for assessing a child's language
capabilities related with math, composed especially for this research (the contents were
outlined using the publication L. Marjanovič Umek (1990)), and mathematical text assignments.
We have followed the progress of the child's mathematical knowledge using concrete training
goals. Qualitative and quantitative data processing has been made. The results of the collection
of instruments and tests were presented in graphs and tables, the goals were qualitatively
analysed, evaluated and descriptively presented.
It is evident from the results of the initial diagnostic assessment that the pupil had poorly
developed mathematical knowledge (declarative and conceptual also procedural and problem
knowledge), poorly developed oral-linguistic, visuospatial and graphomotoric capabilities. A
comparison between the initial and final assessment has shown that the pupil has improved in
all areas of mathematical knowledge, since he has for the most part reached all the assessed
goals. He also improved in the areas of mathematical oral-linguistic capabilities (he scored all
points in the final evaluation) and also visuospatial and graphomotoric capabilities.
The results of the research show the effectiveness of the program when dealing with
overcoming and compensation of deficiencies, which are a result of negative effects of poverty
and related low socio-economic status family situation on the child's early development.
Based on the findings from the empirical research the teachers and school staff can identify the
deficiencies with this group of pupils much faster. In cooperation with the parents, outside
institutions (e.g. volunteer work), active integration of kids with special needs and their peers
they can form appropriate help measures to reduce, eliminate or prevent the aforementioned
problems. With this they enable better educational achievements and break the vicious circle
of poverty.

Our research is a model to prepare, execute and evaluate the intervention program to alleviate
the consequences of a less stimulating environment in early childhood and develop
mathematical knowledge and mathematical language capabilities.

viii
Marija Jazbec specialistično delo

Kompenzacijski program za učenca z matematičnimi učnimi težavami iz družine z nizkim socialno-ekonomskim statusom

We believe that the findings from our research present an important contribution to science
and practice. The designed and tested intervention program is a good model for early
treatment for children from less stimulating environment because of poverty. With it we want
to aid in developing quality inclusive education and warn teachers and school professionals of
the poverty issues and its influence on early child development.

Key words
poverty, early treatment, mathematics learning difficulties, mathematic declarative,
conceptual, procedural and problem knowledge, intervention programs, aid continuum,
systematic approach
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1 UVOD

Obravnava otrok s posebnimi potrebami se je skozi čas močno spreminjala. V preteklosti je pri
odkrivanju otrokovih primanjkljajev in ovir prevladoval medicinsko-klinični model. V sodobni
pedagoški praksi prevladuje socialno-izobraževalni model, ki temelji na otrokovih zmožnostih in
mu v učnem okolju zagotavlja socialno vključenost ter pogoje za optimalni razvoj (Kavkler,
2008a). Upoštevanje ugotovitev in pravil iz mednarodnih dokumentov o izobraževanju otrokom
in odraslim s posebnimi potrebami zagotavlja enakovredno vključevanje v družbo ter njen
vzgojno-izobraževalni sistem. V Sloveniji so v ta namen sprejeti zakonski in podzakonski akti.
Generalni direktorat za razvoj in sodelovanje pri Evropski komisiji (2011) v letnem poročilu o
razvojni politiki in politiki zunanje pomoči Evropske unije opozarja na vedno večje razlike med
bogatimi in revnimi ter na problem socialne izključenosti zaradi vpliva revščine. Inštitut za
družbene raziskave Töth (2010) navaja, da na pojav revščine vplivajo demografski dejavniki,
npr. velikost družine (otroci iz velikih družin so bolj izpostavljeni revščini, kot tisti iz manjših),
razvezanost staršev (otroci, ki živijo z razvezanimi starši, so bolj ogroženi) in stanje na trgu dela
(otroci brezposelnih staršev in staršev z nizkimi dohodki so bolj izpostavljeni tveganju revščine).
Na Statističnem uradu Republike Slovenije (2012) ugotavljajo, da so v najslabšem položaju
gospodinjstva brez delovno aktivnih članov in z vzdrževanimi otroki. Zaradi naraščajoče revščine
(Statistični urad Republike Slovenije, 2013) in širokega spektra dejavnikov, ki jo povzročajo, je
temu problemu treba posvetiti dovolj pozornosti tudi v vzgoji in izobraževanju.
Družina ima pomembno vlogo pri zgodnjem izobraževanju otrok in njihovi socialni sprejetosti. V
njej si otroci razvijejo temeljne socialne spretnosti in si pridobijo osnovno znanje. Družine, ki
dlje časa živijo v stresu zaradi revščine, otroku v zgodnjem otroštvu teže zagotavljajo pomoč. Po
mnenju strokovnjakov pa je to obdobje za otrokov razvoj zelo pomembno. Na otroke, ki živijo v
manj spodbudnem okolju zaradi revščine, vplivajo številnejši dejavniki tveganja kot na njihove
vrstnike iz spodbudnejšega okolja. Med pomembnejšimi so psihične obremenitve staršev,
brezposelnost ter zdravstveni, materialno-ekološki in vzgojno-izobraževalni dejavniki. Vsi se
medsebojno prepletajo, ogrožajo otrokovo učenje ter skladen in celostni razvoj (Mikuš Kos,
1999). Za spodbujanje harmoničnega razvoja in preprečevanje nastanka učnih težav otroci iz
manj spodbudnega okolja potrebujejo pravočasno, celostno in dovolj intenzivno obravnavo
(Barrera, 1995; Košak Babuder, 2004a; Esping-Andersen, 2008; Vehovar idr., 2009). Vanjo je
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treba pritegniti celotno družino, skupino šolskih strokovnih delavcev in sodelovati z zunanjimi
ustanovami.
Strokovnim delavcem šol so učne težave, ki nastanejo zaradi vplivov revščine, najdlje prikrite
(Magajna, Kavkler, Čačinovič Vogrinčič, Pečjak in Bregar Golobič, 2008). Razloge za manjšo učno
uspešnost pogosto pripisujejo drugim dejavnikom, otroci pa ne dobijo pravočasne ustrezne
pomoči in opore. Učitelji učencem z učnimi težavami, ki se razvijejo zaradi vplivov revščine in
slabega socialno-ekonomskega položaja družine, ponudijo neustrezne prilagoditve, ker vzroke
za nastanek težav premalo poznajo, ali pa jih prezrejo. Zato je treba učitelje seznanjati z razlogi
za nastanek učnih težav in jim ponuditi kakovosten model obravnave.
V okviru te raziskave smo oblikovali program za celostno zgodnjo obravnavo učenca iz manj
spodbudnega okolja zaradi zgodnjih vplivov revščine in slabega socialno-ekonomskega položaja
družine. Obravnava je temeljila na modelu zagotavljanja kontinuuma pomoči in sistemskega
načina dela. Vanjo so bili vključeni učiteljice, strokovni delavci šole, prostovoljna delavka, starši,
učenec s posebnimi potrebami, vrstniki ter specialna in rehabilitacijska pedagoginja; ta je
koordinirala pripravo, izvajanje in vrednotenje programa.
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA

Šole v sodobni družbi se spreminjajo, tako kot se spreminja gospodarstvo, tehnologija in družba
nasploh. Eno večjih in pomembnih sprememb ob koncu osemdesetih in na začetku v
devetdesetih let je prinesla inkluzija, ki jo Corbett (1999, po Kavkler, 2008a, str. 11) imenuje
sistem intervencij, s katerimi skušamo zagotoviti kakovostno izobraževanje, ustrezne strokovne
in materialne vire ter vključitev posameznikov, ki so socialno izključeni zaradi rase, spola,
nacionalnosti, verskega prepričanja, posebnih potreb ali socialnega in ekonomskega statusa.
M. Kavkler (2003a) poudarja, da so otroci s posebnimi potrebami člani naše demokratične
družbe, zato ne smejo biti diskriminirani pri vključevanju v vzgojno-izobraževalno in širše
socialno okolje.

2.1 INKLUZIJA

Do konca osemdesetih let se je v mednarodni skupnosti v povezavi z vključevanjem oseb s
posebnimi potrebami v družbo uporabljal izraz integracija. Po konferenci v Salamanci leta 1994
se je uveljavil izraz inkluzija (Vislie, 2003).
V izobraževanju je bil pojem inkluzija prvič uporabljen julija 1988 v Severni Ameriki, ko se je 14
posameznikov, zaskrbljenih zaradi počasnega razvijanja integracije v izobraževanju, sešlo na
Frontier Collegeu v Torontu. V tej razpravi so prvič uporabili pojem inkluzija. Formalno so ga
opisali kot proces nameščanja otrok in odraslih, ki so invalidni ali imajo učne težave, v običajne
oziroma redne šole (Thomas, Vaughan, 2005, po Lesar, 2007, str. 135).
Bolj kot sprememba v rabi izrazov je pomembna nova politika mednarodne skupnosti v
povezavi z osebami s posebnimi potrebami. Začela se je razvijati zavest o potrebi po stalnem
vključevanju otrok s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami v redne oddelke in v skladu z
njihovo starostjo (Mitchell, 2004) ter o odstranjevanju ovir pri učenju in sodelovanju učencev s
posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami (Black-Hawkins, Florian in Rouse, 2007).
V novi usmeritvi je poudarjeno, da ni le otrok tisti, ki ga je treba spremeniti, ampak je treba
spremeniti izobraževalni sistem, tako da bo ustrezal potrebam vseh otrok. Inkluzija otrok v
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izobraževanje je uspešna le takrat, kadar so upoštevane njihove posebne vzgojno-izobraževalne
potrebe (Košak Babuder, 2004a).
Inkluzivna vzgoja in izobraževanje zahtevata spreminjanje okolja, prilagajanje kurikuluma,
stališč udeležencev v vzgojno-izobraževalnem procesu in oblikovanje takega vzgojnoizobraževalnega sistema, ki odpravlja ovire za optimalni razvoj potencialov vseh otrok. Inkluzija
preprečuje segregacijo in upošteva partnerstvo z otrokom in njegovimi starši ter aktivno
vključevanje šolskih strokovnjakov v razvoj inkluzivnega procesa. Inkluzija je proces, ki zahteva
upoštevanje realnih razmer in kontinuum vseh možnih izobraževalnih programov za otroke s
posebnimi potrebami (Kavkler, 2003a).
Inkluzivno izobraževanje torej pomeni, da vsi učenci, ne glede na njihove prednosti in slabosti,
postanejo naravni del vključujoče šolske skupnosti (Peters, Johnstone in Ferguson, 2005, po
Vehkakoski, 2008), da ima vsak možnost po svojih močeh prispevati k boljšim dosežkom
skupine in biti uspešen (Kavkler, 2008a).

2.1.1 Mednarodni akti, deklaracije in zakoni v Republiki Sloveniji, pomembni za
inkluzijo otrok s posebnimi potrebami

Med pomembnejšimi dokumenti za izvajanje vključujoče vzgoje in izobraževanja so: Konvencija
o otrokovih pravicah iz leta 1989, Salamanška deklaracija s Svetovne konference o posebnih
vzgojno-izobraževalnih potrebah iz leta 1994, listina Združenih narodov Svet po meri otrok
(2003) in Lizbonska strategija (2000) (Kavkler, 2008a). Prav tako ne smemo prezreti Konvencije
o pravicah invalidov iz leta 2006 (Uršič idr., 2008).
Salamanška deklaracija je bila sprejeta v okviru Svetovne konference o izobraževanju otrok s
posebnimi potrebami, na kateri so sodelovali predstavniki 92 vlad in 25 mednarodnih
organizacij. Zavzeli so se za omogočanje izobraževanja za vse. Države so pozvali, naj z vidika
jasnih zahtev po inkluzivnem šolanju temeljito razmislijo o svoji zakonodaji, torej zakonodaji, ki
zahteva od šol, da vključijo otroke in odrasle s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami v
redne vzgojno-izobraževalne sisteme (UNESCO, 1994).
Konvencija o otrokovih pravicah, leta 1989 jo je podpisala večina članic OZN, zagotavlja vsem
otrokom družbene, politične, ekonomske, socialne in kulturne pravice, izvaja ukrepe za zaščito
otrokovih pravic – pravic do preživetja, zdravja, izobraževanja, do ljubečega družinskega okolja,
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igre in kulture, do varovanja pred vsemi oblikami izkoriščanj in zlorab. V svojih splošnih načelih
zagovarja: da imajo otroci pravico do preživetja in razvoja do največje možne mere vseh vidikov
svojega življenja; enake pravice za vse, ne glede na raso, jezik, veroizpoved, politično ali drugo
prepričanje, narodno, etnično ali družbeno poreklo, premoženje, invalidnost, rojstvo ali
kakršenkoli drug položaj otroka, njegovih staršev ali zakonitega zastopnika. Izobraževanje mora
biti usmerjeno k popolnemu razvoju otrokove osebnosti, nadarjenosti ter umskih in telesnih
sposobnosti (Vojnovič, Otavnik, Pleško, 2009).
V Lizbonski strategiji (2000) je v središče pozornosti izobraževalnih politik ter organizacije
javnega sistema vzgoje in izobraževanja umeščeno znanje za blaginjo družbe in zagotavljanje
enakih izobraževalnih možnosti, na tem pa temelji tudi inkluzivno izobraževanje otrok s
posebnimi potrebami (Kavkler, 2008a).
Leta 1990 je bila pod okriljem UNICEFA, UNESCA, Združenih narodov in Svetovne banke
organizirana konferenca, na kateri so se državni voditelji 155 vlad javno zavezali nalogi
»Izobraževanje za vse do leta 2000.« Med zadanimi nacionalnimi cilji so bili tudi tisti, v katerih
so se zavezali za širjenje in razvoj zgodnjega otroškega varstva, za splošno dostopnost in
dokončanje osnovnega izobraževanja do leta 2000 (vključujoč družinsko in skupnostno pomoč
zlasti za otroke, ki so revni ali prikrajšani, in otroke s primanjkljaji) ter za zmanjšanje
nepismenosti odraslih. Leta 2000, deset let pozneje, je postavljene cilje uresničilo le nekaj
držav. Zato so cilj »Izobraževanje za vse do leta 2000« prestavili na leto 2015, čeprav mnogi ob
sedanjih trendih vidijo, da je tudi ta cilj nedosegljiv. Predvidevajo, da bo kar 75 milijonov otrok
prikrajšanih za osnovno izobraževanje, kar je kršitev njihovih temeljnih človekovih pravic in
kršitev Konvencije o otrokovih pravicah (Mittler, 2000).
S podpisom Konvencije o pravicah invalidov so se države podpisnice zavezale, da bodo
zagotovile enakopravno ravnanje z invalidi in sprejele zakone, ki bodo invalidom dali pravice, ali
spremenile tiste zakone, ki do invalidov niso pošteni. Predstavljamo nekaj poudarkov iz
konvencije: vsak človek, tudi invalid, lahko svobodno izbira; nihče ne sme biti diskriminiran;
invalidi imajo enako pravico, da se vključijo v družbo, kakor vsi drugi; vsak mora imeti enake
možnosti; moški in ženske morajo imeti enake možnosti. Pomembno je, da invalidi niso
izključeni iz izobraževanja; da se izobraževanje, kolikor je mogoče, prilagodi njihovim potrebam
ter da v splošnem izobraževanju invalidi dobijo ustrezno pomoč pri učenju (Uršič idr., 2008).
Zakon o osnovni šoli (2006, 2011) v Republiki Sloveniji ureja osnovnošolsko izobraževanje, ki ga
izvajajo javne in zasebne osnovne šole ali se izvaja kot izobraževanje na domu. Otrokom s
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posebnimi potrebami morajo biti zagotovljeni ustrezni pogoji za njihovo vzgojo in
izobraževanje. Otroci s posebnimi potrebami, ki so usmerjeni v izobraževalne programe s
prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo in druge programe, imajo pravico do
individualiziranih programov vzgoje in izobraževanja. Osnovna šola mora za izvajanje
osnovnošolskega programa otrok s posebnimi potrebami zagotoviti strokovne delavce za
pripravo, izvedbo in evalvacijo individualiziranih programov.
Izobraževanje učencev z učnimi težavami se izvaja v skladu s tem zakonom tako, da jim šola
prilagodi metode in oblike dela ter jim omogoči vključitev v dopolnilni pouk in druge oblike
individualne in skupinske pomoči.
V osnovnih šolah se izvaja tudi razširjeni program, ta obsega podaljšano bivanje, jutranje
varstvo, dodatni pouk, dopolnilni pouk in interesne dejavnosti ter šolo v naravi. Dopolnilni pouk
se organizira za učence, ki potrebujejo pomoč pri učenju; za razvijanje različnih interesov
učencev pa osnovna šola organizira interesne dejavnosti, ki jih določi z letnim delovnim
načrtom.
Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011) v Republiki Sloveniji ureja usmerjanje
otrok, mladoletnikov in polnoletnih oseb s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami (v
nadaljevanju s posebnimi potrebami) ter določa načine in oblike izvajanja vzgoje in
izobraževanja. Med otroke s posebnimi potrebami po tem zakonu spadajo tudi otroci s
primanjkljaji na posameznih področjih učenja; ti so lahko usmerjeni v izobraževalne programe s
prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo.
Cilji in načela tega zakona učencem s posebnimi potrebami zagotavljajo celovito in kompleksno
vzgojo in izobraževanje, individualiziran in interdisciplinaren način dela, kontinuirano podporo
in strokovno pomoč ter ustrezne pogoje, ki jim omogočajo optimalen razvoj.

2.1.2 Izvajanje inkluzivne vzgoje in izobraževanja

Sodobna družba je čedalje bolj tekmovalno naravnana. Pomembni so dosežki, odličnost,
pomembno je premagati konkurenco in biti boljši in najboljši. Pod vplivom tekmovalnosti je tudi
šola, kjer se poudarja skrb za dober učni uspeh posameznega učenca in šole kot celote. Pri delu
z vsakim učencem je treba misliti na storilnost. Takšna naravnanost je značilna za današnje
zahodne šolske kulture in učno-storilnostno šolo. V primerjavi s to doktrino inkluzivna šola svojo
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kulturo usmerja k socialni povezanosti, povezanosti življenja med učenci, učitelji in okoljem, ne
glede na njihove posebnosti in potrebe. Pomembno je spodbujanje socialne odgovornosti,
kooperativnosti in solidarnosti, kar so vrednote družbene prihodnosti, ki jih je treba razvijati
tudi v šoli. Ko govorimo o inkluzivni šoli, moramo sprejeti koncept k otroku usmerjenega
kurikuluma (Resman, 2003).
Raziskave kažejo, da je v šolah, ki vključujejo učence s posebnimi potrebami v redne oddelke,
mogoče opaziti splošen pozitiven vpliv na socialni razvoj vseh otrok in nobenih negativnih
posledic za preostale učence v oddelkih (Peetsma, Vergeer, Roeleveld in Karsten, 2004). Vendar
vseh otrok s posebnimi potrebami ne moremo kampanjsko vključevati v redne šole, saj je za
nekatere ustreznejše izobraževanje v specialnih izobraževalnih ustanovah (Carlberg in Kavale,
1980, prav tam, str. 476).
Inkluzija preprečuje segregacijo otrok s posebnimi potrebami s prilagajanjem kurikuluma.
Upošteva otrokove individualne potrebe, partnerstvo z otrokom in njegovimi starši ter dejavno
vključevanje šolskih strokovnjakov v razvoj inkluzivnega procesa. Inkluzivna vzgoja in
izobraževanje zahtevata spreminjanje okolja, stališč udeležencev vzgojno-izobraževalnega
procesa do uresničevanja posebnih potreb otrok in oblikovanje takega vzgojno-izobraževalnega
sistema, ki odpravlja ovire za optimalni razvoj potencialov vseh otrok. Uspešnost vključevanja
otrok s posebnimi potrebami je najbolj odvisna od učiteljev, saj ti izvajajo osnovne prilagoditve
poučevanja, specialni učitelji opravljajo le dodatne specialne treninge. Učitelji lahko zahtevno
nalogo uresničijo le, če imajo ustrezno strokovno in materialno pomoč ter ustrezno znanje in
strategije (Kavkler, 2003a).
Za kakovostno izvajanje inkluzivne vzgoje in izobraževanja je velikega pomena sistemski način
dela. Splošno sistemsko teorijo je razvil Bertalanfy (Gorišek, 2006). Iz te teorije izhaja
spoznanje, da na posameznika vpliva veliko različnih socialnih sistemov in podsistemov, da je
vključen v več socialnih sistemov hkrati, vendar imajo nekateri večji vpliv kot drugi. Sistemski
način dela je pomemben razlagalni model za preprečevanje psihosocialnih motenj, prav tako pa
je na njem zasnovan model inkluzivne šole. V sistem inkluzivne šole so vključeni štirje
podsistemi (Kavkler, 2008b):
Podsistem otrok – učni rezultati pogojujejo otrokovo doživljanje sveta in samega sebe, saj
pomembno vplivajo na njegovo samopodobo in socialno integracijo. Izobraževalni rezultati so
odvisni od posameznika in okolja. Otrok dosega optimalne rezultate, če se trudi in so zanj
organizirani in izpolnjeni ustrezni pogoji za učenje.
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Podsistem razred – v razredu ima najpomembnejšo vlogo učitelj. S pozitivnim odnosom do
otroka, razumevanjem in upoštevanjem njegovih posebnih potreb ter dobro poučevalno prakso
pomembno vpliva na uspešnost vseh otrok. Učitelj mora imeti pozitivno stališče do otrok, ki
prihajajo iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine, razumeti mora njihove posebne potrebe,
da jih bo resnično vključeval v razredni kolektiv.
M. Košak Babuder (2006b) predlaga naslednje načine upoštevanja posebnih vzgojnoizobraževalnih potreb pri otrocih iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine: oceno učinkovitih
strategij in razvijanje manjkajočih, identifikacijo in razvoj otrokovih močnih področij, učenje po
različnih čutnih poteh, fleksibilno ocenjevanje, pomoč pri vključevanju v razredni kolektiv,
prilagajanje navodil, poslušanje in upoštevanje otroka, prijazno opozarjanje na napake in
kakovostno komunikacijo s starši.
Podsistem šola – šolsko okolje mora biti organizirano tako, da podpira delo strokovnih delavcev
v šoli, poskrbi za sprotno vrednotenje napredka, svoja pričakovanja pa prilagodi staršem otrok.
Starši se posredno zavedajo učne neuspešnosti svojih otrok, vendar jim pogosto ne morejo in
ne znajo pomagati.
Podsistem širše okolje – inkluzivne šole morajo izrabiti različne vire v bližnjem in širšem okolju.
Ravnatelj in svetovalni delavci morajo spodbujati sodelovanje z zunanjimi institucijami in
organizacijami. Pomembno je stalno strokovno izpopolnjevanje učiteljev in drugih strokovnih
delavcev.
Če vsi podsistemi delujejo usklajeno, dobimo učinkovito celoto, ki lahko v inkluzivnem
izobraževanju uspešneje pomaga otrokom s posebnimi potrebami (Košak Babuder, 2006b;
Kavkler, 2008b).
Prav tako je treba otrokom zagotoviti kontinuum pomoči. Magajna in sodelavke (2008)
opozarjajo, da je problem učnih težav in šolske neuspešnosti kompleksen in trdovraten; po
mnenju mnogih strokovnjakov eden izmed najodpornejših v sodobnih šolah. Učne težav se
razprostirajo na kontinuumu in prav zaradi kontinuuma posebnih potreb je potrebna različna
stopnja opore in pomoči. Avtorice predstavljajo petstopenjski model kontinuuma pomoči.
1. Pomoč učitelja pri pouku, dopolnilnem pouku ter v okviru podaljšanega bivanja in
varstva. Učitelj je prvi, ki pri učencu odkrije težave, mu pomaga (v obliki dobre
poučevalne prakse), sodeluje s starši in drugimi strokovnimi delavci na šoli. Pripravi
izvirni delovni projekt pomoči.

Marija Jazbec specialistično delo

8

Kompenzacijski program za učenca z matematičnimi učnimi težavami iz družine z nizkim socialno-ekonomskim statusom

2. Pomoč šolske svetovalne oziroma mobilne specialne pedagoške službe, če učenec z
učnimi težavami kljub vsem učiteljevim prilagoditvam ne napreduje. Svetovalni delavec
dopolni in poglobi odkrivanje, raziskovanje in opredelitev ovir pri učencu in v okolju ter
močnih področij in talentov. V pomoč pritegne učitelja, učenca in starše in vzpostavi
odnos soustvarjanja.
3. Dodatna individualna in skupinska pomoč se organizira, kadar se učne težave kljub vsem
ukrepom nadaljujejo. Po potrebi se opravi dodatni diagnostični postopek, dokumentirati
je treba vse oblike pomoči in oceniti napredek.
4. Mnenje in pomoč zunanje strokovne ustanove je potrebno za učence, ki ne napredujejo
kljub vsem oblikam pomoči. Šola zaprosi ustanovo (npr. svetovalni center) za dodatno
strokovno mnenje in po potrebi dodatno strokovno pomoč. Projekt pomoči se nadaljuje
in skrbno dokumentira.
5. Program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo je potreben za učence
z izrazitejšimi specifičnimi učnimi težavami (primanjkljaji na posameznih področjih
učenja), ki potrebujejo več prilagoditev in pomoči.

Učencem, ki so po kontinuumu pomoči usmerjeni v izobraževalni program s prilagojenim
izvajanjem, po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011), pripada prilagoditev
organizacije, načina preverjanja in ocenjevanja znanja, napredovanja, časovne razporeditve
pouka in dodatna strokovna pomoč.
Za kakovostno inkluzivno izobraževanje je pomembno, da kontinuum pomoči združimo s
sistemskim načinom dela. Na vsaki stopnji kontinuuma je potrebno kakovostno in aktivno
sodelovanje učencev s posebnimi potrebami, vrstnikov, staršev, sistema šolskih strokovnih in
vodstvenih delavcev ter sodelovanje z zunanjimi institucijami (oblikovanje podporne socialne
mreže).

2.1.3 Timsko delo

Zakon o osnovni šoli (2006) otrokom s posebnimi potrebami, ki so usmerjeni v izobraževalne
programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, zagotavlja pravico do
individualiziranih programov vzgoje in izobraževanja. Osnovna šola mora za izvajanje
Marija Jazbec specialistično delo
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osnovnošolskega programa otrokom s posebnimi potrebami zagotoviti strokovne delavce za
pripravo, izvedbo in evalvacijo individualiziranih programov. V strokovnih skupinah sodelujejo
učitelji rednih šol, specialni in rehabilitacijski pedagogi ter drugi strokovni delavci – psihologi,
logopedi, socialni delavci itd. Pomembno vlogo pri sodelovanju s strokovnim timom in izvajanju
vzgojno-izobraževalnega procesa imajo starši otroka s posebnimi potrebami (Lewis in Doorlag,
1987).
Timsko delo je v pedagoški enciklopediji opredeljeno kot oblika aktivnosti, ki jo opravlja skupina
pedagoških strokovnjakov na podlagi neposrednega in enakovrednega sodelovanja ter za
doseganje skupnih ciljev (Polak, 1999, str. 9). Osnovni pogoji dobrega timskega dela v vzgoji in
izobraževanja so skupni cilji in pozitivna soodvisnost članov tima. S timskim delom se zagotavlja
večja učinkovitost pedagoškega dela, osebnostni in strokovni razvoj članov tima ter občutek
pripadnosti.
Za kakovostno in uspešno timsko delo so pomembni različni dejavniki in pogoji: komunikacijske
spretnosti, dobra razporeditev vlog, sklepanje kompromisov in lastna aktivnost v timu (Polak,
2007). Pomemben pogoj je dobro časovno usklajevanje – izbira ustreznih terminov za
načrtovanje z vnaprej določenim časom v urniku ter kratki in dobro pripravljeni sestanki
(Kavkler, 2008 b). Prav tako je pomembna dobra razdelitev vlog v timu: zbiranje idej in
predlogov, reševanje problemov, iskanje virov, navezovanje stikov, usklajevanje dela,
premagovanje ovir, reševanje težav in nesporazumov, uresničevanje idej in zamisli, odpravljanje
napak in spodbujanje sodelovanja. Belbin (1993, po Polak, 2007, str. 45) poudarja, da najbolje
deluje tisti tim, v katerem so vloge sestavljene in med seboj uravnotežene. Kadar tim nima
natančno toliko članov, kot je različnih vlog, se več vlog kombinira v eni osebi.
Šolske time navadno sestavljajo naslednji člani: učitelj, specialni in rehabilitacijski pedagog,
svetovalni delavci, ravnatelj, starši ali predstavniki družine, učenec in vrstniki. Ponekod
sodelujejo tudi prostovoljni delavci. Vsi našteti so enakovredni člani delovne skupine; lahko so
stalni ali pa se vključujejo občasno (Kavkler, 2008 b).
Učitelj sprejme otroka s posebnimi potrebami kot člana razredne skupnosti; v razredu ustvarja
ozračje sprejemanja in enakosti vseh; sodeluje pri pripravi individualiziranega programa; je
odgovoren za prilagajanje programa; prilagaja učne dejavnosti učenčevim potrebam; je
dovzeten za nove ideje in spremembe; je vzor učencem in drugemu šolskemu osebju; podpira
vrstniške interakcije; vodi pomočnike pri delu v razredu itd.
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Specialni in rehabilitacijski pedagog (različnih smeri) sodeluje pri načrtovanju, odločanju in
reševanju težav, saj: usklajuje dejavnosti, ki so povezane z otrokom s posebnimi potrebami;
učitelju posreduje potrebne informacije o otroku še pred njegovim prihodom v razred; pomaga
pri posredovanju informacij vrstnikom in sodeluje pri pripravi programa podpore, ki jo izvajajo
vrstniki; sodeluje pri pripravi individualiziranega programa; sodeluje pri prilagajanju kurikuluma,
materialov in opreme; uči druge strokovne delavce prilagajanja kurikuluma, učnih gradiv in
pripomočkov; podpira učitelja in mu pomaga; je vzor inkluzivnega ravnanja učitelju in drugim
strokovnim delavcem.
Ravnatelj je v oporo in pomoč strokovnim delavcem na šoli in zunaj nje; zagotavlja
usposabljanje strokovnih delavcev; pomaga pri reševanju težav, posebno s predlogi o izvajanju
otrokovega programa; podpira pozitivna stališča do vključevanja otrok s posebnimi potrebami; s
svojimi pozitivnimi stališči do inkluzije je zgled učencem in strokovnim delavcem.
Starši ali predstavniki družine so enakovredni člani tima pri načrtovanju, odločanju in reševanju
težav, povezanih z otrokom. Posredujejo nam: vizijo, vrednote in prioritete družine; informacije
o otrokovem delovanju zunaj šole; informacije o otrokovih primanjkljajih itd. Cencičeva (2003)
opozarja, da se starši srečujejo s podobnimi težavami kot učitelji, toda njihove težave so še
večje, saj z otrokom preživljajo več časa. Kljub neugodnemu položaju imajo starši otrok s
posebnimi potrebami pri sodelovanju odločilno vlogo. Po eni strani potrebujejo podporo, po
drugi pa jo lahko tudi dajejo (Black-Hawkins, Florian in Rouse, 2007). Lahko pomagajo pri
razvoju nekaterih spretnosti, ki jih je treba razvijati, pri tem pa potrebujejo vodstvo učitelja, da
bo pomoč potekala v skladu z delom v razredu, hkrati pa so stalni partnerji in aktivni udeleženci
v načrtovanju in izvajanju izobraževanja (Novljan, 2005). Učinkovitost pomoči otroku je odvisna
od odnosa, ki se razvije med starši in osebami, ki pomagajo (Davis, 1998).
Prostovoljni delavci
Otroka lahko pred učinki revščine varuje tudi šola in druge podporne socialne mreže; mednje
spadajo prostovoljci. Pri tem je treba razvijati take modele pomoči ogroženim otrokom, ki niso
zaščitniški in razlikovalni ter temeljijo na krepitvi njihovih sposobnosti za obvladovanje stisk in
težav (Mikuš Kos, 2001).
Učenec in vrstniki
Učenec je s svojimi osebnimi značilnostmi aktiven soustvarjalec učnega procesa. Upoštevati je
treba etiko udeleženosti, ki nas usmerja v sodelovanje in dogovarjanje. Mobilizirati je treba
učenčevo moč (Čačinovič Vogrinčič, 2008). Učenci z učnimi težavami potrebujejo pomoč in
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podporo pri premagovanju, zmanjševanju ali omilitvi učnih težav, vendar proces pomoči ne sme
biti usmerjen le na delo z učnimi težavami (Čačinovič Vogrinčič, Bregar Golobič in Tancig, 2008),
ampak na celostno obravnavo v oddelku. Pri tem imajo pomembno vlogo vrstniki – ti so lahko
zgled drugim učencem na šoli, člani tima za načrtovanje dejavnosti učencev, člani tima za
reševanje težav in pomočniki pri izvajanju programa (vrstniška pomoč, priprava gradiv itd.)
(Magajna idr., 2008). Vrstniki so lahko tudi pomemben vir informacij, posredovanja znanja in
temelj skupinskega sodelovanja (Black-Hawkins, Florian in Rouse, 2007 str. 64).

2.1.4 Timsko oziroma sodelovalno poučevanje

V angleški strokovni literaturi za timsko poučevanje avtorji uporabljajo različne izraze (npr.
collaborative teaching, team teaching, cooperative teaching – co-teaching itd.) (Weichel
Murawski in Swanson, 2004).
Timsko oziroma sodelovalno poučevanje je vrsta organizacije pouka, ki predpostavlja učno
osebje in pripadajoče učence; pri tem je dvema učiteljema ali manjši skupini učiteljev
prepuščena skupna odgovornost za celotno ali delno izvedbo pouka za isto skupino učencev
(Shaplin, 1994, po Polak, 2007, str. 7). Skupna deljena odgovornost, ki je v opredelitvi
pomembno poudarjena, nakazuje na avtoriteto posameznika pri prevzemanju strokovne
odgovornosti za poučevanje in znanje učencev. Bistvo timskega poučevanja je vzajemna
povezanost učiteljev in učencev (Polak, prav tam).
Cook in Friend (1995, po Weichel Murawski in Swanson, 2004, str. 289) sta sodelovalno
poučevanje opredelili kot oblikovanje konkretnih navodil dveh ali več strokovnjakov raznoliki
skupini učencev v enem prostoru.
Sodelovalno poučevanje je model poučevanja, primeren za učenje učencev z učnimi težavami v
najmanj omejujoči, enotni razredni postavitvi, v kateri si razredni učitelj in specialni
rehabilitacijski pedagog delita odgovornost za organiziranje, reševanje in vrednotenje
poučevanja za vse učence (Sileo in Garderen, 2010). Sodelovalno poučevanje jima daje
možnost, da si izmenjujeta svoje strokovno znanje. Razredni učitelj imajo veliko znanja o
kurikulumu, specialni pedagog pa o poučevanju učencev z učnimi težavami (Ripley, 1997, po
Sileo in Garderen, 2010, str. 14). Najboljše pri sodelovalnem poučevanju je, da učitelji lahko
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priskrbijo učno in vedenjsko podporo za vse učence. Po mnenju avtoric je sodelovalno
poučevanje učinkovito za:


učence z učnimi težavami, saj izboljša izobrazbene rezultate, samopodobo, samozavest
in obenem skrbi za odnose z vrstniki,



učence, pri katerih se pojavlja tveganje za učno neuspešnost,



vrstnike brez učnih težav, ki potrebujejo več prilagoditev in posebno pozornost pri delu,
ter



učitelje pri profesionalnem sodelovanju, zadovoljstvu in napredovanju.

Weichel Murawski in Swanson (2004) predstavljata pet različnih možnosti sodelovalnega
poučevanja: eden poučuje, eden opazuje in pomaga; poučevanje v skupinah; sočasno
poučevanje; alternativno poučevanje ter timsko poučevanje.
Sileo in Garderen (2010) navajata še šesto strategijo: eden poučuje, drugi opazuje. Takole
pojasnjujeta različne strukture:


Eden uči, drugi opazuje – pri tem načinu eden od učiteljev poučuje celotno skupino
učencev, drugi jih opazuje. Učitelja sta med poučevanjem najbolj pozorna, kdo v
razgovoru sodeluje in kdo ne; veliko učencev z učnimi težavami se težko izraža, to pa jih
ovira pri sodelovanju in razumevanju učne snovi. Zato je ta način poučevanja primeren
za odkrivanje učencev, ki potrebujejo dodatno spodbudo in podporo za sodelovanje v
razrednem razgovoru. Metoda se lahko uporablja za zbiranje opažanj o posameznih
učencih in vrednotenje njihovih individualiziranih programov ter za pripravo na
poročanje staršem in drugim učiteljem.



Timsko poučevanje nastopi, ko si učitelja delita načrtovanje in izpeljavo vseh sestavin
poučevanja. Pri takem poučevanju oba učitelja poučujeta ali pomagata učencem pri
reševanju nalog. V praksi navadno oba izvajalca stojita pred učenci ter timsko poučujeta
oziroma pomagata učencem. Timsko poučevanje je zelo primerno, kadar učitelja
uvedeta nov material, ki bo učencem pomagal pri učenju.



Za alternativno poučevanje je značilno, da eden izmed učiteljev poučuje majhno
skupino od treh do osmih učencev, medtem ko drugi poučuje celoten razred.
Alternativno poučevanje je način, s katerim učencem zagotovimo več intenzivnega in
individualnega dela v posebnem učnem okolju. Program je primeren, da učence
naučimo uporabe kognitivnih in metakognitivnih struktur po korakih.
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Pri sočasnem poučevanju učitelja načrtujeta sodelovalno in sočasno učenje enake učne
vsebine za dve različni skupini učencev. Pri tej obliki poučevanja je razred navadno
razdeljen v dve enaki skupini, učitelja obe skupini poučujeta isto snov ob istem času. Tak
način poučevanja se lahko uporablja za različne namene. Večinoma učencem z učnimi
težavami in tistim brez njih omogoča bolj individualizirano delo, obenem dobi učitelj
izkušnjo za delo z manjšimi skupinami. Takšno delo ima prednost tudi zaradi lažjega dela
s konkretnim materialom.



Poučevanje v skupinah pomeni, da si učitelja delita odgovornost za poučevanje učnih
vsebin. Razred si razdelita v skupine in nato vsaka skupina izvaja drugo aktivnost. Ta
način poučevanja učitelja lahko uporabljata, če želita pri učencih okrepiti zapomnitev
dejstev. Pripravita lahko npr. tri različne postaje, učence razdelita v tri skupine in nato se
vsako uro posvetijo delu po postajah. V naslednji uri se skupina prestavi na drugo
postajo.



Način poučevanja eden uči, drugi opazuje in pomaga je podoben prvi strukturi
sodelovalnega poučevanja. Eden izmed učiteljev poučuje snov, medtem drugi hodi med
učenci. Za tak način poučevanja se učitelji odločijo, če želijo preverjati, kako učenci
razumejo tekočo učno snov. Če je treba, lahko drugi učitelj učencem dodatno pomaga že
med poukom.

S sodelovalnim poučevanjem lahko zagotovimo uspeh učencev z učnimi težavami in
zadovoljimo njihove potrebe (Weichel Murawski in Swanson, 2004). Pomembno je predvsem
skupno načrtovanje dela splošnega učitelja in specialnega rehabilitacijskega pedagoga,
razpravljanje o učni snovi, o načinu poučevanja in vključevanja specialnega in rehabilitacijskega
pedagoga (Sileo in Garderen, 2010).
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2.2 REVŠČINA IN SOCIALNO-EKONOMSKI POLOŽAJ TER NJUNI VPLIVI NA
DRUŽINO

V literaturi (npr. Barrera, 1995; Kavkler, 1999, 2001; Keegan Eamon, 2002; Košak Babuder, 2004
a, Vehovar, idr., 2009) se pogosto srečujemo s pojmoma revščina in nizek socialno-ekonomski
položaj. Avtorji ju različno opredeljujejo.

2.2.1 Revščina, socialno-ekonomski položaj in njuni razsežnosti

Splošno sprejeto je, da je revščina večplasten pojav z mentalnim, političnim, družbenim in
materialnim vidikom in ima številne razsežnosti. Lahko je ruralna ali urbana, stalna ali začasna
(Novak, 1994). Posamezniki, družine ali celotne skupine so materialno, kulturno, socialno in
drugače toliko prikrajšani, da so izključeni iz sprejemljivega minimuma načina življenja države, ki
ji pripadajo (Mikuš Kos, 1999). Obstaja povsod, tudi v najbogatejših državah (UNICEF, 2014). Biti
reven pomeni, da nimaš primernega bivališča, ne dobiš primerne zdravstvene oskrbe, kadar jo
potrebuješ, nimaš dovolj denarja, da bi otrokom omogočil šolanje. Pomeni, da nimaš dostopa
do vseh dobrin, storitev, spretnosti, izbir, varnosti in moči, ki jih vsi potrebujemo. Pomeni
marginalizacijo in diskriminacijo ter povzroči, da se ljudje počutijo izključeni, ponižani in
nemočni (Amnesty International, 2014).
V literaturi (Mikuš Kos, 1999; Lynch in Kaplan, 2000; Bradley in Corwyn, 2002; Buzeti idr., 2011)
je mogoče najti številne opredelitve socialno-ekonomskega položaja. Vsem so skupni kazalniki,
kot so dohodek, stopnja izobrazbe in poklicni oziroma zaposlitveni status, torej dejavniki, ki
močno vplivajo na delovne in bivalne razmere, zdravje, način preživljanja prostega časa,
možnosti izobraževanja otrok in drugo.
Celotni koncept definicije socialno-ekonomskega položaja po mnenju Kriegerja in sodelavcev
(1997) vključuje merila, ki temeljijo na danih sredstvih, ugledu tako v otroštvu kot odraslosti.
Nanašajo se na materialne in družbene vire ter pridobitve, vključujoč dohodek, premoženje in
izobrazbo. S pojmoma revščina in pomanjkanje se navadno povezujejo preskromna materialna
sredstva. Merila, ki temeljijo na ugledu, so bolj povezana s položajem posameznika ali družine
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na družbeni lestvici in z dostopnostjo do ugodnosti, storitev in znanja, delno pa tudi s poklicnim
ugledom, dohodkom in stopnjo izobrazbe.
Socialno-ekonomski položaj je relativni položaj družine ali posameznika na hierarhični družbeni
lestvici in je odvisen od dostopa do premoženja, ugleda in moči ter od nadzora nad njimi (Buzeti
idr., 2011).
Če torej primerjamo opredelitve obeh pojmov, revščine in socialno-ekonomskega položaja,
lahko ugotovimo, da je drugi pojem širši kot revščina. Nanaša se na položaj posameznika ali
skupine v družbi, revščina pa se povezuje predvsem z nizkim dohodkom oziroma s slabimi
materialnimi razmerami in prikrajšanostjo, ki pa na različnih področjih vpliva na socialnoekonomski položaj posameznika ali družine v družbi.
Glede na kompleksnost in večplastnost opisanih problemov je včasih težko določiti njune
razsežnosti in meje. Metodologije za določanje iz običajnih življenjskih standardov izključenih
prebivalcev se razlikujejo tako med posameznimi okolji kot različnimi analitiki.
V Evropi ne merimo absolutne revščine, temveč ugotavljamo, koliko ljudi je relativno revnih,
torej revnih v primerjavi z drugimi. Predpostavljamo, da so revne tiste osebe, ki si ne morejo
privoščiti načina življenja, običajnega za družbo, v kateri živijo, to pa vodi v socialno izključenost.
Ne gre le za osnovne dobrine, kot so hrana, obleka, obutev, stanovanje, pač pa tudi dostop do
nekaterih dobrin, npr. do komunikacijske tehnologije, družabnih dogodkov, sovrstnikov … (Hren
idr., 2011).
V Sloveniji uporabljamo za določanje praga revščine in izračun stopenj revščine t.i. relativni
koncept. Prag revščine je določen na podlagi porazdelitve dohodkov in meri neenakost v
proučevani populaciji. Po tem konceptu so revne osebe tiste, ki živijo v gospodinjstvih, katerih
dohodek na ekvivalentnega člana je nižji od 60 % mediane razpoložljivega dohodka. Relativno
revščino pa izražamo s stopnjo tveganja revščine (Statistični urad Republike Slovenije, 2007).
Kazalnike dohodkovne revščine dopolnjujejo kazalniki materialne prikrajšanosti ter kazalniki
življenjskih razmer gospodinjstev.
Ob mednarodnem dnevu boja proti revščini je Statistični urad Republike Slovenije (2013) objavil
podatke, iz katerih je razvidno, da je v Sloveniji leta 2012 pod pragom tveganja revščine živelo
13,5 % ali 271.000 ljudi, poleg njih pa še 121.000 socialno izključenih (skupaj 19,6 %
prebivalcev). Glavna vzroka za revščino in socialno izključenost sta brezposelnost in nizki
dohodki.

Marija Jazbec specialistično delo

16

Kompenzacijski program za učenca z matematičnimi učnimi težavami iz družine z nizkim socialno-ekonomskim statusom

Glede na tip gospodinjstva so bila v najslabšem položaju enočlanska in enostarševska
gospodinjstva ter pari s tremi otroki ali več. Glede na najpogostejši status aktivnosti so bile v
najslabšem položaju brezposelne osebe. Po pričakovanjih je bila stopnja tveganja revščine
najnižja v gospodinjstvih, v katerih so bili vsi odrasli člani delovno aktivni.
Dlje časa trajajočo revščino merimo s stopnjo dolgotrajnega tveganja revščine, ki pokaže
odstotni delež oseb, ki so bile pod pragom tveganja revščine v tekočem letu in v vsaj še dveh od
treh prejšnjih let. V Sloveniji je leta 2011 živelo 7,5 % oseb, ki so bile dlje časa pod pragom
tveganja revščine, leto prej pa 6,9 % (Statistični urad Republike Slovenije, 2012). Iz prikazanih
podatkov razberemo, da se socialna varnost ogroženih skupin prebivalstva slabša, saj se
odstotni delež ljudi, ki dlje časa živijo pod pragom revščine, veča.

2.2.2 Vpliv revščine in socialno-ekonomskega položaja na funkcioniranje družine
ter otrokov razvoj

Družina je osnovna družbena skupnost; določajo jo družbeno-kulturne razmere določenega
družbenega sistema. Je prvi socialni sistem, v katerem otrok živi, in s svojimi značilnostmi vpliva
na osebnost otroka v vseh fazah njegovega razvoja. Starši so pomembni drugi, ki določajo svet;
otrok jih mora sprejeti, saj si pomembnih drugih ne more sam izbrati (Čačinovič Vogrinčič,
1992). Družina je vključena v širši socialno-kulturni prostor, katerega sestavni del je. Njeno
življenje v marsičem uravnavajo vrednote, značilne za kulturo, ki ji pripada. Družina ni edini vir
in edina spodbuda za oblikovanje človekove celovitosti, vendar ima prvotno in zato pogosto
odločilno vlogo; od nje je pozneje odvisen tudi vpliv delovanja drugih, nedružinskih dejavnikov
(Tomori, 1994)
Vigotski, avtor socio-kulturne teorije razvoja, meni, da se otroci v zgodnjem otroštvu učijo
različnih spretnosti in pridobivajo izkušnje v interakciji z odraslimi. Najpomembnejši za otrokov
razvoj in učenje sta prvi dve leti življenja, pri čemer ima ključno vlogo spodbudno družinsko
okolje (Bajc in Marjanovič Umek, 2005).
Če povzamemo mnenja predstavljenih avtorjev, lahko sklenemo, da je družina za otroka prvo
socialno okolje, pomemben vir socializacije in razvoja in ima ključno vlogo v otrokovem razvoju
(Beveridge (2005, po Dyson, 2010, str. 43). Pri tem ne smemo zanemariti pomena kakovosti
interakcij med starši in otrokom. Starejše raziskave so poudarjale vlogo matere, novejše kažejo
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tudi na pomembno vlogo očeta v otrokovem zgodnjem otroštvu (Pancsofar in Vernon-Feagans,
2010).
Vendar življenje prinaša v družino različne – pričakovane in nepričakovane nezaželene
preizkušnje, ki nanjo vplivajo stresno. Mednje spadajo npr. odnosi v družini, bolezen, izguba
družinskega člana, dolgotrajne in hujše gmotne težave. Družina, ki živi v slabih splošnih
življenjskih razmerah, teže izpolnjuje čustvene, razvojne in socialne potrebe svojih članov. Če
moč družine izgoreva v spoprijemanju s preizkušnjo, ki ji ni videti konca in zanjo ne vidi rešitve,
so obrambne sposobnosti slabše tudi za objektivno manj ogrožajoče zunanje in notranje pritiske
(Tomori, 1994). Takšno stanje se odraža pri vseh družinskih članih.
Brooks-Gunn in Duncan (1997) sta opravila pregled in analizo različnih nacionalnih
longitudinalnih študij (Panel Study of Income Dynamics – PSID, National Longitudinal Survey of
Youth – NLSY, National Survey of Families and Housholds – NSFH, National Healt and Nutrition
Examination Survey – NHANES in Infant Healt and Development Program – IHDP), v katerih so
bili ocenjeni učinki družinskega osebnega dohodka na otrokovo življenje, neodvisno od drugih
družinskih razmer, ki bi bile lahko povezane z odraščanjem v družinah z nizkim osebnim
dohodkom. Ugotovila sta, da revščina najpogosteje prizadene mlade starše samohranilce z
nizko oziroma nedokončano izobrazbeno strukturo. Tudi Statistični urad Republike Slovenije
(2013) navaja, da med najbolj ogrožene skupine spadajo enostarševska gospodinjstva in
gospodinjstva z otroki in nezaposlenimi odraslimi.
Med številnimi dejavniki, ki ogrožajo družino in vplivajo na otrokov razvoj in uspešnost, avtorja
najbolj poudarjata pomen razvojnega obdobja otroka, v katerem je prisotna revščina, ter
intenzivnost in trajanje revščine.


Otroci, ki se spoprijemajo z revščino v predšolskem obdobju in v zgodnjih šolskih letih,
bodo manj verjetno uspešno končali šolanje kot tisti, ki so živeli v revščini v poznejših
letih svojega življenja (Brooks-Gunn in Duncan, 1997; Jensen, 2009). Otroci do 3. leta
starosti potrebujejo za zdravo odraščanje močne in zanesljive starše oziroma skrbnike,
varno predvidljivo in stabilno okolje ter harmonične odnose med starši. Če tega niso
deležni, so v primerjavi z vrstniki iz spodbudnega okolja bolj izpostavljeni razvoju
čustvenih in vedenjskih težav (Jensen, prav tam).



Intenzivna revščina najbolj prizadene tiste družine, ki nenehno živijo pod njenim vplivom
in se dolga leta preživljajo z občasnimi zaposlitvami (Brooks-Gunn in Duncan, 1997).
Izpostavljene so namreč ponavljajočemu nizkemu dohodku in stresu staršev zaradi
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negotovega finančnega položaja, kar močno vpliva na otrokov razvoj in njegove dosežke
(Kiernan in Mensah, 2011). Dolgo trajajoča revščina (nekateri jo poimenujejo tudi
kronična) lahko pri otrocih povzroči pomanjkanje določenega znanja in spretnosti, saj so
bili prikrajšani za pridobivanje izkušenj in znanja, značilnih za kulturno okolje, v katerem
živi družina (Barrera, 1995).

Otroci, ki prihajajo iz družin s slabim socialno-ekonomskim položajem, nimajo na voljo ustreznih
spodbud, primernih igrač (Evans, 2004) in so izključeni iz aktivnosti, pomembnih za njihov zdrav
in nemoten razvoj (Bracey, 2006, po Jensen, 2009 str. 38). Še huje je, če to stanje traja dlje časa.
Opisani dejavniki vplivajo na različna področja otrokovega razvoja in funkcioniranja. Košak
Babuder (2004a, 2012), Šarič (2006) in Jensen (2009) navajajo štiri primarna področja tveganja:
čustvene in socialne težave, akuten in kroničen stres, zdravstvene težave in kognitivne
zaostanke. Vendar je področij tveganja, s katerimi se spopadajo družine, ki jih ogroža revščina,
še več, saj medsebojno vplivanje dejavnikov in področij tveganja povzroča nastajanje in
kopičenje novih.
Otroci iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine pogosteje izražajo čustvene in vedenjske
težave in se spopadajo s čustveno in socialno nestabilnostjo kot otroci iz materialno bolje
preskrbljenih družin (Jensen, 2009). Pojavljajo se tako navzven usmerjena vedenja (npr.
agresija, pretepanje, ravnanje navzven) kot navznoter usmerjena vedenja (npr. tesnoba,
socialni umik, depresija) (Brooks-Gunn in Duncan, 1997).
Revščina lahko povzroča kronični stres, ta slabi starše in njihovo ravnanje (slabša kakovost
odnosov med starši in otroki, pogostejše kaznovanje otrok, manj kakovosten slog vzgajanja),
oboje pa slabo vpliva na izobraževalne dosežke otrok (Košak Babuder, 2004a, Šarič, 2006).
Starši, ki se spopadajo z revščino, svojim otrokom zagotavljajo manj pozornosti, jim posvečajo
manj časa, energije in virov. Učenci iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine doživljajo
pomembno večji stres kot njihovi vrstniki iz spodbudnejšega okolja. Stres ima izrazito negativen
vpliv na otrokovo telesno, psihološko, čustveno in kognitivno funkcioniranje, to pa so področja,
ki vplivajo na razvoj možganov in posledično na izobraževalno uspešnost ter socialno
kompetentnost (Jensen, 2009).
Zdravstvene težave – slabše zdravje in zdravstveno varstvo ter slaba prehrana matere v
nosečnosti imajo lahko negativne posledice za plod (npr. prezgodnji porod, nizka porodna teža
– rizični dejavnik za smrtnost dojenčkov zlasti v prvem mesecu življenja). Pri otrocih, rojenih z
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nizko porodno težo, je večja verjetnost slabšega zdravja, kognitivnih in emocionalnih težav v
otroštvu in adolescenci (Brooks-Gunn in Duncan, 1997). Na zdravje vplivajo tudi slabše
stanovanjske razmere (premajhna stanovanja, vlaga, mraz, alergeni), zaradi česar so otroci bolj
izpostavljeni večjemu obolevanju (Evans, 2004).
Kognitivni zaostanki – kognitivne sposobnosti so zelo kompleksne in jih lahko merimo na
različne načine. Nanje vplivajo različni dejavniki. Tudi revščina in socialno-ekonomski položaj
družine sta močno povezana s številnimi pokazatelji otrokovih kognitivnih sposobnosti, tudi z
inteligenčnim kvocientom (Jensen, 2009). O negativnih vplivih revščine na kognitivni razvoj
govorijo tudi Ayouba, O’Connor, Rappolt-Schlictmannc, Vallottond, Raikese, Chazan-Cohenf
(2009). Otroci si lahko razvijajo kognitivne sposobnosti, če občutijo čustveno varnost, imajo
kakovostne interakcije s starši in imajo na voljo dovolj materialnih spodbud. V nasprotnem
primeru dosegajo pri testih kognitivnih sposobnosti slabše rezultate kot njihovi vrstniki. Guo in
Mullan Harris (2000) ugotavljata, da revščina nima direktnega vpliva na otrokov kognitivni
razvoj, ampak ima izrazit negativen vpliv na kognitivne spodbude, te pa vplivajo na otrokov
intelektualni razvoj.
V literaturi (Castro, Lubker, Bryant, Skinner, 2002; Lange in Thomson, 2006; Bond in Wasik,
2009) so tudi opozorila o vplivu revščine in socialno-ekonomskega položaja družine na otrokov
zgodnji govorno-jezikovni razvoj. Ta pogosto pomembno zaostaja za razvojem pri kronološko
enako starih vrstnikih iz spodbudnejšega okolja. Na razvoj močno vplivajo odrasli s svojimi
spodbudami, komunikacijo in branjem otroških knjig.
Skupno branje ima velik pomen pri spodbujanju govornega razvoja in pomeni pomembno
okoliščino za otrokov govorni razvoj tako v družinah z nižjo kot višjo stopnjo izobrazbe staršev
(Bajc, 2005). V družinah s slabšim socialno-ekonomskim položajem je na voljo manj knjig, starši
se manj ukvarjajo z otroki in s tem slabo vplivajo na njihovo splošno poučenost, sposobnosti
poslušanja in na kakovost komunikacije (Košak Babuder, 2012).

2.2.3 Šolska uspešnost učencev iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine

Za učence iz kulturno in ekonomsko manj spodbudnega okolja ne moremo vnaprej trditi, da
imajo npr. nižje sposobnosti ali da so čustveno neprilagojeni, lahko pa predvidevamo, da imajo
nekatere skupne značilnosti, ki se pogosteje pojavljajo (Šarič, 2006) in lahko vodijo v šolsko
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neuspešnost. Prav tako ne moremo na splošno trditi, da so vsi učenci iz manj spodbudnega
okolja zaradi revščine učno neuspešni, saj se tudi pri teh učencih izobraževalni dosežki
razprostirajo na kontinuumu od izrazite učne neuspešnosti do visokih izobrazbenih dosežkov
(Kavkler, 2001).
Številne raziskave (npr. Guo in Mullan Harris, 2000; Košak Babuder, 2004 a; Šarič, 2006; Jensen,
2009; van Ijzendoorn, Vereijken, Bakermans-Kranenburg in Riksen-Walraven, 2004, po Jensen,
2009, str. 10; Vehovar idr., 2009; UNICEF, 2014) navajajo povezanost med revščino, socialnoekonomskim položajem družine, njenim funkcioniranjem, kognitivnim razvojem in šolsko
uspešnostjo otrok.
Pogosto se dogaja, da šolsko neuspešnost otrok pripisujemo drugim dejavnikom in ne revščini.
Pozorni moramo biti tudi na učne težave učencev, ki izhajajo iz jezikovnega in kulturnega okolja,
saj so tovrstne okoliščine in razlogi pogosto prezrti (Košak Babuder, 2006).
Kavklerjeva (1999, 2001) opozarja, da učitelji otroke iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine
pogosto obravnavajo kot manj sposobne in jim dajejo manj priložnosti za razvoj njihovih
potencialov. Prav tako je zelo pereč problem slabša funkcionalna pismenost, ki pomembno
vpliva na izobraževanje in življenjsko uspešnost. Tudi raziskava PISA (Programme for
International Student Assessment) (2009) kaže na pomembno povezanost med bralnimi dosežki
učencev in socialno-ekonomskim položajem družine.
D. Shifrer, C. Muller in R. Callahan (2011) v raziskavi opažajo povezanost med učnim uspehom in
otrokovim socialno-ekonomskim položajem, vendar niso pojasnile, ali na pojav težav vplivajo
okoljski dejavniki že v obdobju pred rojstvom in učinkujejo še v zgodnjem otroštvu ali težave
nastanejo zato, ker šole otroke obravnavajo drugače zaradi njihovega socialno-ekonomskega
položaja.
V literaturi (npr. Barrera, 1995; Bradley in Corwyn, 2002; Košak Babuder, 2004 a; Šarič, 2006;
Jensen, 2009; Vehovar idr., 2009) lahko najdemo številna pojasnila in ugotovitve o razlogih za
slabšo učno uspešnost otrok iz manj spodbudnega okolja zaradi slabega socialno-ekonomskega
položaja družine. Strnili smo jih v šest skupin.
Drugačnost znanja in strategij – vsako domače okolje daje otroku določeno količino znanja,
skupaj s specifičnimi spoznanji, vrednotami, besediščem ter strategijami za učenje in odzivanje
na različne situacije in dogodke. Če so znanje in strategije otroka v skladu s pričakovanji
šolskega okolja, se bo uspešno vključil v vzgojno-izobraževalni proces. Otroci iz družin, ki so
prikrajšane zaradi revščine, pa imajo pogosto drugačno znanje, kot ga pričakuje šolsko okolje, v
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katerega vstopajo. Otrok je v domačem okolju uspešno reševal probleme s svojim znanjem in
strategijami, ni pa si razvil spretnosti, ki so pogoj za uspešno učenje, saj jih ni potreboval. Tako
ima otrok učne težave že na začetku šolanja, z leti pa se poglabljajo (Barrera, 1995).
Neizpolnjeni osnovni pogoji za uspešno učenje v predšolskem obdobju – zgodnje otroštvo je v
otrokovem razvoju pomembno obdobje, saj je takrat razvoj najhitrejši (Horvat, Magajna, 1987).
Vendar ima pomembno vlogo okolje; če je otrokov razvoj spodbujen s kakovostnimi
interakcijami, se hitreje uči in napreduje (Zupančič, 2004). Številni avtorji (Barrera, 1995;
Kavkler, 2001; Bradley in Corwyn, 2002; Košak Babuder, 2004a, 2004b; Vehovar idr., 2009;
Jensen, 2009; UNICEF, 2014) opozarjajo na negativne vplive socialno-ekonomskega položaja
družine na otrokov zgodnji razvoj. Družine, ki živijo v revščini, ne morejo zagotoviti
spodbudnega materialnega okolja in kakovostnih interakcij za razvoj znanja in spretnosti, ki so
potrebne za uspešno delo v šoli. Pri otrocih se pogosteje pojavijo jezikovni primanjkljaji (npr.
skromno besedišče in počasnejše osvajanje novih pojmov, slabše glasovno zavedanje), ki ovirajo
uspešnost v šoli. Slabše razvite so tudi grafomotorične spretnosti, ki prav tako spadajo med
osnovne pogoje za uspešno učenje.
Kognitivne sposobnosti so zelo povezane z učno učinkovitostjo in socialno-ekonomskim
položajem (Gottfried, Bathurst, Guerin in Parramore, 2003, v Jensen, 2009. str. 31) in ostajajo
skozi vse stopnje otrokovega razvoja do odraslosti. Študija van Ijzendoorn, Vereijken,
Bakermans-Kranenburg in Riksen-Walraven (2004, po Jensen, 2009, str. 10) je pokazala, da slab
položaj družine močno vpliva na kognitivni razvoj ter dosežke otrok v predšolskem obdobju in
prvih letih šolanja. Gardini, Cornoldi, De Beni in Venneri (2008, po Jensen, 2009, str. 33)
navajajo naslednje pomembne kognitivne sisteme, ki vplivajo na otrokovo uspešnost: izvršilni
sistem, ki zajema ustvarjanje načrtov, odložitev potreb na poznejši čas in omogoča presojanje o
pravilih in vedenju; sistem pomnjenja, ki omogoča natančno učenje in pomnjenje; sistem
prostorske kognicije, ki zajema sposobnost mentalnega predstavljanja ter upravljanja s
prostorskimi odnosi in je pomemben za organizacijo ter vizualizacijo informacij, in sistem vidne
kognicije, ki je odgovoren za prepoznavanje vzorcev in miselnih vizualnih predstav ter za
prevajanje mentalnih predstav v abstraktnejše reprezentacije. Strokovnjaki kognitivne
nevroznanosti ugotavljajo, da so pomembne razlike v teh ključnih sistemih med posamezniki iz
družin s slabšim socialno-ekonomskim položajem in vrstniki iz spodbudnejšega okolja. Povezave
med kognitivnimi sposobnostmi, učno učinkovitostjo in socialno-ekonomskim položajem so zelo
pomembne (Gottfried, Bathurst, Guerin in Parramore, 2003, v Jensen, 2009. str. 31) in ostajajo
skozi vse stopnje otrokovega razvoja do odraslosti.
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Pričakovanja, vrednote, izobrazba in cilji v družini
Poleg kognitivnih zaostankov na izobraževalne dosežke vpliva še odnos staršev do šole. Starši
pogosto izkazujejo negativen odnos do šole in učiteljev, neredno prihajajo na razgovore in v
zaščitniškem vedenju lahko otroka celo odvračajo od sodelovanja v šoli (van Ijzendoorn,
Vereijken, Bakermans-Kranenburg in Riksen-Walraven, 2004, po Jensen, 2009, str. 10). Na
izobraževalne dosežke imajo velik vpliv tudi vrednote staršev – toga stališča, antiintelektualizem
(šolskemu delu in izobrazbi ne pripisujejo večje pomembnosti), manjša storilnostna
naravnanost in nižja pričakovanja, povezana z izobrazbo otrok. Poleg tega si osebe iz manj
spodbudnega okolja zaradi slabega socialno-ekonomskega položaja pogosteje razvijejo
obrambne mehanizme in predsodke (Košak Babuder, 2004 b; Šarič, 2006, Vehovar idr. 2009).
Pri vsem naštetem ima zelo pomembno vlogo izobrazba staršev. Manj izobraženi starši imajo
nižja pričakovanja, to pa pomeni veliko verjetnost, da bodo otroci staršev iz nižjih slojev manj
izobraženi. Osebe z nižjo izobrazbo so teže zaposljive, opravljajo slabše plačano delo, v družbi
zavzemajo slabši položaj in začarani krog revščine se sklene (Bezenšek, 2003).
Nizek nivo samozaupanja in slaba samopodoba
Otrok, ki zaradi razhajanja med pričakovanji v družini in šoli doživlja neuspehe, dobi občutek
nezmožnosti, razvije se slabša samopodoba, saj staro znanje in strategije niso učinkovite, novih
pa nima razvitih. Težav pri otrocih ne bo, če je razlog za učne težave pravočasno odkrit in je
prehod otroka iz družine v novo okolje ustrezno podprt. Kadar v učnem okolju ni razumevanja
za težave, ki izhajajo iz raznolikosti v otrokovem znanju ter strategijah, se poleg učnih težav
lahko pojavijo še težave v vedenju in čustvovanju (Barrera, 1995). Pomembna komponenta so
tudi otrokova pričakovanja in prepričanja lastni učinkovitosti, ki imajo velik vpliv na učenčevo
motivacijo za učenje ter učni uspeh. Kadar otrok meni, da nima nadzora nad zunanjimi
dejavniki, bo učno manj motiviran in manj uspešen. Če otrok iz manj spodbudnega okolja
nenehno doživlja negativne izkušnje, se razvije prepričanje o lastni neučinkovitosti in krog
učnega neuspeha se okrepi (Šarič, 2006).
Omejene jezikovne, komunikacijske in bralne sposobnosti
Govor je po mnenju L. Marjanovič Umek (1990) v človekovem razvoju zelo pomemben: gre za
oblikovanje človeka kot posameznika in za vzpostavljanje komunikacij z okolico. Bradley in
Corwyn (2002, str. 376) poleg tega navajata raziskave (Mercy in Steelman, 1982; Hoff –
Ginsberg, 1991 ter Hart in Risey, 1995), v katerih avtorji ugotavljajo močno povezanost med
socialno-ekonomskim položajem in jezikovnimi sposobnostmi. Otroci iz manj spodbudnega
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okolja imajo slabše razvite predbralne in predpisalne spretnosti (koncept o tisku – zavedanje
pomena in smisla tiska, grafično zavedanje – grafične značilnosti črk, glasovno zavedanje,
glasovno črkovna zveza, besedno branje), zato imajo več težav pri opismenjevanju na začetku
šolanja (Grginič, 2007). Počasnejši zgodnji govorno-jezikovni razvoj zaradi slabšega socialnoekonomskega položaja družine negativno vpliva na otrokove dosežke na področjih besednih in
zaznavnih sposobnosti ter na učne dosežke pri branju, jezikovnem izražanju in matematiki od
predšolskega obdobja do tretjega razreda osnovne šole (Castro, Lubker, Bryant in Skinner,
2002).
Spoznanja lahko povzamemo z ugotovitvijo M. Košak Babuder (2012), da se pri učencih iz manj
spodbudnega okolja zaradi revščine pogosto pojavljajo razvojni zaostanki in učne težave. V
šolskem sistemu, ki ima svoje lastnosti, zahteve in pravila naravnana na povprečnega učenca,
dobijo značilnosti učencev, ki niso po meri šole, v katero hodijo, naravo motnje na različnih
področjih.

2.2.4 Zgodnja obravnava

Če povzamemo vsebino poglavja, ugotovimo, da je zgodnje otroštvo zelo pomembno, saj je
takrat otrokov razvoj najhitrejši. Pri tem ima zelo pomembno vlogo kakovost interakcij med
starši in otrokom. Nekatere raziskave poudarjajo vlogo matere in njene izobrazbe, spet druge
pa opozarjajo na pomen interakcij med očetom in otrokom. Vsem so skupne ugotovitve, da so
izkušnje dojenčkov in otrok temelj za poznejše telesno in duševno zdravje ter kognitivni razvoj.
Na drugi strani pa strokovnjaki (npr. Fazio, 1999; Kavkler, 1999, 2001; Šarič, 2006; Locuniak in
Jordan, 2008; Pancsofar in Vernon-Feagans, 2010, Košak Babuder, 2012; Sood in Jitendra, 2013)
ugotavljajo, da manj spodbudno okolje že v predšolskem obdobju negativno vpliva na razvoj
potrebnega predznanja ter sposobnosti in spretnosti za uspešno šolsko delo (npr. pozornost,
grafomotorika, besednjak, razumevanje pojmov, navodil). V šoli učitelji pri številnih učencih iz
manj spodbudnega okolja zaradi revščine opažajo skromne sposobnosti besednega izražanja,
skromnejšo splošno poučenost, manj razvite sposobnosti in spretnosti (npr. glasovno
zavedanje, strategije branja, sposobnost razumevanja in upoštevanja navodil, strategije štetja in
drugo temeljno matematično predznanje), ki omogočajo uspešnejše pridobivanje in razvijanje
osnovnošolskega znanja, npr. branja, pisanja in računanja.
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Zaradi zelo širokega spektra vplivov revščine je treba otrokom in družini, ki je ogrožena zaradi
revščine, čim prej zagotoviti ustrezno pomoč. Otroku sicer lahko pomagajo družina, sorodniki in
prijatelji, z zgodnjo obravnavo pa njihovo pomoč lahko okrepimo in dopolnimo. Tako
pripravimo najboljše mogoče temelje za otrokovo prihodnje zdravje, izobraževanje in družbeno
delovanje (Karoly, Greenwood, Everigham idr., 1998).
Za zmanjšanje posledic revščine v zgodnjem otroštvu je treba otrokom omogočiti razvoj tistih
področij, ki so temelj za pridobivanje in razvijanje formalnega šolskega znanja.
1. Učinkovite strategije so eno izmed temeljnih področij uspešnega učenja. Barrera (1995),
Kavkler (1999, 2001), Košak Babuder, (2002, 2004 a, 2004 b, 2006 a, 2011) menijo, da si
vsi otroci v predšolskem obdobju razvijejo določene strategije in predznanje – tudi tisti
iz manj spodbudnega okolja. Vendar so znanje in strategije, ki jih prinesejo v šolsko
okolje, pogosto drugačne od tistih, ki so potrebne za učinkovito delo v šoli, in
siromašnejše kot pri vrstnikih iz spodbudnejšega okolja. Primanjkljaji otrokom
povzročajo težave. Te postanejo še izrazitejše, ko šolsko okolje od njih pričakuje znanje
in spretnosti, ki si jih niso mogli razviti. Zaradi doživljanja neuspehov otrok izgubi
zaupanje v lastne zmožnosti, lahko se razvije slaba samopodoba in težave se stopnjujejo.
Zato je za delo z učenci iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine najpomembneje, da
učitelji razumejo njegove težave, ustvarijo podporno okolje z ustreznimi prilagoditvami
in mu pomagajo razviti ustrezne in učinkovite strategije.
2. Govorno-jezikovne zmožnosti so v zgodnjem otroštvu ena izmed temeljnih spretnosti.
Ob vstopu v šolo naj bi imel otrok razvite temeljne jezikovne zmožnosti tvorjenja in
razumevanja besedil v različnih položajih in za različne potrebe. Jezikovna zmožnost ne
pomeni le otrokove zmožnosti sporazumevati se z okoljem, temveč pomeni tudi
vstopanje v interakcijo z igro, umetnostjo, matematiko in še drugimi področji. Otrok
mora v šoli sporočati izkušnje na različne načine, razumeti načine, kako drugi sporočajo
in predstavljajo lastne izkušnje. Za to pa potrebuje razvito zmožnost intuitivnega,
kritičnega, simbolnega in kreativnega mišljenja (Marjanovič Umek, Kroflič, 2001). Otroci
iz manj spodbudnega okolja imajo pogosto zelo skromen besedi zaklad, slabše razvite
sposobnosti s področij skladnje, semantike in glasovnega zavedanja. Zato potrebujejo
sistematično razvijanje jezikovnih sposobnosti, predbralnih in predpisalnih spretnosti
(npr. glasovnega zavedanja) in bogatenje besedišča. Pri načrtovanju in izvedbi dejavnosti
je potreben timski način dela, poučevanje po različnih čutnih poteh (Lawrence idr.,
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2010) in uporaba ustreznih ponazoril, da si otroci razvijejo boljše mentalne
reprezentacije (Tancig, idr., 2004).
3. Matematično predznanje je področje, ki je pri otrocih iz manj spodbudnega okolja
zaradi revščine pogosto slabše razvito. Navadno imajo šibkejše številske predstave in
počasnejši uvid v količine, so manj spretni pri štetju in imajo slabše razvite prostorske
predstave. Otroci s slabšim temeljnim matematičnim znanjem ne morejo razviti
konceptualnih struktur, ki bi jim bile v oporo pri učenju matematike v osnovni šoli in na
višjih ravneh (Jordan, Kaplan, Olah, Locuniak, 2006). Zato je potrebno razvijanje
temeljnih matematičnih spretnosti, kot so številske predstave, štetje, odnosi med števili,
odnosi med delom in celoto, prostorske predstave in računanje v skladu z otrokovimi
zmožnostmi in razvojem (Sood in Jitendra, 2013).
4. Fina motorika in grafomotorika sta spretnosti, ki sta pri otrocih iz manj spodbudnega
okolja zaradi revščine pogosto slabše razviti (Košak Babuder, 2008, 2012). Ti otroci
navadno nimajo možnosti, da bi delali z različnimi materiali in predmeti (drobni
predmeti, papir, blago, škarje, pisala itd.), zato si niso mogli razviti spretnosti, ki so za
šolsko delo zelo pomembne. Poleg rednih vaj (za grafomotoriko in vidno-gibalno
koordinacijo) je pomembno, da v šoli zagotovimo stalno dostopnost različnih materialov
in pripomočkov (različno debele in mehke barvice, svinčnike, čopiče) in otroka
spodbujamo k redni uporabi. Pri vseh dejavnostih je zelo pomembna pravilna drža
telesa, rok in pisala (Bogdanowicz, 2005; Likierman, Muter, 2007). Upoštevati moramo
tudi otrokov dominantni profil.

Slika 1: Pravilno držanje svinčnika (Likierman, Muter, 2007)

Po mnenju J. Kraljič in D. Vodeb (1994) je pomembno, da načrtovano vadbo izvajamo dovolj
dolgo (ne predolgo), saj je ponavljanje zagotovilo za uspeh. Pri tem je pomembno stalno
opazovanje otrokovega vedenja in obvladovanja nalog. Pri izvajanju programa pomoči je zelo
pomembno prijazno ozračje in skrb za razvoj notranje motivacije. Če se otrok rad uči, se uči
samoiniciativno.
Marija Jazbec specialistično delo

26

Kompenzacijski program za učenca z matematičnimi učnimi težavami iz družine z nizkim socialno-ekonomskim statusom

Za dobro delovno ozračje je pomembno ustvarjanje pozitivnega odnosa med odraslo osebo in
otrokom. Otrok naj ima občutek, da učitelj razume njegove težave, prepozna njegov trud in je
ob njem zato, da mu pomaga. Doživljati mora uspeh; vadba naj pomeni zbiranje dobrih
izkušenj, občutkov lastne vrednosti in razvijanje odgovornosti. Koncept perspektive moči mora
vsebovati brezpogojno spoštovanje učenčeve izvirnosti in konteksta njegovega življenja. Pri delu
so pomembni naslednji elementi: krepitev učenčeve moči, vključenost – učenčeva potreba po
sprejetosti in vključenosti, premagovanje težav ter dialog in sodelovanje (Magajna idr., 2008).
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2.3 UČNE TEŽAVE

Problem učnih težav in šolske neuspešnosti je kompleksen in trdovraten. Po mnenju mnogih
strokovnjakov je eden izmed najodpornejših, s katerimi se spoprijemajo sodobne šole (Magajna
idr., 2008). Učne težave so zelo raznolik pojav, saj se za enakimi pritožbami o težavah pri branju,
beganju pozornosti, odlaganju učenja ali čustvenih stiskah ob preverjanju znanja lahko skrivajo
različni vzroki (Magajna, Kavkler in Košir, 2011).

2.3.1 Opredelitev učnih težav

Pojem »specifične učne težave« je leta 1963 uvedla skupina staršev, ki ja zasnovala združenje
LDA - Learning Disabilities Association (Lerner, 1997). National Joint Commitee on Learning
Disabilities (1994, po Lerner, prav tam) meni, da je splošen izraz za heterogeno skupino motenj,
ki se kažejo kot pomembno večje težave pri poslušanju, govorjenju, branju, pisanju, mišljenju ali
pri matematičnih dejavnostih. Motnje imajo izvor v otroku in jih domnevno povzroča disfunkcija
centralnega živčnega sistema. Ob učnih težavah se lahko pojavijo še težave v uravnavanju
lastnega vedenja, razumevanju družbenega sveta in interakcij, vendar te niso glavni razlog za
njihov nastanek. Čeprav se lahko učna nezmožnost pojavi sočasno z drugimi ovirami oziroma
motnjami (npr. motnje vida, motnja v duševnem razvoju, socialne in čustvene motnje) ali
okoljskimi vplivi (npr. kulturna različnost, neustrezno poučevanje), ni posledica teh pogojev ali
vplivov.
Magajna, Čačinovič Vogrinčič in Kavkler (2008) z vidika sodobnega interakcijskega pojmovanja
razvrstijo učne težave na tri osnovne tipe:
1. učne težave, ki jih primarno povzroča učenčevo okolje (npr. kulturna in ekonomska
prikrajšanost, pomanjkljivo ali neustrezno poučevanje, problem večjezičnosti);
2. učne težave, za katere je značilna kombinacija dejavnikov (vzajemna interkacija) med
posameznikom in okoljem (v posameznem otroku so prisotni notranji dejavniki, ki
pomenijo večjo ranljivost in nagnjenost k razvoju specifičnih učnih težav, vendar do
odkritega pojava učnih težav pride le, če okolje ni ustrezno načrtovano in usposobljeno);
3. učne težave, ki izvirajo primarno iz posameznika (nevrološka motnja, razvojne ali
motivacijske posebnosti, zmerne do težje specifične motnje učenja itd.)
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Magajna in sodelavke (2008) delijo učne težave na splošne in specifične. Oboje se razprostirajo
na kontinuumu od lažjih do težjih, od enostavnih do zapletenih, po trajanju pa od težav,
povezanih s krajšimi obdobji šolanja, do težav, ki lahko trajajo vse življenje. Nekateri učenci
imajo samo splošne učne težave, nekateri le specifične, mnogi pa imajo učne težave obeh vrst.
Pri načrtovanju intervencij je treba natančno in kakovostno oceniti posameznikove učne težave
ter pripraviti ustrezen program.
O splošnih ali nespecifičnih učnih težavah govorimo takrat, ko imajo učenci pomembno večje
težave kot vrstniki. Osvajanje in izkazovanje znanja ali spretnosti pri učencu je lahko ovirano
zaradi najrazličnejših neugodnih vplivov okolja (npr. socialno-ekonomske in kulturne
prikrajšanosti, problemov večjezičnosti in večkulturnosti, pomanjkljivega ali neustreznega
poučevanja), notranjih dejavnikov (npr. upočasnjenega razvoja splošnih kognitivnih sposobnosti
v posamezniku in samoregulacijskih sposobnosti, motenj pozornosti) ali neustreznih vzgojnoizobraževalnih interakcij med posameznikom in okoljem (npr. strahu pred neuspehom,
nezrelosti ter pomanjkanja učne motivacije, učnih navad).
Specifične učne težave so heterogena skupina primanjkljajev, ki se kažejo z zaostankom v
zgodnjem razvoju oziroma težavah na kateremkoli od naštetih področij: pri pozornosti,
pomnjenju, mišljenju, koordinaciji, komunikaciji (jeziku, govoru), branju, pisanju, pravopisu,
računanju, socialni kompetentnosti in čustvenem dozorevanju. Specifične učne težave vplivajo
na posameznikovo sposobnost predelovanja in interpretiranja ter povezovanja informacij. So
notranje narave, vendar primarno niso pogojene niti z vidnimi, slušnimi ali motoričnimi
okvarami, motnjami v duševnem razvoju, čustvenimi motnjami niti z neustreznimi okoljskimi
dejavniki, čeprav se lahko pojavljajo skupaj z njimi.
Specifične učne težave se razprostirajo na kontinuumu od lažjih, zmernih, težjih in težkih.
Učenci z lažjimi in delno z zmernimi učnimi težavami spadajo med učence z učnimi težavami, ki
jim šola prilagaja metode in oblike dela, vključeni so v dopolnilni pouk in druge oblike
individualne in skupinske pomoči.
Med učence s primanjkljaji na posameznih področjih učenja spada del učencev z zmernimi, v
glavnem pa s težjimi in težkimi specifičnimi učnimi težavami. Ti učenci so po Zakonu o
usmerjanju otrok s posebnimi potrebami usmerjeni v izobraževalni program s prilagojenim
izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Prilagoditve za te učence so opisane v posebnem
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dokumentu z naslovom Navodila za izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in
dodatno strokovno pomočjo za devetletno osnovno šolo (2003, str. 8–14).
V tem specialističnem delu želimo opozoriti še na problem govorno-jezikovnih motenj. Otroci z
govorno-jezikovnimi motnjami so tisti z motnjami pri usvajanju in razumevanju ter govornem
izražanju, ki jih ni povzročila izguba sluha. Motnje se kažejo v razumevanju govora in govornojezikovnem izražanju, od blagega zaostajanja do nerazvitosti. Specifične motnje pri
razumevanju, strukturiranju, procesiranju in izražanju se kažejo tudi v neskladju med besednimi
in nebesednimi sposobnostmi. Sekundarno se motnje v govorno-jezikovnem sporazumevanju
kažejo tudi pri branju in pisanju ter pri učenju v celoti. Otroci z lažjimi govorno-jezikovnimi
motnjami so tisti, pri katerih se govorno-jezikovno sporazumevanje razlikuje od povprečja
kronološko enako starih otrok, in sicer na enem od področij: pri izgovarjavi, strukturi ali
semantiki (Pravilnik o organizaciji in načinu dela komisij usmerjanje otrok s posebnimi
potrebami ter o kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj
otrok s posebnimi potrebami, 2003).

2.3.2 Učne težave pri matematiki in vloga različnih dejavnikov

Učenci z učnimi težavami pri matematiki so raznolika skupina učencev z različnimi kognitivnimi,
socialnimi, emocionalnimi in drugimi značilnostmi, ki imajo pomembno večje težave pri njenem
učenju kot vrstniki (Lerner, 1997). Učne težave so lahko samo matematične, lahko se pojavljajo
skupaj z bralnimi težavami, povezane so lahko s sindromom motnje pozornosti in
hiperaktivnosti, neverbalnimi specifičnimi učnimi težavami, anksioznostjo itd. (Geary, 2004;
Fuchs, Fuchs in Prentice, 2004). Razprostirajo se od lažjih do zelo izrazitih, od kratkotrajnih do
vseživljenjskih, od tistih, ki so prisotne le na enem področju učenja matematike (npr. pri
aritmetiki), do tistih, ki povzročajo splošno matematično neuspešnost.
Učne težave se izražajo v slabših matematičnih izobraževalnih dosežkih pri otrocih, ki počasneje
usvajajo znanje zaradi mejnih in podpovprečnih intelektualnih sposobnosti, slabše obvladajo
jezik, v katerem se šolajo, izhajajo iz revnih družin, so manj zbrani, imajo čustvene težave pri
učenju matematike (psevdodiskalkulija), imajo slabše razvite metakognitivne sposobnosti, so
slabše motivirani za učenje itd.
Poleg splošnih učnih težav poznamo še dve skupini specifičnih učnih težav pri matematiki
(Kavkler, 2007):
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diskalkulija – težave pri reševanju enostavnih matematičnih aritmetičnih nalog, štetju,
usvajanju pojma število ter



specifične aritmetične učne težave – težave z avtomatizacijo aritmetičnih dejstev in
postopkov.

Številni avtorji (Keegan Eamon, 2002; Gersten, Jordan in Flojo, 2005; Geary, Hoard, ByrdCraven, Nugent, Numtee, 2007; Jordan In Kaplan, Ramineni, Locuniak, 2009; Geary, 2011; Japelj
Pavešić, Svetlik in Kozina, 2012) so proučevali učne dosežke pri matematiki in dejavnike, ki so z
njimi povezani. Glede na njihova opažanja in ugotovitve dejavnike lahko razdelimo na zunanje
(npr. domače in šolsko okolje) ter notranje (npr. kognitivne in jezikovne sposobnosti, razvitost
zgodnjega matematičnega znanja), oboji pa se med seboj prepletajo.

2.3.2.1 Vpliv revščine in socialno-ekonomskega položaja družine na matematične
dosežke

Gersten in sodelavci (2005) opozarjajo, da se že v predšolskem obdobju kaže vpliv socialnoekonomskega položaja družine na razvoj matematičnih spretnosti. Predšolski otroci iz družin z
ugodnejšim položajem so bili pri izkazovanju matematičnih spretnosti uspešnejši kot otroci iz
družin s slabšim. Ugotovitve kažejo, da je razvoj občutka za števila povezan z neformalnim
poučevanjem številskih konceptov, ki so ga otroci deležni v svojem družinskem okolju v odnosih
s starši in sorojenci.
V Veliki Britaniji so v obsežni longitudinalni študiji spremljali 17.000 oseb od rojstva do 37. leta
starosti. Ugotovili so, da so matematični dosežki, bolj kot obvladovanje maternega jezika ter
branja in pisanja, odvisni od otrokovih življenjskih razmer v zgodnjem otroštvu ter od zgodnjih
izkušenj. Prav tako so ugotovili, da na osnovi matematičnih rezultatov 11-letnikov lahko dobro
napovemo matematično uspešnost posameznika v odraslem obdobju; vsaka oblika učne
pomoči med otrokovim izobraževanjem je pomembno vplivala na uspešnost otrok pri
maternem jeziku in matematiki. Slabša matematična pismenost pomembno vpliva na
zaposljivost in duševno zdravje (Parson in Bynner, 2005, po Kavkler, 2011, str. 125).
Ameriška državna statistika kaže, da imajo učenci iz družin s slabšim socialno-ekonomskim
položajem nižje dosežke pri matematiki kot vrstniki iz spodbudnejšega okolja (National
Mathematics Advisory Panel, 2008, po Jordan idr., 2009).
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Keegan Eamon (2002, str. 49) navaja različne avtorje (Korenman idr., 1995; Smith idr., 1997;
Duncan idr., 1998; Guo, 1998; Baharudin in Luster, 1998), ki opozarjajo na močno in trdno
povezanost med učnimi dosežki učencev pri branju in matematiki in učenčevim okoljem, zlasti
družino, njenim socialno-ekonomskim položajem in lastnostmi staršev (stopnja izobrazbe,
interakcije med starši in otroki, starost matere ob rojstvu otroka itd.). Povezanost je lahko
neposredna – genetski vplivi in posredna – okoliščine za učenje v družini (slabše kognitivne
spodbude in slabša čustvena podpora v domačem okolju). Ugotovili so še velik neposreden vpliv
vedenjskih težav otrok na njihove učne dosežke pri matematiki.
Raziskave TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) potrjujejo močno
pozitivno povezanost spremenljivk socialno-ekonomskega položaja družine in dosežkov
učencev. Višja stopnja izobrazbe staršev je povezana z višjimi dosežki učencev, pa tudi z višjimi
pričakovanji staršev glede izobrazbe otrok. Ta vplivajo na višja pričakovanja otrok samih do
lastnega izobraževanja, vse našteto pa vodi k boljšim dosežkom. Pomembna je pogostost
uporabe jezika šole v domačem okolju (zlasti v priseljenih družinah), vključenost otrok v
predšolsko izobraževanje ter pogostost z matematiko povezanih skupnih dejavnosti med starši
in otroki v predšolskem obdobju (Japelj Pavešić, Svetlik, Rožman in Kozina, 2008; Japelj Pavešić
idr., 2012).

2.3.2.2 Vpliv čustvenega odzivanja na uspešnost pri matematiki

Številni avtorji (npr. Kavkler, 1997; Sousa, 2008; Japelj Pavešić idr., 2008) menijo, da ima
čustven odnos do matematike zelo pomemben vpliv na učno uspešnost pri tem šolskem
predmetu.
Hribarjeva in L. Magajna (2011) opozarjata, da občutek napetosti in tesnobe v različnih
okoliščinah v učnem procesu in vsakdanjem življenju, ki zahtevajo operiranje s števili ali
reševanje matematičnih problemov, močno vpliva na učne dosežke pri matematiki. To čustveno
stanje imenujeta matematična anksioznost. Inventar matematične anksioznosti Phobos (Phobos
Mathematics Anxiety Inventory, Ferguson, 1986, po Hribar in Magajna, 2011, str. 219) vključuje
tri sestavine: testno, številsko in abstraktno anksioznost. Vzroki za pojav matematične
anksioznosti so raznoliki od načinov učenja do načinov poučevanja ter preteklih izkušenj. Znaki
anksioznosti se pogosteje pojavljajo, če so učenci časovno omejeni (pisne kontrolne naloge) ali
socialno izpostavljeni (spraševanje pred tablo).
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Sousa (2008) opozarja, da imajo lahko tudi učenci brez kognitivnih primanjkljajev težave z
aritmetičnimi operacijami. Učenčevo čustveno odzivanje na matematiko po njegovem mnenju
močno vpliva na učne dosežke. Analiza rezultatov TIMSS (Japelj Pavešić, Svetlik, Rožman in
Kozina, 2008) kaže, da med slovenskimi osmošolci matematika ni priljubljena – je nimajo radi,
se je ne učijo z veseljem ali pa se jim zdi dolgočasna. Učenci s pozitivnim odnosom do
matematike dosegajo pomembno višje dosežke kot tisti, ki je ne marajo (povprečna razlika je
znašala 43 točk). Do podobnih ugotovitev so prišli tudi Singh, Granville in Dika (2002, po Sousa,
prav tam, str. 171)
Iz negativnega odnosa do matematike se zaradi slabih izkušenj pri učencih lahko razvije strah
pred matematiko (ne glede na stopnjo izobraževanja). Kaže se v obliki pomanjkljivega
samozaupanja pri reševanju matematičnih nalog. Strah pred neuspehom pogosto povzroči
miselne blokade, kar vodi do ponovnega razočaranja, še pogostejših blokad, izgube zaupanja
vase in odpora do matematike. Posledica so slabši matematični dosežki in začaran krog je
sklenjen (Ashcraft, Krause in Hopko, 2007; Sousa, 2008; Hribar in Magajna, 2011). M. Kavkler
(1997) ugotavlja, da ponavljajoča neuspešnost in nizka samopodoba pri učencih lahko razvijeta
takšno tesnobnost in strah, da ne zmorejo uspešno reševati niti preprostih matematičnih nalog.
Pri oblikovanju učenčevega mnenja o matematiki imata odločilno vlogo odnos učitelja do
učencev in ozračje v razredu. Pomembno je, da učitelj pri učencih spodbuja radovednost in
vedoželjnost, jim omogoča doživljanje uspehov, dovoli napake pri reševanju matematičnih
problemov in skrbi za pozitivno razredno razpoloženje, v katerem je dovoljeno razmišljanje in se
učenci počutijo varne (Sousa, prav tam).

2.3.2.3 Vpliv učenčevih kogitivnih sposobnosti na dosežke pri matematiki

V literaturi avtorji (npr. Fuchs L., Fuchs D., Compton, Powell, Seethaler, Capizzi, Schatschneider,
2006; Geary, 2011) med številne dejavnike, ki vplivajo na dosežke pri matematiki, prištevajo
tudi kognitivne sposobnosti.
Tudi Geary (2011) povzema ugotovitve iz raziskav številnih avtorjev (npr. Caroll, 1993,
Embretson, 1995, Gottfredson 1997, Geary, Hoard, Byrd-Craven, Nugent, Numtee, 2007), ki so
proučevali vpliv splošnih kognitivnih sposobnosti na učne dosežke pri matematiki in dodaja
rezultate svoje petletne longitudinalne študije. Avtor je spremljal razvoj matematičnih
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sposobnosti otrok od predšolskega obdobja do konca tretjega razreda in njihovo povezanost z
naslednjimi kognitivnimi sposobnostmi: intelektualne sposobnosti, dolgoročni spomin, delovni
spomin, hitrost obdelave podatkov, vidno-prostorske sposobnosti, pozornost in slušno
predelovanje informacij.
Intelektualne sposobnosti
Splošne intelektualne sposobnosti vključujejo zmožnost logičnega in sistematičnega
razmišljanja (Embretson, 1995, po Geary, prav tam). Ta zmožnost je po mnenju Gearyja in
sodelavcev (2007) najboljši posamezni napovedovalec uspešnosti na vseh izobraževalnih
področjih, tudi pri matematiki. Med posameznimi učenci in njihovimi matematičnimi dosežki pa
je še precejšen del razlik, ki jih s splošnimi intelektualnimi sposobnostmi ne moremo razložiti
(Geary, 2011).
Dolgoročni spomin
S. Šešok (2006) opisuje dolgoročni spomin kot sposobnost shranjevati in ohranjati informacije
ter jih v prihodnosti – ko jih bomo potrebovali – obnoviti. Delimo ga na proceduralni in
deklarativni spomin. Proceduralni spomin hrani znanje o tem, kako izvajati določene procese,
deklarativni pa hrani avtobiografske informacije in splošno znanje o dejstvih, predmetih,
dogodkih in odnosih med njimi.
Dolgoročni spomin je povezan z izvajanjem korakov pri matematičnih postopkih, priklicem
osnovnih aritmetičnih dejstev in učinkovitostjo pri štetju (Geary, Brown, Sanamaranayake, 1991
ter Lemaire in Siegler, 1995 po Fuchs idr., 2006). Primanjkljaji in motnje na tem področju
vplivajo na priklic osnovnih aritmetičnih dejstev ter vzpostavljanje povezav med številskimi
kombinacijami in njihovimi rezultati (Fuchs idr., prav tam).
Delovni spomin
Delovni spomin, S. Šešok (2006) ga imenuje tudi »trenutni«, je sposobnost zadrževanja
informacij in upravljanja z njimi. Geary, (2011) navaja raziskave (npr. Caroll, 1993, McLean in
Hitch, 1999, DeStefano in LeFevre, 2004, Mazzocco in Kover, 2007, Bull idr., 2008, Krajewski in
Schneider, 2009), ki so pokazale povezavo med delovanjem delovnega spomina in dosežki pri
matematičnih testih. Swanson in Beebe-Frankenberger (2004, po Fuchs idr., 2006, str. 40)
ugotavljata, da je delovni spomin pomemben element sposobnosti računanja z večmestnimi
števili, reševanja matematičnih besedilnih nalog (kjer je pomemben zlasti fonološki delovni
spomin) ter vpliva na zapomnitev besednih informacij. Raziskava (Locuniak in Jordan, 2008) je
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pokazala, da je delovni spomin zelo pomemben za razvoj štetja in računskih sposobnosti. Otroci
s slabšim delovnim spominom teže zmorejo zahteve pouka pri matematiki in so manj uspešni.
Hitrost obdelave podatkov
Ta kognitivna sposobnost imaveč sestavin. Caroll (1993, po Geary, 2011, str. 2) meni, da je
hitrost obdelave podatkov neodvisna od delovnega spomina in se včasih nakazuje kot boljši
napovedovalec matematičnih dosežkov kot delovni spomin. Rezultati raziskave (Fuchs idr.,
2006) kažejo, da hitrost obdelave podatkov vpliva na vse vrste aritmetičnih spretnosti (npr.
hitrost štetja, seštevanja in odštevanja itd.). Kadar so učenci s slabšo zmožnostjo hitre obdelave
podatkov pod časovnim pritiskom, imajo težave s pozornostjo, pri pomnjenju in priklicu
informacij. Prav tako teže obvladujejo časovne zahteve pri pouku (Magajna, Kavkler, Čačinovič
Vogrinčič, Pečjak, Bregar Golobič, 2008).
Vidno-prostorske sposobnosti
Vidno-prostorske sposobnosti so zmožnosti, ki ljudem omogočajo ustvarjanje, ohranjanje in
preoblikovanje abstraktnih vidnih podob. So kompleksne sposobnosti, ki jih lahko razvrstimo v
tri podskupine: prostorsko dojemanje, prostorsko vizualizacijo in mentalne sposobnosti rotacije
(Maneghetti, Fiore, Borella in De Beni, 2011). Učenci s pomanjkljivimi vidno-prostorskimi
sposobnostm imajo lahko izrazitejše težave prav pri matematiki (Magajna, Kavkler, ČačinovičVogrinčič, Pečjak, Bregar Golobič, 2008; Jordan, Kaplan, Ramineni, Locuniak, 2009).
Vidno-prostorske sposobnosti vplivajo na branje in pisanje števil, na učenje številskih
kombinacij (zlasti vidno-prostorski delovni spomin), mentalno številsko vrsto (npr. poznavanje
in razumevanje odnosov med števili) in na osvajanje proceduralnega znanja – npr. ustnega in
pisnega računanja (Geary in Hoard, 2005, po Locuniak in Jordan, 2008, str. 453; Geary, 2010,
2011). Težave v prostorskih reprezentacijah upočasnjujejo osvajanje in avtomatizacijo osnovnih
aritmetičnih dejstev, vplivajo na obdelavo nebesednih informacij, ki so ključne za reševanje
aritmetičnih nalog seštevanja in odštevanja. Pomembno slabše dosežke imajo pri vseh
nebesednih nalogah (Gersten, Jordan, Flojo, 2005). Vidno-prostorske sposobnosti pri
osnovnošolskih otrocih vplivajo tudi na boljšo orientacijo med mestnimi vrednostmi in na ta
način omogočajo uporabo prožnejših miselnih računskih strategij (Bobis, 2008).
Po mnenju Passolunghi in Mammarelle (2012) imajo prostorske predstave pomembno vlogo pri
oblikovanju mentalne številske vrste, prostorski delovni spomin pa je močno povezan z
uspešnim reševanjem aritmetičnih in matematičnih besednih problemov. Otroci s slabšimi
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prostorskimi sposobnostmi imajo težave pri vizualiziranju, branju in zapisovanju simbolov
(Magajna idr., 2008) in reševanju nalog iz geometrije (Geary, 2004).
Pozornost
Sposobnost osredotočanja in vzdrževanja pozornosti je izjemno pomembna, saj brez te
zmožnosti otrok ne more slediti učiteljevim navodilom in dejavnostim v skupini (Kraljič in
Vodeb, 1994). Pri matematiki ima pomembno vlogo zlasti pri nalogah z daljšimi postopki in več
koraki. Učenci morajo vso pozornost zavestno osredotočiti na problem in biti zmožni odmisliti
moteče dražljaje med celotnim postopkom reševanja besedilnih nalog, računanja z večmestnimi
števili in pri reševanju preprostih računskih nalog. Otroci z zmanjšano zmožnostjo usmerjanja
pozornosti so dosegali slabše rezultate pri nalogah na vseh omenjenih področjih ter pri
enostavnem seštevanju in odštevanju (z rezultati od 0 do 12 in s časovno omejitvijo) (Fuchs idr.,
2006). Slabša kontrola pozornosti ovira izvajanje različnih matematičnih postopkov zlasti pri
sestavljenih nalogah, vpliva pa tudi na matematično konceptualno znanje (Geary, 2004).
Slušno predelovanje informacij
Ta sposobnost je pomembna pri sprejemanju informacij po slušni poti, predelovanju zlasti manj
znanih besed. Učenci s slabšimi sposobnostmi slušnega predelovanja informacij imajo težave pri
branju – slabše razumevanje, pisanju – slabo oblikujejo povedi, komunikaciji – se teže izražajo,
slabše razumejo jezik in teže sledijo ustnim navodilom (Magajna idr., 2008). Fuchs in sodelavci
(2006) so ugotovili, da zmožnosti sprejemanja in obdelave fonoloških informacij pomenijo
osnovo za aritmetično znanje. Od vseh ocenjenih zmožnosti so najmočneje vplivale na
aritmetične sposobnosti otrok in posredno tudi na njihovo reševanje matematičnih besedilnih
nalog.
Opis vplivanja kognitivnih sposobnosti na matematične dosežke lahko sklenemo z ugotovitvami
Gearyja (2011), da so med najpomembnejšimi pokazatelji individualnih razlik v matematičnih
dosežkih delovni spomin, sposobnosti obdelave fonoloških informacij in hitrost obdelave
podatkov. Med sestavnimi deli delovnega spomina je bila sposobnost predelave informacij
pomemben napovedovalec matematičnih in bralnih dosežkov pri težjih nalogah zlasti v
zgodnjem obdobju učenja. Pomen posameznih komponent delovnega spomina se zmanjšuje, ko
postanejo rezultati pri nalogah odvisni od avtomatiziranih spretnosti in priklica iz dolgoročnega
spomina. Pri individualnih razlikah v matematičnih dosežkih imajo pomembno vlogo pozornost
ter vidno-prostorske sposobnosti. Večja je zmožnost predelave sprejetih informacij in boljše kot
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so vidno-prostorske sposobnosti, boljše je delovanje na področju matematičnih dosežkov in
kognicije.

2.3.3 Govorno-jezikovne zmožnosti in uspešnost pri matematiki

Jezik je sredstvo za sporazumevanje in je socializiran sistem simbolov. Z njim se človek loči od
drugih bitij (Marjanovič Umek, 1990). Glede na to, da je jezik sestavni del vsakdanjega življenja
in izobraževanja, nas zanima njegov vpliv na uspešnost pri matematiki.
Glede povezanosti matematike in jezika obstajajo različna mnenja – na eni strani je prepričanje,
da med jezikom in računskimi sposobnostmi ni funkcionalne povezanosti. Gelman in
Butterworth (2005) tako stališče zagovarjata na osnovi opazovanja in preizkušanja nevrološkega
pacienta z izrazito obliko semantične demence. Njegovo besedno izražanje je bilo omejeno na
stereotipne fraze, rezultati na računskem testu z eno- in večmestnimi števili pa so bili blizu
zgornje meje. Na drugi strani je ideja, da jezik vpliva na razvoj matematičnih spretnosti.
Vloga, ki jo ima materni jezik pri učenju in poučevanju drugih predmetov, je zelo pomembna, za
matematiko pa to velja še bolj. Vsak učenec mora že na začetku šolanja imeti določeno znanje
jezika, če naj se sploh loti učenja matematike. Z njim se matematični razvoj pri posamezniku
začne, se sočasno z razvojem jzika nadaljuje in včasih zastaja ravno zaradi vrzeli v znanju jezika
(Mutić, 1998).
Jezik se nanaša na vsa področja vsakdanjega življenja in izobraževanja; v povezavi z matematiko
pogosto uporabljamo izraz »matematični jezik« (Marjanovič Umek, prav tam). Od vsakdanjega
oziroma maternega jezika se razlikuje po tem, da je poln specifičnih simbolov, simbolnih
sistemov, grafov in preglednic. Prav tako vsebuje specifično besedišče in slovnično strukturo
(Sousa, 2008).

Je umetno ustvarjen jezik, ki ga uporabljamo pri učenju in poučevanju

matematike v šoli in vsebuje specializirane simbole, rabo specifičnih izrazov ter zahteva
jedrnato in natančno izražanje (Australian Council for Educational Research – ACER, 2010).
Mutić (prav tam) ga imenuje matematični register in je namenjen izražanju matematičnih
konceptov in idej, postavljnju trditev in dokazovanja.
Različni avtorji npr. (Mutić, 1998; Gough, 2007, po ACER, 2010) opozarjajo, da pri poučevanju
pogosto prihaja do konflikta med vsakdanjim in matematičnim jezikom in neustreznega
razumevanja podanih vsebin.
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Mutić (1998) meni, da je pri pouku zelo pomembno, da izhajamo iz tem, ki so učencem blizu in
jih srečujemo v svojem okolju. Na tan način lahko vključijo v učni proces svoje izkušnje in si na
njihovi podlagi lažje zgradijo novo znanje. Žal pa to ni vedno mogoče pri učenju matematičnih
pojmov. Razlog za to gre iskati v razhajanju med pomenom, ki ga imajo določeni pojmi v
vsakdanjem jeziku in v matematiki. Avtorica predstavlja klasifikacijo matematičnih pojmov
glade na razmerje med vsakdanjim in matematičnim jezikom:
1. Matematični pojmi, ki jim lahko najdemo kot enakopomenske pojme iz vsakdana in jih
tam tudi enako poimenujemo (na primer obseg lika – obseg drevesa).
2. Matematični pojmi, ki jim lahko najdemo kot enakopomenske pojme iz vsakdana,
vendar jih tam drugače poimenujemo ( na primer ploščina mize – površina tal).
3. Matematični pojmi, ki jih poimenujemo enako kot nekatere pojme iz vsakdanjega
življenja, čeprav konceptualno označujejo različne stvari (na primer stranica lika –
stranica postelje).
4. Matematični pojmi, ki nimajo pravih sopomenskih pojmov v vsakdanji govorici (na
primer premica).
Besede iz prve skupine so za poučevanje mlajših otrok najbolj prikladne. Sem spadajo predvsem
pojmi, povezani z merjenjem, ter nekateri iz geometrije (npr. dolžina črte, obseg, …). Na
razredni stopnji imamo najpogosteje opraviti s pojmi druge in tretje skupine, pri katerih gre za
razhajanje med matematično terminologijo in vsakdanjim jezikom, zato lahko nastane vrsta
težav zaradi nerazumevanja ali neustreznega razumevanja ustnih in pisnih navodil, besedil iz
učnih vsebin itd.
M. Kavkler (1997) opozarja na povezavo med jezikovnimi sposobnostmi in matematiko ter na
težave pri rabi matematičnega jezika. Pri reševanju matematičnih besedilnih nalog s
konkretnimi materiali in z uporabo ilustracij so otroci uspešni, pri prehodu na reševanje s
simboli pa svojih izkušenj ne znajo preoblikovati v simbolni matematični jezik. Eden izmed
razlogov za težave so lahko slabše besedne sposobnosti. Učenci z dobrimi besednimi
sposobnostmi bolje obvladajo matematične pojme, razumejo besedna navodila in naloge,
uspešneje prikličejo aritmetična dejstva in izvajajo aritmetične postopke. Učenci s slabšimi
besednimi sposobnostmi slabše razumejo navodila, manj uspešno interpretirajo matematične
dejavnosti in pri tem namesto matematičnega jezika uporabljajo svoj vsakdanji jezik.
Geary (1994) opisuje povezanost bralnih in učnih težav pri matematiki. Fonološki spomin
podpira priklic besed, pridobivanje osnovnih aritmetičnih dejstev ter druge semantične
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spominske sposobnosti, je pomemben del bralnih spretnosti in matematičnih dosežkov. Otroci
z bralnimi težavami imajo pogosto težave s priklicem aritmetičnih dejstev. Otroci s težavami pri
pravopisu, glasovnem zavedanju in slušnem spominu so manj uspešni pri reševanju aritmetičnih
nalog, če so povezane z branjem.
Sousa (2008) ugotavlja, da imajo otroci pogosto težave pri reševanju matematičnih besedilnih
nalog, ker zahtevajo prevod vsakdanjega (maternega) jezika v matematičnega. V višjih razredih
postaja matematični jezik vse zahtevnejši, učenci pa so ob slušno podobnih pojmih – npr.
deljenec, delitelj, deljivo – pogosto zmedeni. Pri reševanju pisnih računskih nalog imajo težave
zaradi zapletenih povezav med konceptualnim, proceduralnim in deklarativnim znanjem; otroci
z govorno jezikovnimi primanjkljaji imajo še dodatne težave z različnimi vidiki obdelovanja
informacij (priklic imen za števila, avtomatski priklic iz dolgoročnega spomina itd. (Fazio, 1999).
N. C. Jordan (2007) je primerjala raziskave (Geary, Hamson in Hoard, 2000, Jordan, Hanich in
Kaplan, 2003; Landerl, Bevan in Butterworth, 2004), v katerih so strokovnjaki proučevali razlike
med otroki s težavami pri matematiki in branju, otroki s težavami samo pri matematiki in otroki
z običajnim razvojem. Pri raziskavah so upoštevali tudi intelektualne sposobnosti otrok.
Približno polovica do dve tretjini otrok z matematičnimi težavami je imela težave pri branju.
Otroci iz obeh skupin z matematičnimi težavami so imeli primanjkljaje predvsem pri poznavanju
števil, številskih predstavah, štetju in računskih operacijah, pa tudi pri obdelavi števil in
osnovnih aritmetičnih dejstev. Razlika med otroki z matematičnimi in bralnimi težavami ter
otroki z le matematičnimi težavami se je pokazala pri reševanju matematičnih besedilnih nalog.
Ta spretnost je namreč odvisna od reševalčevih jezikovnih in številskih spretnosti. Tisti, ki imajo
samo matematične težave, lahko pri reševanju nalog uporabljajo svoje besedne sposobnosti kot
nadomestilo za svoje šibke točke s števili in se tako bolj približajo uspehom otrok brez težav.
Otroci z obema težavama pa dosegajo slabše rezultate in se v dosežkih teže približajo otrokom
brez težav.
Donlan, Cowan, Newton in Lloyd (2007) so proučevali vzorec osemletnikov z govornojezikovnimi motnjami. Pri testih štetja, seštevanja in odštevanja ter mestnih vrednosti so imeli
bistveno slabše dosežke kot njihovi vrstniki brez teh težav. Velike primanjkljaje so imeli pri
štetju, osnovnem računanju in razumevanju mestnih vrednosti v desetiškem sistemu. Le pri
razumevanju aritmetičnih principov so bili približno enako uspešni kot otroci brez govornojezikovnih motenj. Analiza rezultatov je pokazala, da se lahko razumevanje principov razvija
kljub težavam pri razvoju številskih zaporedij in predelav.
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Ugotovitve iz raziskav lahko sklenemo z opozorili nekaterih avtorjev. S. Tancig, M. Kavkler in L.
Magajna (2004) menijo, da se mora otrok ob prehodu iz predšolskega obdobja v šolsko naučiti
formalnega matematičnega jezika. Tako se lahko v učnem procesu učinkovito izraža in razume
posredovane vsebine. Prav tako bo komunikacija med učiteljem in učencem bolj jasna in
kakovostna (Mutić, 1998). National institute of Child Health and Human Development (2000, po
Lawrence idr., prav tam, str. 23) priporoča neposredno poučevanje pomena besed kot
učinkovito metodo za izboljšanje bralnega razumevanja. Pri izbiri besed in poučevanju svetuje
timski način dela. Adams, Thanagata in King (2005, po ACER, 2010, str. 6) poudarjajo pomen
spoznavanja matematičnega besedišča po različnih čutnih poteh. Mutić (prav tam) pa je
prepričana, da je (za razvijanje ustreznih miselnih predstav) treba matematične pojme učiti v
različnih okoliščinah in na različne načine. Tako bo morda z leti, ko bodo matematične vsebine
vse bolj abstraktne, manj težav z jezikom.

2.3.4 Vpliv zgodnjega (neformalnega) matematičnega znanja na uspešnost pri
matematiki v šoli

V literaturi (npr. Tancig, Kavkler in Magajna, 2004; Gersten, Jordan in Flojo, 2005; Locuniak in
Jordan, 2008; Jordan, Kaplan, Ramineni, Locuniak, 2009; Patel in Canobi, 2010; Geary, 2011) vse
pogosteje najdemo prepričanja, da je treba vzroke za slabše učne dosežke pri matematiki v šoli
iskati v razvoju matematičnega znanja v predšolskem obdobju.
Predšolsko obdobje je po mnenju številnih avtorjev (npr. Tancig, Kavkler in Magajna, 2004;
Gersten idr., 2005; Locuniak in Jordan, 2008; Jordan idr., 2009; Patel in Canobi, 2010; Geary,
2011) pomembno za učenje matematičnih spretnosti in vpliva na učne dosežke pri matematiki
skozi celotno izobraževanje. Jordan in Kaplan (2009) menita, da matematično znanje v
predšolskem obdobju, npr. štetje in številske predstave (sposobnost presojanja velikosti števil,
sposobnost prepoznavanja dobljenih rezultatov, prožnost pri miselnem računanju, sposobnost
uporabe različnih reprezentacij) (Gersten idr., 2005) napovedujejo poznejše matematične
dosežke do tretjega razreda in tudi dlje.
Predšolski otroci so zmožni razumeti različna načela seštevanja in odštevanja in izvajati
postopke reševanja preprostih aritmetičnih nalog. Te sposobnosti pomembno vplivajo na
njihovo uspešnost pri reševanju aritmetičnih nalog v predšolskem in šolskem obdobju. Razvijajo
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si jih ob praktičnih dejavnostih že v zgodnjem otroštvu. Otroci z boljšim razumevanjem
matematičnih načel ter z zmožnostjo povezovanja konceptualnega in proceduralnega znanja so
hitrejši in natančnejši pri reševanju matematičnih nalog. Pri reševanju uporabljajo razvitejše
postopke kot preostali vrstniki (Patel in Canobi, 2010).
Razvitost in učinkovitost števnih strategij sta dobra napovedovalca učnih težav pri matematiki
in velikega pomena za zgodnje opazovanje otrok, rizičnih za razvoj učnih težav in načrtovanje
morebitnih intervencij (Gersten idr., 2005). Med dobre napovedovalce učne uspešnosti v šoli
spada tudi občutek za števila, saj pojasnjuje kar 60 % variance dosežkov pri matematiki ob
koncu tretjega razreda, rast sposobnosti v predšolskem obdobju pa še nadaljnjih 10 %. Občutek
za števila vključuje spretnost pri ocenjevanju in poznavanju velikosti množice elementov;
sposobnost prepoznavanja nesmiselnih rezultatov; prožnost pri miselnem računanju;
sposobnost menjavanja reprezentacij (npr. predmetnih, slikovnih, simbolnih) ter sposobnost
uporabe najprimernejšega postopka pri določenem problemu. Med zelo pomembne zgodnje
zmožnosti spada zmožnost reševanja preprostih računskih nalog (npr. 3 + 2 = 5) (Geary, 2011).
Mazzocco in Thompson (2005, po Geary, 2011, str. 16) sta ugotovila, da skromne sposobnosti
branja števil ter primerjanja med njimi (npr. katero je večje 8 ali 5) in sposobnosti seštevanja v
predšolskem obdobju bolje napovedujejo učne težave pri matematiki (tudi še ob koncu tretjega
razreda) kot splošne sposobnosti. Otrokovo poznavanje urejenosti in zaporedja števil ni
napovedovalo dosežkov pri testu številskih operacij v prvem razredu, je pa to znanje
napovedovalo dosežke v višjih razredih.
S. Tancig, M. Kavkler in L. Magajna (2004) opozarjajo, da številni otroci, ki imajo med šolanjem
učne težave pri matematiki, prinesejo v šolo dobro neformalno matematično znanje, a imajo
težave s povezovanjem tega znanja s formalnimi matematičnimi postopki, jezikom in simboli.
Vključitev simbolov v svet količin, ki ga otrok pozna že pred vstopom v šolo, je zahteven in
dolgotrajen proces. Za močno in stabilno povezavo med neformalnim in formalnim
matematičnim znanjem potrebuje mnogo ponavljajočih se dejavnosti. Otroci, ki več delajo s
konkretnimi materiali, si razvijejo točnejše mentalne reprezentacije, so bolj motivirani za
reševanje matematičnih nalog, bolje razumejo matematične ideje in jih znajo v življenjskih
okoliščinah tudi bolje uporabiti. Pomembno je, da učitelj dovolj časa omogoča učencem
konkretne izkušnje in ne hiti pri prehodu na slikovni in simbolni nivo (Garnett, 1998, po Tancig
idr., prav tam, str. 32).
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Če torej povzamemo spoznanja opisanih raziskav, lahko ugotovimo, da je predšolsko obdobje
zelo pomembno za razvoj matematičnega znanja in spretnosti in ima velik vpliv na uspešnost pri
matematiki v šoli. Žal imajo predšolski otroci iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine manj
možnosti za razvoj neformalnega matematičnega znanja (Locuniak in Jordan, 2008).
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2.4 MATEMATIKA IN MATEMATIČNO ZNANJE

Matematika je področje, s katerim se srečujemo na vsakem koraku in ima v našem vsakdanjem
življenju pomembno vlogo. Je eden temeljnih predmetov v osnovni šoli s številnimi
izobraževalno-informativnimi, funkcionalno-formativnimi in vzgojnimi nalogami. Pomembna je
tudi njena vloga podpore drugim znanostim, zato jo srečujemo na večini področij človekovega
življenja in ustvarjanja.
Pri pouku matematike spodbujamo različne oblike mišljenja, ustvarjalnost, formalno znanje in
spretnosti ter učencem omogočamo, da spoznajo praktično uporabnost in smiselnost učenja
matematike.
Pri matematiki si učenci razvijajo matematično mišljenje, oblikujejo matematične pojme,
razvijajo uporabo različnih matematičnih postopkov, spoznavajo uporabnost matematike,
spoznavajo matematiko kot proces, si razvijajo zaupanje v lastne sposobnosti, doživljajo
matematiko kot kulturno vrednoto itd. (Žakelj idr., 2011). Po učnem načrtu so za ta predmet
predvidene vsaj štiri ure tedensko.
Kadar govorimo o matematičnem znanju, ugotovimo, da je zelo kompleksno, področja pa so
med seboj zelo prepletena. Zaradi lažjega spremljanja otrokovega napredka in ocenjevanja ga
lahko razdelimo na več načinov. V didaktiki matematike navadno uporabljamo Gagnejevo
taksonomijo znanja (Cotič in Žakelj, 2004; Miller in Hudson, 2007), ki opisuje naslednje
elemente: osnovno oziroma deklarativno in konceptualno znanje, proceduralno ter problemsko
znanje.
Tipi znanja so med sabo povezani. Tudi pri poučevanju nikoli ne uporabljamo na primer le
proceduralnega ali problemskega znanja. Zato ni mogoče dati enemu tipu znanja večjega
pomena kot drugemu (Cotič in Žakelj, prav tam).
Matematično znanje ni povezano samo s šolskim znanjem. Otroci si pridobijo bogato
matematično znanje tudi v vsakodnevnih okoliščinah ob različnih dejavnostih, in sicer že v
predšolskem obdobju. To znanje je osnova za nadaljnjo graditev znanja ob formalnem
poučevanju v šoli (Aubrey, 1995).
V nadaljevanju je predstavljena Gagnejeva taksonomija matematičnega znanja.
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2.4.1 Osnovno ali deklarativno in konceptualno matematično znanje

Osnovno (deklarativno) znanje je učenčeva zmožnost, da si brez obotavljanja prikliče
informacije iz dolgoročnega spomina. Sposobnost zapomnitve matematičnih informacij in hiter
priklic učencu pomaga pri njegovem napredku v hierarhičnem matematičnem učnem načrtu.
Deklarativno znanje delimo na tri prvine:
•

poznavanje posameznosti: reproduktivno znanje (npr. osnovnih aritmetičnih dejstev),
znanje izoliranih informacij,

•

poznavanje specifičnih dejstev: znanje definicij, formul, izrekov,

•

poznavanje terminologije: seznanjenost z osnovnimi simboli in terminologijo (plus,
minus, pravokotnik, kilogram, enačba…) (Cotič in Žakelj, 2004).

Konceptualno znanje je znanje o bistvenih pojmih in dejstvih ter povezavah med njimi na
določenem področju (Schneider in Stern, 2005).
Rittle-Johnson in Wagner-Alibali (1999) poudarjata eksplicitno in implicitno razumevanje načel,
ki urejajo posamezno področje, ter povezave med deli znanja na tem področju.
Konceptualno znanje je zmožnost razumevanja pojmov in dejstev. Posebnega pomena je pri
reševanju matematičnih besedilnih nalog in problemov. Prvine konceptualnega znanja so:
prepoznavanje in razumevanje pojmov, predstave (npr. urejenost in zaporedje števil),
prepoznavanje terminologije in simbolike (npr. predhodnik, naslednik, večje kot, manjše kot),
razumevanje povezav – npr. seštevanje in odštevanje (Cotič in Žakelj, 2004).

2.4.1.1 Razvoj osnovnega in konceptualnega matematičnega znanja pri oblikovanju
pojma število

Otroci že zelo zgodaj obvladajo določene matematične spretnosti, mislijo in se izražajo na način,
ki kaže, da matematiko uporabljajo v svojem vsakdanjem življenju. Pri tem ima pomembno
vlogo spodbudno okolje s kakovostnimi interakcijami (Japelj Pavešič, 2001). Zupančič (2004, str.
191–210) opisuje raziskave, ki kažejo, da otroci po dvanajstem mesecu že začnejo razvrščati
predmete v enostavne pojmovne kategorije.
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Med pomembne sposobnosti predšolskih otrok spada zmožnost hitrega uvida v število
elementov (angl. subitizing). To je proces prepoznavanja števila elementov v majhnih,
prostorsko urejenih skupinah in je del prirojenih številskih predstav in osnovna sposobnost za
učenje štetja (Sousa, 2008; Bobis, 2008) ter temeljna spretnost v razvoju otrokovega
razumevanja števil in osvajanja osnovnih aritmetičnih dejstev (Baroody, 1987, po Clements,
1999, str. 7). Otroci s slabo razvito sposobnostjo uvida bodo predvidoma imeli matematične
težave, vendar se tega lahko naučijo (Sousa, 2008).
J. Bobis (2008) poudarja, da z urjenjem lahko otroci razvijejo zmožnost razdeljevanja neke
celote ali določenega števila elementov na manjše urejene sestavne dele in prepoznavanje teh
količin brez štetja (npr. 6 pik lahko brez štetja razporedi na več načinov). Ta zmožnost
predstavlja dobro osnovo za razvijanje številskih predstav ter učenje številskih kombinacij
seštevanja, odštevanja, množenja in deljenja z razumevanjem in ne zgolj z mehanskim
ponavljanjem.

Slika 2: Tri prostorske razporeditve pik in sestavljanje števila 6 (J. Bobis, 2008)

Poleg hitrega uvida v količine so pomembne predštevne dejavnosti in poznavanje imen za
števila. Večina tri- do štiriletnih otrok že pozna imena v pravilnem zaporedju od 1 do 10 (Geary,
1994). Štiri- do petletni otroci si že zapomnijo imena za števila do 20 (nekateri do 30) ter jih
pravilno uporabljajo pri štetju v praktičnih okoliščinah in rešujejo preproste aritmetične naloge
ob ravnanju s predmeti (Aubrey, 1995). Vendar zgolj poznavanje imen za števila in njihovo
naštevanje ni dovolj za reševanje le-teh.
Za uspešno obvladovanje aritmetike je treba otroku omogočiti, da si v prvih letih šolanja razvije
zmožnost za obvladovanje različnih vrst štetja (Kavkler, 2004) in razumevanje principov štetja:
povratnega enoličnega prirejanja, urejenosti naravnih števil, kardinalnosti, abstrakcije in
nepomembnosti vrstnega reda štetja (Manfreda Kolar, 2006; McGuire, Kinzie, Berch, 2012).
Učenci pridejo v šolo z različno razvitimi strategijami štetja, vendar je pri vseh pomembno
nadaljnje razvijanje teh spretnosti. Med najpomembnejše spadata štetje v zaporedju (npr. 2, 4,
6..) in fleksibilno štetje pri katerem otrok upošteva tudi zakrite elemente in nalogo reši z
oporami ali računanjem (Kavkler, Magajna in Tancig, 2004; Heuvel-Panhuizen, 2008).

Marija Jazbec specialistično delo

45

Kompenzacijski program za učenca z matematičnimi učnimi težavami iz družine z nizkim socialno-ekonomskim statusom

Med zelo pomembne spretnosti s področja deklarativnega znanja spada priklic temeljnih
aritmetičnih dejstev, pri čemer je treba omeniti, da imajo številni otroci z učnimi težavami prav
s to spretnostjo izrazite težave. Fuchs, Powell, Seethaler, Fuchs, Hamlett, Cirino in Fletcher
(2010) so razvili model postopnega in sistematičnega učenja, ki temelji na učenju štetja,
razdruževanja in načrtnega ponavljanja številskih kombinacij. Samo sistematično postopno
urjenje pripelje otroka do razumevanja koncepta števil, zapomnitve in zanesljivejšega priklica
številskih kombinacij iz dolgoročnega spomina.
Pomembna osnova za osvajanje formalnega šolskega znanja je poznavanje linearnosti majhnih
števil na številski osi – vsako naslednje naravno število je za ena večje od predhodnika (Jordan,
Kaplan, Ramineni in Locuniak, 2009). Zgodnje številske predstave se razlikujejo od
kompleksnejšega matematičnega znanja v šoli, vendar pri učencih ustvarijo močne povezave
med matematičnimi razmerji, načeli in postopki, ki si jih pridobijo pozneje s formalnim
poučevanjem v šoli (Stock, Desoete, Roeyers, 2010). Desoete in Stock (2011) med pomembne
elemente zgodnjega matematičnega znanja prištevata logične sposobnosti po Piagetu: seriacija
(urejanje elementov s skupnimi lastnostmi) napoveduje sposobnost razumevanja številskega
zaporedja in računskih sposobnosti v prvem razredu; klasifikacija (razvrščanje elementov glede
na enake ali podobne lastnosti) je pomembna pri razumevanju kardinalnosti; konzervacija
(zmožnost ohranjanja količin oziroma števila elementov) kaže otrokovo sposobnost
reverzibilnega mišljenja, ki je velikega pomena pri nalogah seštevanja in odštevanja in ima velik
pomen pri matematični učinkovitosti. Kombinacija konzervacije in seriacije je zelo pomembna
pri razvoju matematičnega jezika.
M. Kavkler (2007) opozarja, da veliko otrokom z učnimi težavami pri učenju matematike med
šolanjem ne uspe razviti abstraktnih matematičnih pojmov, zato potrebujejo zunanjo oporo.
Otroci s specifičnimi učnimi težavami imajo pogosto veliko težav pri usvajanju osnovnih
matematičnih pojmov, zato se njihova kognitivna struktura ne razvija tako kot pri vrstnikih.
Vzroki za njihove težave so slabše obvladovanje računskih operacij, izolirano pojmovno znanje
ali proceduralne težave.

2.4.1.2 Oblikovanje izbranih matematičnih pojmov pri formalnem poučevanju

Pojmi imajo pomembno vlogo v življenju človeka. Omogočajo nam spoznavanje predmetov in
pojavov (Markovac, 1990). So produkt mišljenja, ki je odvisno od točnosti in natančnosti
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pojmovanja in razumevanja, besede pa so ozvočeni oziroma zapisani simboli tega. Razvitost
pojmov je v tesni povezavi z razvitostjo besednega zaklada (Lipnik in Matić, 1993). Ločimo
primarne (pridobljene s čutili) in sekundarne pojme (abstrahirani iz primarnih ali drugih
sekundarnih pojmov) (Skemp, 1986, po Kmetič, 1996, str. 219).
Oblikovanje pojmov je dolgotrajen proces pridobivanja in razvijanja konceptualnega znanja. To
pa je v šoli preveč zapostavljeno oziroma se mu nameni premalo časa; učitelji prehitro preidejo
na učenje algoritmov in postopkov, zanemarijo pa ustvarjanje pojmovnih mrež (Cotič in Žakelj,
2004).
Usvajanje vsakega pomembnega matematičnega pojma mora potekati po šestih stopnjah:
ocenitev glavnih pogojev, znanja in spretnosti, določitev cilja poučevanja, načrt dejavnosti,
izbira ustreznih pripomočkov, predvidevanje korakov v procesu, evalvacija uspešnosti
poučevanja (Kavkler, 2007).

Oblikovanje pojma naravnega števila
Razvoj razumevanja pojma števila se začne že pri predšolskem otroku (Manfreda Kolar, 2006) in
je osnova za nadaljnje učenje (Justin, 1991; Geary, 1994; Adler, 2001; Heuvel-Panhuizen, 2008).
Neformalno znanje je treba opazovati, oceniti ter ga ob upoštevanju predznanja dopolnjevati.
Pri formalnem oblikovanju pojmov naravnih števil Markovac (1990) predlaga naslednje korake:
1. spoznavanje množic s praktičnimi dejavnostmi in grafičnimi prikazi;
2. spoznavanje podmnožic ob delu s predmeti in opisovanjem dejavnosti;
3. prirejanje konkretnih predmetov in grafično prirejanje ob spremljanju dejavnosti z
govorom;
4. oblikovanje pojmov naravnih števil do 10 (povezava med naravnimi števili in množicami
elementov, niz naravnih števil, odnosi med števili, operacije z naravnimi števili in
nekatere značilnosti računskih operacij – postopno prehajanje od konkretnih, grafičnih
do simbolnih reprezentacij);
5. oblikovanje pojmov naravnih števil do 20 in 100.
Formiranje pojma števil do 100 poteka po približno enaki metodični obravnavi učnega gradiva,
kot do 10 in 20. Razlika je lahko v uporabi nekoliko drugačnih ponazoril.
Različni avtorji (Liebeck, 1995; Haylock in Cockburn, 1989; Heuvel-Panhuizen, 2008; Hodnik
Čadež in Manfreda Kolar, 2009; Gersten idr. 2009) različno predstavljajo uporabo ponazoril za
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oblikovanje pojma število, vendar je vsem skupno prehajanje od konkretne izkušnje
(manipulacije s predmeti, denarjem in izrezanimi modeli, slikami), rabe jezika, uporabe
slikovnega ali grafičnega gradiva, številskega traku (otrokom pomaga oblikovati mentalno
predstavo o zaporedju števil) do simbola, ki pomeni neko količino. Tako se oblikuje kompleksna
mreža povezav med vsemi dejavnostmi in otrok osvoji pojem število z razumevanjem. S. Kmetič
(1996) opozarja, da je za naše razmere značilna šibka faza praktičnih dejavnosti ter prehiter
prehod od konkretnih primerov na abstraktnejši nivo.
M. Kavkler (1990) opaža, da imajo nekateri otroci pri dojemanju pojma število težave. Vzroki so
različni: diskalkulija, pomanjkanje spodbud in tudi pretirano storilnostno usmerjen pouk. Otroci
z diskalkulijo težko preidejo s konkretnejše ravni dojemanja na abstraktnejšo. Večina zmeraj
potrebuje neko materialno oporo (npr. prste, številski trak, preglednice, denar). Pri uvajanju
pojma je pomembno, da jim omogočimo dovolj časa za dejavnosti s konkretnimi materiali. Ob
uporabi ponazoril, drugačnih metodičnih prijemih in bolj individualiziranih zahtevah postopoma
prehajajo od konkretnih preko vizualnih do simbolnih opor in razumevanja.
Če torej povzamemo ključne ideje, ugotovimo, da pojem število vključuje mrežo povezav med
simbolom, imenom za število, grafičnim prikazom (npr. številski trak) in konkretno situacijo
(npr. ravnanje s predmeti).
Oblikovanje pojma mestna vrednost
Pri uvajanju pojma »mestna vrednost« moramo ločiti med pomenom pojmov števka, številka in
število.
Števka: simbol, ki pomeni natanko določeno število ali pa samo znak, s katerim lahko
sestavljamo nove številke.
Številka: zapis števila s števkami.
Število: oznaka za določeno množino; ustno ga izrazimo s števnikom, pisno pa v izbranem
desetiškem sistemu (Guedj, 1996, str. 152).
Naravna števila so zapisana v desetiškem sistemu s števkam 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mestni
zapis se je pojavil v Indiji v 5. st.n.št. z odkritjem ničle. Prednosti indijskega desetiškega sistema
so, da ima ničlo in osnovo deset, uporablja mestni zapis števil in so njegove števke neodvisne
druga od druge. Številski sistem mestnih vrednosti pomeni da:


so števke razvrščene druga za drugo,



jih moramo brati v določeni smeri,
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jim vsa mesta v zapisu, ki ga zasedajo, »prinesejo« določeno vrednost potence osnove.

Vsaki števki, tudi 0, je dovoljeno vsako mesto. Od tod sledi, da vsaka skupina števk, torej
številka, predstavlja določeno število in samo to število. Po drugi strani je vsako število mogoče
zapisati samo z eno samo in edino skupino števk. Druga prednost tega zapisa je povezava med
dolžino števila in vrednostjo števila. Čim daljše je število, tem večja je vrednost števila in
obratno (to velja za naravna števila). V številskem sistemu z mestnimi vrednostmi so števila in
njihova imena obratno enolično povezana. Vsakemu številu pripada eno samo ime in vsakemu
imenu le eno število (Guedj, prav tam).
Kokol-Voljč (1996) pravi, da je mestna vrednost teoretični pojem, ki ga po korakih razvijemo ob
praktični dejavnosti:
1. postavitev izhodiščne problemske situacije – preštevanje velikega števila predmetov na
sistematičen in preverljiv način;
2. analiza izhodiščne problemske situacije – grupiranje predmetov (npr. v desetice),
preštevanje predmetov ter nadaljnje grupiranje v skupine višjega reda (npr. stotice);
3. izvedba aktivnosti – realizacija izvedbe opisanega preštevanja in oblikovanja
hierarhičnega sistema skupin;
4. verbalni opis dejavnosti – grupiranja, shematični prikaz (obkrožimo elemente skupine),
zapis ostankov na vsakem nivoju grupiranja (nepovezani objekti, tisti, ki so ostali kot
višek);
5. oblikovanje snopičev v različnih številskih situacijah, konkretno z objekti ali shematično
na papirju; vsako novo dejavnost tudi opišemo; pri tem ugotavljamo, da imajo poseben
pomen ostanki;
6. zapis zaporedja ostankov kot števila, ki je predstavljeno v sistemu mestnega zapisa glede
na uporabljeno zasnovo; to predstavlja shematizacijo odnosa, ki smo ga izluščili.
Shema generalizacije je zaradi nazornosti predstavljena v med seboj ločenih korakih, vendar so
v praksi med seboj tesno povezani oziroma se prepletajo (Kokol-Voljč, prav tam).
Fuson in Kwon (1992, po Geary, 1994, str. 44) menita, da poznavanje desetiškega sistema
otroku pomaga, da razume pojem govorjenih in zapisanih števil, ve, da večmestno število
sestavljajo skupine stotic, desetic ter enic in razume mestne vrednosti. Razumevanje mestne
vrednosti spada med temeljno pojmovno aritmetično znanje, ki ga mora usvojiti, da lahko ustno
in pisno rešuje aritmetične naloge (Kavkler, 2007).
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konceptualnega znanja in pripadajočega proceduralnega znanja, ki podpira in omogoča
reševanje matematičnih problemov. Ker so konceptualne in proceduralne kompetence
prikazane tako jezikovno kot tudi vidno, moramo osnovne matematične pojme učencem
predstaviti na različne načine. Na voljo imamo praktične življenjske izkušnje ter verbalne in
vidne komunikacijske poti (Kavkler, 2007). Poleg tega nikakor ne smemo pozabiti na
spodbujanje razvoja vidno-prostorskih sposobnosti.

2.4.2 Proceduralno znanje

Proceduralno znanje je zmožnost slediti korakom pri reševanju matematičnih nalog.
Uporabljamo ga za reševanje tako matematičnih računskih kot tudi besednih problemov iz
vsakdanjega življenja (Miller in Hudson, 2007). Rittle-Johnson in Wagner Alibali (1999)
opredelita proceduralno znanje kot akcijo, sestavljeno iz korakov, ki nam pomagajo rešiti
matematične probleme.
Hiebert in Lefevre (1986, po Vouitsina, 2012, str. 194) menita, da proceduralno oziroma
postopkovno znanje omogoča uporabo pravil, algoritmov in postopkov pri reševanju
matematičnih problemov (npr. poznavanje korakov, ki si sledijo pri množenju večmestnih števil)
in uporabo formalnega matematičnega jezika. Z upoštevanjem proceduralnega znanja si učenec
lahko pridobi zmožnost reševanja problemov, ki pa se je ne da avtomatsko prenesti v nove
okoliščine.
Cotič in Žakelj (2004) opisujeta proceduralno znanje kot znanje, ki obsega poznavanje in
učinkovito obvladovanje algoritmov in procedur. Delita ga na:


rutinsko – izvajanje rutinskih postopkov, uporaba pravil in obrazcev, standardni računski
postopek, reševanje preprostih nesestavljenih nalog, nalog z malo podatki (npr. Učenci
naše šole so zbirali star papir. V tretjem razredu so zbrali 73 kg papirja, v četrtem pa 89
kg. Koliko starega papirja so zbrali skupaj?);



kompleksno – uporaba kompleksnih postopkov – poznavanje in učinkovito obvladovanje
algoritmov in procedur, uporaba pravil, zakonov, postopkov pri sestavljenih nalogah z
več podatki (npr. Učenci tretjega, četrtega in petega razreda so zbirali star papir. V
tretjem razredu so zbrali 65 kg papirja. V četrtem razredu so zbrali dvakrat več papirja
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več kot v tretjem in 13 kg manj kot v petem razredu. Koliko papirja so zbrali učenci
četrtega razreda? Koliko papirja so zbrali učenci vseh razredov skupaj?).
Izvajanje vsakega algoritma zahteva poznavanje določenih konceptov in sposobnost priklica
ustreznih dejstev. Zelo pomembno je, da uvedemo nov algoritem takrat, ko je usvojeno
razumevanje konceptov. Samo pri tako izpolnjenih pogojih ga bo učenec sposoben razumeti; če
ni razumljen, si ga lahko hitro zapomni narobe.
M. Kavkler (2007) poudarja, da je pri matematiki že pri reševanju preprostih aritmetičnih nalog
potrebnih mnogo korakov, dejstev in pravil. Otrok ima lahko hude težave s posameznimi ali
vsemi postopki na določenem področju aritmetike. Otroci s specifičnimi učnimi težavami pri
matematiki imajo pogoste težave pri obvladovanju postopka štetja (npr. v zaporedju 5, 10, 15);
pri zapisu števil pri pisnem množenju, deljenju itd.; netočno izvajajo postopke osnovnih
aritmetičnih operacij (ustnega in pisnega računanja) in so pri tem izjemno počasni.

2.4.2.1 Strategije reševanja aritmetičnih nalog

Izraz »strategija« je v Slovarju tujk (Bunc, 1998) opredeljen kot premišljeno ravnanje, v Slovarju
slovenskega knjižnega jezika (1995) pa kot postopek ali način za dosego kakega cilja.
S. Tancig (1998) opisuje strategije kot zaporedje kognitivnih operacij. Pri matematiki govorimo o
računskih postopkih in strategijah; mnogo avtorjev ne dela vsebinske razlike med njimi.
Frobisher (1994, po Hodnik Čadež, 2000, str. 30) opredeljuje matematično strategijo kot
zaporedje matematičnih miselnih procesov, katerega kompleksnost je določena s problemsko
situacijo in z reševalcem. Pri poučevanju je treba nameniti večjo pozornost razvijanju
matematičnih strategij, ki so sestavni del proceduralnega znanja, in tako učencem omogočiti
uspešnejše reševanje matematičnih nalog.
Strategije reševanja aritmetičnih nalog delimo na: materialne (značilne za mlajše otroke in
nekatere odrasle osebe), verbalne (vključujejo verbalno oporo, npr. štetje, ponavljanje
večkratnikov) in miselne (npr. priklic aritmetičnih dejstev iz dolgoročnega spomina). Prav
miselno računanje omogoča otroku najhitrejše in najučinkovitejše reševanje temeljnih
aritmetičnih problemov (Geary, 1994; Tancig idr., 2004).
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Učitelji pri matematiki težijo k hitri avtomatizaciji dejstev, vendar se moramo zavedati, da te
stopnje ne morejo doseči vsi otroci istočasno. Otroka ne smemo siliti, da aritmetične naloge
rešuje s strategijo, ki je ne obvlada.
Štetje je pomemben element računanja. Fuson (1988, po Kavkler idr., 1997, str. 167) razlikuje
pet razvojnih stopenj, ki jih otrok od 4. do 7. ali 8. leta (otrok z učnimi težavami pa še pozneje)
preide pri učenju: serijsko štetje (nizanje imena števil v nediferencirane vrste), neprekinjeni
besedni seznam – otrok recitira imena števil vedno od začetka in prešteva vse, prekinjeno
zaporedje omogoča štetje od določenega števila naprej brez vračanja na začetek številskega
zaporedja, številsko zaporedje – besede dobijo abstrakten pomen in omogočijo reševanje
aritmetičnih problemov z uporabo razvojno zrelejše strategije verbalnega štetja brez
materialnih opor, dvosmerno štetje omogoča lahkotno in fleksibilno štetje naprej in nazaj.
V nadaljevanju predstavljamo razvoj strategij reševanja aritmetičnih nalog seštevanja in
odštevanja.

Strategije enostavnega seštevanja
Strategije, pri katerih učenec uporablja predmete ali prste:
1. preštevanje predmetov,
2. števna strategija s prsti.
Strategije verbalnega štetja:
1. štetje vsega (strategija sum): učenec šteje prvi seštevanec in prišteje drugega (npr. 2 + 3
; učenec šteje 1,2,3,4,5; odgovor je 5),
2. štetje od prvega števila naprej: učenec navede vrednost prvega seštevanca in prišteje
vrednost drugega (npr. 2 + 3; učenec šteje 2,3,4,5; odgovor je 5),
3. štetje od večjega števila dalje (strategija min): učenec navede vrednost večjega
seštevanca in prišteje vrednost manjšega (npr. 2 + 3; učenec šteje 3,4,5; odgovor je 5),
4. strategija izpeljanih dejstev (dekompozicija/razdruževanje): en seštevanec učenec
razdeli na dve manjši števili tako, da eno število z drugim seštevancem tvori desetico;
ostanek prišteje desetici (npr. 8 + 7; 1. korak 7 = 5 + 2; 2. korak 8 + 2 = 10; 3 korak 10 + 5
= 15).
Priklic dejstva.
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Pri reševanju enostavnih nebesedilnih matematičnih nalog predšolski otroci uporabljajo različne
strategije, med poučevanjem pa se naučijo formalnih in razvitejših postopkov (Ginsburg, 1982,
Saxe, 1982 po Geary, 1994). Prehod od uporabe prstov k besednemu štetju, dekompoziciji in
priklicu dejstev je odvisen od otrokove mentalne zrelosti.

Strategije seštevanja dvomestnih števil
1. štetje po 1 naprej – učenec šteje od večjega števila naprej,
2. razdruževanje (dekompozicija) – ena izmed možnosti je, da učenec razdruži seštevanca
na desetice in enice; sešteva jih ločeno; obe ločeni vsoti nato sešteje (npr. 35 + 21; 30 +
20 = 50, 5 + 1 = 6, 50 + 6 = 56),
3. računanje v stolpcih s priklicem dejstev za seštevanje enomestnih števil – problem
rešuje s priklicem vsot v stolpcih (po sistemu pisnega seštevanja).
Ko učenci rešujejo aritmetične probleme do 100, najprej uporabijo znanje in spretnosti
računanja, ki so si jih pridobili pri reševanju preprostih računov seštevanja. Fuson in Ginsburg
(1988, po Geary, 1994) poudarjata, da tudi strategije reševanja računov do 100 vključujejo
štetje, dekompozicijo oziroma razdruževanje in tudi formalno pridobljene pisne postopke.
Najtežji del seštevanja do 100 je prehod čez desetico. Najpogosteje se pojavi napaka, ker otrok
pozabi prenesti 1 v desetice. Druga pogosta napaka lahko nastane z zamenjavo številskih mest
pri zapisu rezultata. Namesto 56 lahko napiše 65.
To lahko kaže na neustrezno oblikovan pojem mestnih vrednosti ali na morebitne nevrološke
motnje.

Strategije enostavnega odštevanja
Uporaba predmetov ali prstov:
1. strategija ločevanja – vrednost zmanjševanca učenec prikaže s predmeti, število
predmetov odštevanca odvzame, število predmetov, ki so ostali, je odgovor;
2. strategija dodajanja do vrednosti zmanjševanca – vrednost odštevanca učenec predstavi
s predmeti; dodaja še toliko predmetov, da doseže vrednost zmanjševanca;
3. strategija vzporejanja – učenec predstavi vrednost zmanjševanca in odštevanca z dvema
vrstama predmetov na podlagi ujemanja 1 : 1; odgovor naloge je število predmetov, ki
so brez para;
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4. štetje prstov – vrednost zmanjševanca učenec predstavi z dvigom ustreznega števila
prstov; število prstov, ki ustreza vrednosti odštevanca, spusti; odgovor so dvignjeni prsti.
Raba prstov pomaga otroku ohraniti sled računanja in je bolj značilna za računanje z
večjimi števili (npr. 9 – 4) kot z manjšimi (npr. 3 – 1) S to strategijo porabi manj časa, kot
pri delu s predmeti.
Verbalno računanje:
Otrok šteje glasno ali v mislih. Če iz kakršnihkoli razlogov ne more ohraniti sledi, si pomaga s
prsti (gibanje ali predstavljanje). Takšno računanje pomeni kombinacijo materialno-verbalnega
štetja z minimalno materialno oporo.
1. prištevanje – učenec šteje od vrednosti odštevanca naprej do vrednosti zmanjševanca
(npr. 7 – 3 ; učenec šteje: 4, 5, 6, 7; rezultat je 4);
2. odštevanje – od zmanjševanca otrok šteje nazaj do vrednosti odštevanca (npr. 7 – 3;
otrok šteje: 6, 5, 4; rezultat je 4).
Priklic dejstva – direkten priklic ustreznega dejstva iz dolgoročnega spomina.
Pri odštevanju do 10 brez prehoda učenci uporabljajo iste vrste strategij, kot smo jih srečali pri
enostavnem seštevanju. Pri enostavnih računih odštevanja se pogosto pojavi zveza s
seštevanjem. Učenec problem odštevanja reši preko komplementarnega seštevanja, npr. 8 – 2
reši s priklicem računa 6 + 2 = 8; za uporabo te strategije mora imeti v spominu shranjenih
veliko dejstev. Za priklic pri odštevanju z majhnimi števili velja enako kot za priklic pri
seštevanju. Če lahko učenec hitro in brez napora prikliče uporabna dejstva odštevanja manjših
števil, bo lažje in hitreje reševal bolj zapletene račune (Geary, 1994).

Strategije odštevanja dvomestnih števil
1. Štetje po ena nazaj – učenec odšteva po ena (52 – 24 =; učenec šteje nazaj po 1: 52, 51,
50…)
2. Razdruževanje ali dekompozicija (npr. od desne proti levi: 52 – 24 =; 12 – 4 = 8, 40 – 20 =
20, 20 + 8 = 28; od leve proti desni: 52 – 24 =; 40 – 20 = 20; 12 – 4 = 8; 20 + 8 = 28;
učenec zaporedno izvaja operacije odštevanja: 52 – 24 =; 50 – 20 = 30, 30 + 2 = 32, 32 –
4 = 28).
3. Združevanje (npr. 52 – 24 =; 52 – 20 = 32, 32 – 4 = 28; ali 24 + 20 = 44, 44 + 8 = 52,
rezultat je 28)
4. Holistični način:
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a. kompenzacija (npr. 52 – 24 =; 52 – 30 = 22, 22 + 6 = 28, rezultat je 28; ali 24 + 26
= 50, 50 + 2 = 52, 26 + 2 = 28; rezultat je 28);
b. stopnjevanje (npr. 52 – 24 =; 58 – 30 = 28).
5. Mentalno računanje po modelu algoritma pisnega seštevanja – učenec rešuje nalogo po
pisnem postopku, miselno umešča števila eno pod drugim, kot na papirju in izvaja
operacijo od desne proti levi (npr. 52 – 24 =; 4 + 8 = 12 prehod si zapomni ali zapiše, 3 +
2 = 5, kombinira 8 iz stolpca enic in 2 iz stolpca desetic in dobi 28) (Heirdsfield in
Cooprer, 2002; po Kalan, 2005, str. 38).
Pri reševanju računov odštevanja do 100 si učenci pomagajo s strategijami, ki so si jih razvili pri
enostavnem odštevanju (Geary, 1994). V nekaterih primerih štejejo ali uporabijo znanje
podobnih problemov seštevanja. Za učinkovito in uspešno reševanje je pomembno dobro
poznavanje aritmetičnih postopkov in mestnih vrednosti. Pri odštevanju večmestnih števil
nastanejo napake pogosteje zaradi napačne rabe postopka kot zaradi nepozornosti (Fuson in
Kwon, 1992; Ginsburg, 1989; VanLehn, 1990 po Geary, 1994, str. 68).
Z leti se učinkovitost in hitrost otrokovega štetja povečuje. Med osmim in desetim letom
postopoma preide s strategij štetja na priklic aritmetičnih dejstev, ki je vedno učinkovitejši
(Kaye idr., 1986, po Kavkler idr., 1997, str. 168).
Če povzamemo pregled strategij, lahko opazimo, da otroci pri reševanju aritmetičnih nalog v
zgodnjem otroštvu uporabljajo materialne strategije (npr. predmete ali prste), postopoma si pa
ob formalnem poučevanju razvijejo bolj prefinjene in učinkovitejše strategije. Za

katero

strategijo se bodo pri reševanju aritmetičnih problemov odločili, je odvisno od različnih
mehanizmov. Sigler (1986, po Geary, 1994, str. 81) je oblikoval model, ki vsebuje tri
mehanizme: spominske reprezentacije, procese, ki podpirajo reprezentacije, in učne
mehanizme.
Spominske reprezentacije vključujejo asociacije med aritmetično nalogo in mogočim
odgovorom, ter reprezentacije med določeno aritmetično nalogo in različnimi strategijami za
reševanje. Asociacije so različno močne – med manjšimi vrednostmi močnejše kot med večjimi,
zato je strategija priklica za problem 2 + 1 primernejša in se hitreje pojavi, kot za 3 + 4. Na
reševanje nalog pa močno vpliva tudi kriterij zaupanja. Otroci z visokim kriterijem zaupanja
navedejo odgovor z uporabo priklica le, če so prepričani v njegovo točnost, otroci z nizkim
kriterijem zaupanja pa navedejo kakršenkoli odgovor, ki jim pride na misel. Otrok bo začel
uporabljati strategijo priklica takrat, ko bo asociativna zveza med aritmetično nalogo in
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odgovorom presegla vrednost samozaupanja. Če tega ne bo, bo uporabil za reševanje razvojno
nižje strategije, npr. štetje. Izbira strategije je odvisna tudi od povezave med nalogo in
postopkom, ki ga je že uporabil v preteklosti pri reševanju prav takih ali podobnih nalog. Ob
vsaki pravilni rešitvi se okrepi povezava med računom in rezultatom, kar naenkrat pa bo otrok
uporabil priklic. Pri tem obstaja nevarnost, da bo vzpostavil napačno povezavo med računom in
odgovorom, zlasti če ob uporabi strategije štetja napačno šteje.
Vse spominske reprezentacije se razvijajo ob procesih reševanja nalog (Siegler in Jenkins, 1989,
po Geary, 1994, str. 85). Na primer: ko otrok prvič rešuje račun 3 + 4 tako, da šteje »4, 5, 6, 7«
se med računom in rezultatom razvije asociativna reprezentacija; shema, ki ureja uporabo
štetja, prav tako postane povezana s tem računom. Vsakič, ko otrok pravilno šteje, da bi rešil
račun 3 + 4, se asociativna moč med računom in odgovorom povečuje. Sčasoma bo otrok za
račun 3 + 4 hitro priklical rezultat 7, preden bi bil sistem za štetje aktiviran in uporabljen. Na tej
točki otrok za rešitev računa ne uporabi štetja, saj pravilen odgovor natančno in hitro prikliče.
Če se otrok pri štetju pogosto zmoti, se lahko pojavi napačen priklic (Siegler, 1989, po Geary,
1994, str. 85).
Iz opisa lahko vidimo, da učni mehanizmi pomenijo kombinacijo uporabe postopkov in razvoj
spominskih reprezentacij. Otrok se osnovnih aritmetičnih dejstev nauči ob štetju in drugih
postopkih, uči pa se tudi o učinkovitosti in pravilnosti teh postopkov. Otrok ne izbere strategije
zavestno, ampak na osnovi spominskih reprezentacij, ki si jih je razvil npr. za račun 3 + 4 in
njegov rezultat 7 in na osnovi kriterija zaupanja. Vendar ima ta model težavo; ne more namreč
pojasniti, kako otroci brez formalnega poučevanja odkrijejo nove strategije (Groen in Resnick,
1977, po Geary, 1994, str. 85).

2.4.3 Problemsko znanje in matematični problemi

Problemsko znanje je tisto znanje in sposobnost, ki je potrebno za reševanje raznovrstnih
problemov. Problemsko znanje obsega poglobljeno razumevanje predmetov, pojavov in
procesov in vsebuje širok spekter možnosti ravnanja in aktivnega spoprijemanja s problemskimi
učnimi vsebinami (Strmčnik, 1992).
Cotič in Žakelj (2004) opredeljujeta problemsko znanje kot sposobnost uporabe obstoječega
znanja v novih situacijah. Avtorici navajata naslednje prvine problemskega znanja:
Marija Jazbec specialistično delo

56

Kompenzacijski program za učenca z matematičnimi učnimi težavami iz družine z nizkim socialno-ekonomskim statusom

prepoznavanje in oblikovanje problema, preverjanje podatkov, izbiranje strategij reševanja,
uporabo znanja ter miselnih spretnosti in metakognicijo (ali sem izbral najboljši način za rešitev
problema).
Za matematične probleme v angleški literaturi (npr. Geary, 1994; Fuchs idr., 2004; Fuchs idr.,
2006; Jitendra, Griffin, Deatline-Buchman, Sczesniak, 2007; Jitendra, George, 2010; Powell,
2011; Swanson, 2011; itd.) najdemo naslednje izraze: mathematical problems, arithmetical
problems, arithmetical word problems, mathematical word problems in story problems. Isti
izrazi se uporabljajo za dve vrsti nalog. Prvič za tiste, ki jih navadno imenujemo besedilne naloge
(Markovac, 1990; Kavkler, 2007); Polya (1985) jih imenuje rutinski problemi, Cotič (1999) pa
problem vaja. Drugič se ti izrazi uporabljajo za naloge, ki jih imenujemo matematični problemi
in ustrezajo značilnostim problema. Pri prevajanju iz angleške literature v slovenščino lahko
pride do nesporazumov, zlasti če pisci niso pozorni na vrsto naloge (ne upoštevajo razlike med
matematičnimi problemi in besedilnimi nalogami).
Obstajajo različne definicije problema. Strmčnik (1992) meni, da obstaja problem takrat, kadar
se posameznik zaveda neke problemske situacije, vendar je ne more rešiti takoj le z obstoječim
predznanjem in izkušnjami. Prav zato so problemi različno zahtevni – odvisno od njihovih
problemskih značilnosti, od predznanja in izkušenj posameznika ter od navodil. Tipične
značilnosti problema po Strmčniku so: nerešena problemska situacija, subjektivna pomembnost
te situacije, neobvladovanje situacije le z obstoječim predznanjem in izkušnjami, občutek
subjektivne spoznavne konfliktnosti, ki teži k rešitvi.
Frobisher (Cotič, 1999) navaja tri sestavine problema:
1. začetno stanje ali situacija, v kateri je dana vsebina problema z ustreznimi podatki in
informacijami,
2. cilj, ki ga mora reševalec doseči,
3. pot od začetnega stanja ali situacije do cilja, ki jo mora reševalec poiskati, da reši
problem.
Če je pot od začetnega stanja do cilja znana in je ni treba poiskati, potem govorimo o rutinskem
(šablonskem) problemu ali rutinski nalogi. Rešimo jo lahko tako, da vstavimo posebne podatke
v prej rešeni splošni problem, ali pa tako, da po stopnjah upoštevamo kakšen močno obrabljen
vzorec (delo po receptu). Pri takšnih nalogah učenci nimajo priložnosti, da bi uporabili lastno
presojo ali svoje iznajditeljske sposobnosti. Rutinske naloge so pri poučevanju matematike
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potrebne, vendar moramo učence navajati tudi na reševanje druge vrste problemov (Polya,
1985).
Glede na pot in cilj ločimo več vrst matematičnih problemov. Frobisher (1997, po Cotič, 1999,
str. 16) loči med:
- problemi z zaprto potjo in zaprtim ciljem: služijo razumevanju osnovnih matematičnih
pojmov in konceptov ter ponavljanju in utrjevanju; to so šablonske naloge, ki jih avtorica
imenuje tudi problemi vaje;
- problemi z odprto potjo in zaprtim ciljem: pri tovrstnih problemih je cilj natančno
opredeljen, učenec pa mora sam poiskati strategijo reševanja; za to potrebuje veliko
nasvetov, vaj in izkušenj;
- problemi z odprto potjo in odprtim ciljem: cilj ni jasno opredeljen, reševalec si ga postavi
sam in raziskuje strategije reševanja; tovrstni problemi služijo pridobivanju znanja o
obravnavanju problemskih situacij in zahtevajo samostojno razmišljanje v novih situacijah.
M. Cotič (1995) je probleme z zaprto potjo in zaprtim ciljem ter probleme z odprto potjo in
zaprtim ciljem razdelila na:
- probleme, ki nimajo zadostnega števila podatkov za rešitev: podatki so lahko dani
implicitno (iz besedila razberemo, kje jih lahko poiščemo ali kako do njih pridemo) ali pa
manjkajo;
- probleme, ki imajo več podatkov, kot je potrebnih za rešitev: tudi v vsakdanjem življenju se
srečujemo z mnogimi odvečnimi informacijami in podatki, med katerimi moramo iskati tiste,
ki so potrebni za rešitev določenega problema;
- probleme z več rešitvami: rešimo jih na različne načine in pri tem dobimo različne rešitve
(npr. problemi nakupovanja po metodi realistične matematike, Heuvel-Panhuizen, 1991 in
2008);
- probleme, ki jih rešimo na različne načine: različne poti reševanja peljejo k enakim
rešitvam, učenec naj bi pri takih problemih odkril, poiskal in zgradil pot oziroma način, s
katerim bo prišel do rešitve;
- probleme, v katerih so si podatki nasprotujoči oziroma nimajo rešitve: z njimi učenca
navajamo, da ne sme podatkov nikoli nekritično privzeti, ampak jih mora natančno
analizirati oziroma preveriti, ali je med njimi logična zveza.
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2.4.3.1 Reševanje matematičnih problemov

O reševanju problema govorimo takrat, ko poteka proces reševanja samostojno in je reševalec
zmožen prenesti metode reševanja na nove probleme in jih rešiti z lastno miselno aktivnostjo
(Cotič in Žakelj, 2004).
Reševanje matematičnih problemov ni samo domena poučevanja v šoli, ampak se z njimi
srečujejo in jih v konkretnih okoliščinah uspešno rešujejo že predšolski otroci. Geary (1994)
predstavlja naslednje vrste problemov: problemi sprememb in združevanja, ki so jih otroci
zmožni rešiti z dodajanjem in preštevanjem kock ter problemi primerjanja in izenačevanja, ki
jih lahko rešijo s strategijo ujemanja oziroma prirejanja elementov 1 : 1.
Pri reševanju problemov v šoli je pomembno, da učenca postavimo v take problemske situacije,
ki so v območju njegovih možnosti reševanja, interesa in hotenja, da se z njimi spoprime.
Uporabljen jezik naj bo preprost, jasen, enopomenski in zanimiv, besede pa izbrane iz
otrokovega besedišča. Pomembna je otrokova notranja motivacija, ki izhaja iz notranje
radovednosti in veselja ob rešitvi, in učiteljeva pohvala za učenčev trud pri reševanju (Cotič,
1999).
Pomembno vlogo pri reševanju pisnih matematičnih besednih problemov ima sposobnost
branja. Bralci s težavami pri branju niso tako uspešni pri reševanju matematičnih problemov,
kot uspešni bralci. Bralne sposobnosti vplivajo na razumevanje besednih problemov;
razumevanje lahko izboljšamo, če problem predstavimo vizualno (Kavkler, 2007; Jitendra,
Griffin, Deatline-Buchman, Sczesniak, 2007).
V preteklosti se je pri pouku skoraj izključno uporabljala strategija ključnih besed, Jitendra in
sodelavci (2007) pa za reševanje problemov predlagajo uporabo shematskih diagramov. V
postopku reševanja morajo otroci: razumeti jezik in podatke, prevesti problem v ustrezne
mentalne reprezentacije, oblikovati in spremljati načrt rešitve, izpeljati ustrezen postopek
računanja, napisati odgovor in preveriti rešitev. Pri reševanju so vključeni številni kognitivni
procesi in otroci z manjšo kapaciteto delovnega spomina in slabšimi bralnimi sposobnostmi
imajo lahko veliko težav. Če reševalci problem vizualizirajo, so uspešnejši. Uspešni so tudi načini
dela, pri katerih učitelji pomagajo učencem razviti lastne koncepte reševanja problemov z
razumevanjem.
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Poznamo torej več vrst problemov, ki jih rešujemo na različne načine. De Corte in Verschaffel
(1987, po Kavkler, 2007, str. 101) sta pri preverjanju uporabe strategij ugotovila, da so učenci
pri reševanju uporabljali različne strategije, ki so jih sproti spreminjali ter prilagajali. Odkrila sta
vsaj 10 različnih vrst (materialnih, verbalnih in mentalnih), ki se jih formalno niso nikoli učili,
ampak so jih skonstruirali sami. Izbor je bil odvisen od semantične strukture problema.
Pri nas je prevelik poudarek na avtomatizaciji aritmetičnih dejstev in zelo malo na učenju
načinov reševanja matematičnih problemov. Za razvoj strategij in proceduralnega znanja otrok
je treba uporabljati tehnike in strategije poučevanja, ki se razlikujejo od tradicionalnih – take, ki
bi spodbujale učence k aktivnemu učenju, verbalizaciji reševanja problemov, primerjanju in
izmenjavi različnih strategij reševanja ter metakognicije (Kavkler, 1991, 2007).
Predvsem je pomembno, da učitelj z vprašanji in usmerjanjem pripelje učenca na pravo pot
razmišljanja in mu nevsiljivo pomaga pri raziskovanju problemske situacije (Polya, 1985).
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2.5 PROGRAMI POMOČI OTROKOM IZ MANJ SPODBUDNEGA OKOLJA
ZARADI REVŠČINE

V dosedanjih poglavjih so prikazane ugotovitve iz številnih raziskav, ki predstavljajo materialne
in nematerialne vidike revščine in njenih vplivov na družine ter otrokov razvoj. Materialni vidik
se kaže v nizkih dohodkih, materialni prikrajšanosti, slabih stanovanjskih razmerah ter
brezposelnosti;

nematerialni vidik pa

v slabši izobrazbi, zdravstveni problematiki,

izpostavljenosti tveganju v vedenju, socialni izključenosti ter v manj kakovostnem družinskem in
lokalnem okolju (TARKI Social Research Institute, 2010).
Nas posebej zanimajo izobraževanje in izobrazbeni dosežki. Številni avtorji (Guo in Mullan
Harris, 2000; Košak Babuder, 2004a; Šarič, 2006; Jensen, 2009; van Ijzendoorn, Vereijken,
Bakermans-Kranenburg in Riksen-Walraven, 2004, po Jensen, 2009, str. 10; Vehovar idr., 2009,
Košak Babuder, 2012) poudarjajo povezanost med revščino, socialno-ekonomskim položajem
družine, njenim funkcioniranjem in izobraževalnimi dosežki otrok. Velik pomen pripisujejo
odnosom v družini (med sorojenci ter med starši in otroki) in v lokalnem okolju. Zlasti
pomembne so kakovostne interakcije med starši in otroki. TARKI Social Research Institute
(2010) govori o socialni ter o kulturni komunikaciji – pomanjkanje knjig, računalnikov, televizije,
obiskov kulturnih ustanov (knjižnice, muzejev) (TARKI Social Research Institute, prav tam).
Posebno močan negativen vpliv na otrokov razvoj in poznejše izobraževalne dosežke ima
dolgotrajna revščina v otrokovem zgodnjem otroštvu. M. Babuder (2012) opozarja na raziskave
(Jeynes, 2010; Lunenburg, 2011), ki kažejo, da je pripravljenost za šolo temeljni element in
pokazatelj uspešnosti v življenju. Za otroke iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine obstaja
večja verjetnost, da vstopajo v šolo manj pripravljeni, zato ne morejo dohiteti svojih sošolcev,
razen če so vključeni v izobraževalne intervencijske programe (Magnuson in Walgfogel, 2005,
po Košak Babuder, 2012, str. 116). V tujini so bili oblikovani številni programi za sistematično
zmanjševanje vplivov revščine že v predšolskem obdobju in zgodnjem šolskem obdobju.
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2.5.1 Tuji programi in modeli pomoči otrokom iz manj spodbudnega okolja
zaradi revščine

V literaturi (Duncan, Ludwig, Magnuson, 2007; Congressional Digest, 2014) so opisani različni
programi pomoči, ki so bili projektno zasnovani in izpeljani v ZDA. Namenjeni so bili predšolskim
in šolskim otrokom. Med programi za predšolske otroke predstavljamo naslednje:


Abecedni zgodnji intervencijski program (Abecedarian Early Intervention program) je
zelo kakovosten program za otroke iz družin, ogroženih zaradi revščine. Začel se je leta
1972. Je intenziven program zgodnje obravnave od otrokovega prvega do petega leta
starosti in poteka po pet dni na teden. Zasnovan je bil za izboljšanje pripravljenosti otrok
na šolo iz najbolj socialno-ekonomsko ogroženih družin; otrokom naj bi pomagal pri
razvijanju kognitivnih, socialnih in jezikovnih spretnosti ter razvoju grobe motorike. Da
bi ugotovili učinke programa, so otroke spremljali do 21. leta starosti. Pozitivni učinki so
se pokazali pri testih intelektualnih sposobnosti, dosežkih pri branju in pisanju in drugih
izobrazbenih dosežkih – večina vpisanih se je uspešno zaposlila. Zaradi kakovostnega in
intenzivnega ukrepanja v zgodnjem otroštvu so se zmanjšali vplivi revščine in izboljšala
kakovost življenja otrok (Duncan idr., 2007).



Program Zanesljiv začetek (Sure Start program) je predšolski program, namenjen vsem
otrokom, za katere obstaja tveganje za razvoj učnih težav. Nastal je leta 1998 na pobudo
britanske vlade. Zasnovan je na raziskavah in predpostavki, da se otroške zmogljivosti
razvijajo pod vplivom zgodnjih kulturnih, fizičnih, socialnih, čustvenih, jezikovnih,
ustvarjalnih in kognitivnih izkušenj v družinskem sistemu in prepričanjih. Temelji na
prepričanjih, da: imajo otroci največje koristi od zgodnjih izkušenj; otroci že od
zgodnjega otroštva potrebujejo bogate izkušnje v jeziku, matematiki, družboslovju,
umetnosti; morajo predšolski programi povezati standarde in učne vsebine za nemoten
prehod v šolo. Program zagotavlja otrokom in družinam učenje potrebnih spretnosti ob
upoštevanju učnega sloga posameznika. Poteka 6 ur dnevno v skupinah po 18 do 20
otrok na dve odrasli osebi (Sure Start Program Guide). Longitudinalna študija (Melhuish,
Belsky in Narnes, 2010, po Košak Babuder, 2012, str. 120) otrok in družin, vključenih v
program, je pokazala boljši socialni razvoj, bolj pozitivno vedenje ter večjo samostojnost
otrok. Pri materah so se pokazale večje izboljšave v njihovem življenjskem zadovoljstvu,
zmanjšala se je tudi brezposelnost staršev.
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Perryjev predšolski program (Perry Preschool Program) je bil namenjen otrokom iz
družin, ogroženih zaradi revščine, starim od tri do štiri leta in je trajal dve leti. Izvajali so
ga v majhnih skupinah s po pet do šest otrok na enega strokovno dobro usposobljenega
učitelja. Izobraževalne aktivnosti otrok so dopolnjevali z obiski na domu za pomoč
staršem pri vzgoji otrok. Otroci, ki so bili vključeni v program, so dosegali boljše rezultate
pri kognitivnih testih, imeli boljše učne dosežke in manj vedenjskih težav od otrok iz
kontrolne skupine. Učinki programa so bili opazni tudi v odraslosti v starosti štirideset
let (boljša zaposlitev in zaslužek ter manj kriminalnih dejanj) (Duncan idr., prav tam).



Program Glavni začetek (Head Start program) je bil zasnovan leta 1965 in je namenjen
zmanjševanju revščine. Leta 1994 je bil razširjen na obravnavo otrok od rojstva do
tretjega leta starosti – Early Head Start program. Preko zdravstvenih, socialnih,
prehrambnih in drugih storitev vpliva program na krepitev socialnega in kognitivnega
razvoja otrok. Leta 2012 je bilo vanj vključenih 964 430 otrok (Congressional Digest,
2014).

Duncan in sodelavca (2007) ocenjujejo, da ima program Glavni začetek nižje stroške delovanja,
a so učinki na dosežke otrok kratkoročni, ker program ne vključuje tako intenzivnega in
kakovostnega poučevanja otrok kot Abecedni zgodnji intervencijski program in Perryjev
predšolski program.

Omenjena programa sta sicer dražja, vendar dolgoročno precej

učinkovitejša.
Naštete raziskave kažejo, da je za zmanjšanje negativnih vplivov revščine potrebno zgodnje,
sistematično in kakovostno ukrepanje. Seveda nas zanima, kakšno je stanje v Sloveniji.

2.5.2 Stanje ter dostopnost programov in modelov pomoči v Sloveniji

M. Košak Babuder (2012) opozarja, da v Sloveniji ni celovite in integrirane politike za
zmanjševanje revščine in socialne izključenosti. Glavni razlog za takšno stanje je najbrž ta, da se
Slovenija ni odzvala na predlog Komisije za razvoj strateškega, integriranega in dolgoročnega
pristopa za preprečevanje in zmanjšanje revščine in socialne izključenosti (Leskošek, 2007, po
Košak Babuder, prav tam). Tako nimamo sistematično izvajanih celostnih programov, ki bi
vključevali neposredno pomoč otrokom iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine, čeprav so
nujno potrebni.
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V okviru Andragoškega centra Republike Slovenije poteka program za razvoj družinske
pismenosti Program usposabljanja za življenjsko uspešnost – Beremo in pišemo skupaj (2011).
Program je namenjen manj izobraženim staršem, ki imajo otroka v prvem triletju devetletke in
mu želijo pomagati pri šolskem delu, pa ne vedo kako. Delo poteka v obliki projektnega učenja,
v skupini 6 do 8 staršev, ki obiskujejo program hkrati s svojimi otroki. Program traja 50 ur, 25 ur
pa se izpelje v obliki vodenega domačega dela. Program se predvidoma konča v treh mesecih.
Delo v skupini vodita 2 usposobljena učitelja, ki program izvajata v okviru izvajalske
organizacije, ki je bila izbrana na razpisu ministrstva, pristojnega za šolstvo. Projekt financira
ministrstvo, pristojno za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Iz Pregleda
dejavnosti, dosežkov in ponudbe v izobraževanju odraslih (Andragoški center Republike
Slovenije, 2014) je razvidno, da projekt izvaja devetnajst ljudskih univerz ter drugih centrov in
zavodov po Sloveniji.
Glavni namen programa je pomagati staršem pri spoznavanju načinov spodbujanja in
motiviranja otroka za šolsko delo in razvijanje sodelovalnega učenja. Hkrati si starši osvežujejo
tudi lastno znanje, ki jim pomaga pri reševanju vsakodnevnih problemov. Z izboljševanjem ravni
pismenosti staršev se ustvarjajo boljše možnosti za šolanje njihovih otrok. Udeležba v programu
je brezplačna (UŽU-BIPS Beremo in pišemo skupaj – predlog programa, 2011).
Strinjamo se z M. Košak Babuder (2012), ki poudarja, da je treba tudi v našem prostoru
oblikovati programe pomoči za vključevanje učencev iz manj spodbudnega okolja zaradi
revščine, ki bi sistematično potekali prav od začetka šolanja, za otroke z izrazitejšimi
primanjkljaji pa že prej.
Za učence z manj izrazitimi težavami bi lahko bila učinkovita uporaba petstopenjskega modela
pomoči (Magajna idr., 2008) in sistemskega načina dela (Košak Babuder, 2006b, Kavkler, 2008b)
z intenzivnim vključevanjem in sodelovanjem otroka, staršev, šolskih strokovnih delavcev,
vrstnikov ter zunanjih ustanov.
Za učence z izrazitejšimi primanjkljaji iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine bi se morale
obravnave izvajati že v predšolskem obdobju. Ob sistematskih preventivnih pregledih dojenčkov
in predšolskih otrok v starosti enega treh, šestih, devetih, dvanajstih in osemnajstih mesecev
ter treh in petih let (Ministrstvo za zdravje), bi lahko odkrili najbolj izpostavljene in rizične
otroke, saj je sistematskemu pregledu otroka v starosti treh let pridružen tudi pregled pri
psihologu, pri petih letih pa pregled pri logopedu.
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Če bi za najbolj izpostavljene otroke pripravili intenzivno strokovno obravnavo s sistematično
oblikovanim načinom dela, bi lahko izboljšali predbralne in predpisalne spretnosti, temeljno
matematično znanje, spretnosti, grafomotoriko in splošno poučenost. Tako bi zmanjšali vplive
revščine v zgodnjem otroštvu ter razlike med otroki iz družin s slabšim socialno-ekonomskim
položajem in preostalimi vrstniki. Omogočili bi jim bolj enakovredno vključitev najprej v
izobraževalni sistem in pozneje na vse zahtevnejši trg dela.
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3 PROBLEM IN CILJ RAZISKAVE

3.1 OPREDELITEV PROBLEMA
Otroci si že zelo zgodaj razvijajo sposobnosti, ki so podlaga za formalno učenje matematike v
šoli (Gersten, idr., 2009). Težave nastanejo, če manj spodbudno okolje zavre njihov razvoj.
Številni strokovnjaki (Bloom, 1964, po Toličič, 1977; Marjanovič Umek, 1990; Geary, 1994;
Barrera, 1995; Geršak, 2002; Keegan Eamon, 2002; Sousa, 2008; Košak Babuder, 2008)
opozarjajo na pomembno povezanost med revščino, govorno-jezikovnim razvojem otroka,
razvojem mišljenja ter učnimi dosežki pri matematiki. Temeljni namen študije je oblikovati
kompenzacijski program, s katerim bomo odpravili primanjkljaje, ki so nastali zaradi negativnih
vplivov revščine in slabega socialno-ekonomskega položaja družine v zgodnjem otroštvu in bo
omogočil učinkovito ter enakovredno vključevanje otroka iz manj spodbudnega okolja v
vzgojno-izobraževalni proces. Pri oblikovanju kompenzacijskega programa bomo upoštevali
vzgojno-izobraževalne dejavnike v družini, učenčeve specifične značilnosti in dognanja iz
raziskav, ki kažejo, da:
a) so za otroke z učnimi težavami uspešnejši programi za zgodnjo obravnavo (Ramey,
Campbell, Burchinal, Skinner, Gardner, 2000; Keegan Eamon, 2002; Košak Babuder,
2004b; Dowker, 2005);
b) so uspešnejši tisti programi pomoči, ki temeljijo na razvoju matematičnega
konceptualnega, deklarativnega in proceduralnega znanja in ne samo na mehanični
vadbi (Kavkler, 1994; Kaufman, Handl in Thöny, 2003; Dowker, 2005; Fuchs in Fuchs,
Powell, Seethaler, Hamlett, Cirino, Fletcher, 2010);
c) so učenci, stari od 7 do 11 let, na ravni konkretno-operativnega mišljenja, zato je treba
pri oblikovanju matematičnih pojmov dati velik pomen dejavnostim s skrbno izbranim
konkretnim gradivom in postopnemu prehodu od konkretnih h grafičnim in k simbolnim
reprezentacijam (Kavkler, 1994; Hodnik Čadež, 2000; Sousa, 2008; Gersten idr., 2009;
Fuchs idr., 2010).
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3.2 CILJI RAZISKAVE

Specialistično delo predstavlja konkreten primer oblikovanja modela obravnave učenca, ki
prihaja iz manj spodbudnega okolja zaradi vpliva revščine in ima primanjkljaje v matematičnem
znanju in spretnostih ter lažje govorno-jezikovne motnje.
1. V raziskavi bomo ocenili primanjkljaje, močna področja in posebne potrebe učenca ter
oblikovali in izvedli trening za razvoj matematičnega konceptualnega, deklarativnega,
proceduralnega in problemskega znanja ter za izboljšanje matematičnih jezikovnih sposobnosti.
2. Obravnava bo potekala po petstopenjskem hierarhičnem modelu pomoči učencem s
posebnimi potrebami. S celostnim načinom dela želimo zagotoviti kakovostno vključitev učenca
v proces inkluzivne vzgoje in izobraževanja z vsemi razpoložljivimi viri: od stalne strokovne,
vrstniške in starševske pomoči ter pomoči prostovoljne delavke.
3. Ocenili bomo vzgojno-izobraževalne dejavnike v družini in s starši oblikovali načrt pomoči v
domačem okolju.
4. S pripravljenim, izvedenim in ocenjenim programom želimo kompenzirati učenčeve
primanjkljaje in vplive manj spodbudnega okolja na otrokov razvoj v predšolskem obdobju.
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4 HIPOTEZE IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA

4.1 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA

1. Na katerih matematičnih področjih ima učenec največ primanjkljajev ter katera so
njegova močna področja?
2. Katero učenčevo znanje, močna področja in posebne potrebe moramo upoštevati pri
oblikovanju programa, zasnovanem na metodah dobre poučevalne prakse, sistemskem
načinu dela in petstopenjskem kontinuumu pomoči, s katerim želimo izboljšati učenčeve
matematične in jezikovne zmožnosti?
3. Kakšen bo učenčev napredek v deklarativnem, konceptualnem, proceduralnem in
problemskem matematičnem znanju po izvedbi kompenzacijskega programa?
4. Kako organizirati stalno strokovno, vrstniško in starševsko pomoč ter kontinuiteto dela v
okviru petstopenjskega modela pomoči ter zagotoviti kakovostno vključitev v proces
inkluzivnega izobraževanja?
5. Ali bomo z načrtovanim kompenzacijskim programom omilili posledice vpliva manj
spodbudnega okolja v zgodnjem otroštvu na razvoj matematičnega konceptualnega,
deklarativnega, proceduralnega in problemskega znanja ter matematičnih jezikovnih
zmožnosti?

4.2 SPLOŠNA HIPOTEZA
S kompenzacijskim programom bomo izboljšali matematično konceptualno, deklarativno,
proceduralno in problemsko znanje ter matematične jezikovne sposobnosti pri učencu iz manj
spodbudnega okolja.
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5 METODE DELA
5.1 METODE RAZISKOVANJA

Naša raziskava spada med kvalitativne raziskave (Mesec, 1998), v kateri smo opisali in analizirali
delo z učencem, ki živi v manj spodbudnem okolju zaradi revščine in ima primanjkljaje na
posameznih področjih učenja ter lažje govorno-jezikovne motnje. Proučevali smo gradivo, ki
smo ga dobili z opazovanjem, pregledom dokumentov iz učenčeve osebne mape in z
opravljenimi testi. Podatki so obdelani tudi z elementi statističnih metod za numerične
spremenljivke.
V raziskavi smo uporabili študijo posameznega primera (Sagadin, 1991), s katero prikazujemo
oblikovanje in izvedbo kompenzacijskega programa.
Informacije smo zbrali z opisanimi merskimi instrumenti, nestrukturiranim opazovanjem ter
zapisovanjem opažanj med testiranji, reševanjem nalog med treningom, pri skupnem
poučevanju, v razredu in pri prostovoljni delavki. Ob timskih srečanjih učiteljice, prostovoljne
delavke ter specialne in rehabilitacijske pedagoginje smo izmenjale informacije o opažanjih in
pomembne ugotovitve tudi zapisale. Naredili smo videoposnetke pri preverjanju in ocenjevanju
napredka pri reševanju matematičnih besedilnih nalog. Prav tako smo podatke pridobivali z
neformalnimi pogovori z otrokom in njegovimi starši.
Opažanja in informacije z razgovorov smo uredili in jih strnili v kratka poročila. Rezultate testov
smo uredili ter predstavili v tabelah in grafih, kot je značilno za numerične spremenljivke.
Videoposnetke reševanja matematičnih besedilnih nalog smo zbrali in jih kronološko ter
vsebinsko uredili. Informacije smo uporabili pri analizi uresničevanja ciljev tako

glede

učenčevega napredka pri matematičnem znanju kot pri govorno-jezikovnem razvoju.
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5.2 OPIS UČENCA

V raziskavi predstavljamo učenca, ki živi v manj spodbudnem okolju zaradi revščine in ima
primanjkljaje v znanju matematike in lažje govorno-jezikovne motnje. Zanj uporabljamo
izmišljeno ime Mihec. Na začetku obravnave (januarja 2011 je bil star 8 let in 2 meseca;
obiskoval je drugi razred. Ob koncu obravnave (decembra istega leta) je bil star 9 let in 1 mesec;
obiskoval je tretji razred.

Slika 3: To sem jaz, starost 8 let in 6 mesecev (konec 2. razreda)

Mihec je bil rojen novembra 2002. Pred vstopom v vrtec (marca 2008) deček ni zapuščal
družine, potem ga je (po dogovoru s šolsko svetovalno delavko in ravnateljico) redno obiskoval.
Vrtec je začel obiskovati, ko bi se moral vpisati v prvi razred. Iz razgovora z vzgojiteljico smo
izvedeli, da je (pri starosti 5 let in 4 mesece) malo in veliko potrebo opravljal v plenice in imel
dudo.
Zaradi razvojnih primanjkljajev, ki so bili najbolj izraženi v govornem razvoju ter socialni zrelosti,
je bil spremljan v Zdravstvenem domu Velenje v psihološki ambulanti ter pri logopedu.
V strokovnem mnenju Komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami (2008) najdemo
naslednje ugotovitve: deček ima težave v verbalni komunikaciji, slabo razvit in težje razumljiv
govor (za vrstniki zaostaja za približno 2 leti); sprejemljiv je za otrokovo bližnje okolje;
grafomotorika je slabo razvita – najraje čečka, človeška figura je na stopnji glavonožca; težave
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ima tudi na področju socialne zrelosti; zelo slaba je njegova splošna poučenost. Ocenjen je bil
kot otrok z mejnimi intelektualnimi sposobnostmi. V odločbi (29.8.2008) je bil opredeljen kot
otrok z lažjimi govorno-jezikovnimi motnjami in usmerjen v program za predšolske otroke s
prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo (tri ure na teden, ki jo je izvajala
specialna in rehabilitacijska pedagoginja).
Iz zapisov opažanj vzgojiteljic ter specialne in rehabilitacijske pedagoginje je moč sklepati, da je
(ob vstopu v vrtec) otrok doživel velike spremembe, drugačna pričakovanja in zahteve, kot jih je
bil vajen doma (npr. neizpeljan toaletni trening, drugačna komunikacija, dnevna rutina). Zaradi
odvajanja od plenic je deček doživljal stres, vendar so strokovne delavke vrtca poskrbele za
njegov občutek varnosti in sprejetosti. Po približno treh tednih je bil toaletni trening uspešno
izpeljan. Zaradi jezikovno in kulturno drugačnega okolja je sprva doživljal težave v komunikaciji z
neznanimi vrstniki in odraslimi. Že takrat so bili opazni izraziti primanjkljaji v splošni poučenosti,
pri neformalnem matematičnem znanju in razumevanju navodil ter informacij. Do vstopa v šolo
si je pridobil nekaj temeljnih izkušenj za uspešno komunikacijo in delovanje v skupini.
Leta 2009 je bil ponovno v postopku usmerjanja. Komisija za usmerjenje otrok s posebnimi
potrebami (Strokovno mnenje, 2009) je ugotovila znižano mentalno funkcioniranje. Največji
primanjkljaji so bili opazni v govornem in jezikovnem razvoju (skromno besedišče, agramatičen
govor, slaba slušna pozornost, slabo prepoznavanje, razlikovanje in izgovarjava glasov – R ter
sičnikov in šumnikov, slabo razumevanje navodil, raba domačih izrazov, težave s priklicem
besed, zadržanost v komunikaciji). Gledano v celoti, je bilo funkcioniranje znižano na nivo mejne
inteligentnosti. Po odločbi (12.8.2009) je bil učenec usmerjen v izobraževalni program s
prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, ki sta jo v obsegu štirih ur na teden
individualno izvajali specialna in rehabilitacijska pedagoginja in logopedinja, vsaka po dve uri na
teden. Opredeljen je bil kot otrok z več motnjami, in sicer kot otrok s primanjkljaji pri učenju
matematike in z lažjimi govorno-jezikovnimi motnjami. S 1.9.2009 je učenec po novi odločbi
začel obiskovati prvi razred osnovne šole.
Deček živi v popolni družini skupaj s starši, z dvema starejšima sestrama in babico na manjši
hribovski kmetiji. Oba starša imata dokončano osnovno šolo, a sta bila že dlje časa brezposelna.
Oče je opravljal priložnostna dela kot gozdni delavec, mati je bila prijavljena kot iskalka
zaposlitve na Zavodu za zaposlovanje, opravljala pa dela v gospodinjstvu in na kmetiji. Prejemali
so otroški dodatek za vse tri otroke. Babica je bila zdravstveno ter pokojninsko in invalidsko
zavarovana iz kmetijstva in upokojena.
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Strokovni delavci šole smo v pogovorih s starši zaznali drugačna prepričanja od pričakovanj v
šoli. Domače okolje je bilo za učenje slabše organizirano. Opazili smo pomanjkanje ustreznih
strategij podpore in pomoči pri premagovanju učnih težav in pomanjkanje možnosti za
pridobivanje kakovostnih izkušenj, potrebnih za šolo. Učiteljica ter specialna in rehabilitacijska
pedagoginja sta opazili, da so v zvezku nekatere otrokove domače vaje delali starši. Tudi
sodelovanje s šolo je bilo neredno – v šolo so prišli le, če so bili vabljeni. V družini je bil deček
dobro sprejet, vendar deležen pretirano zaščitniškega odnosa glede odgovornosti za svoja
dejanja.
V učnem procesu smo opazili razhajanja med zahtevami šole in učenčevimi zmožnostmi, vendar
je rad prihajal k pouku. Pomoč staršev pri šolskem delu je bila skromna in večkrat neustrezna,
zato otroku ni omogočala potrebnega napredka.
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5.3 MERSKI INSTRUMENTI

Izbrani merski instrumenti so vezani na naslednja področja: ocenjevanje posebnih potreb
učenca, vzgojno-izobraževalnih dejavnikov v šoli in v družini, senzorika, senzorična in
senzomotorična integracija, pozornost, čustvovanje, matematično znanje in jezikovne
zmožnosti.
Pri matematičnem znanju smo se osredotočili na aritmetiko, ker so matematične specifične
učne težave, ki so jezikovno pogojene, bolj povezane z aritmetiko. To je razvidno tudi iz
literature (Geary, 1994; Gersten, Jordan, Flojo, 2005).

5.3.1 Zbirka instrumentov za ocenjevanje zmožnosti in posebnih potreb

Za ocenjevanje vzgojno-izobraževalnih dejavnikov ter otrokovih zmožnosti in posebnih potreb
smo uporabili zbirko instrumentov (Galeša, 2003). Celostno oceno vzgojno-izobraževalnih
dejavnikov v šoli in družini ter učenčevo funkcioniranje na področju pozornosti in čustvovanja
smo ocenili timsko (učiteljica ter specialna in rehabilitacijska pedagoginja skupaj), senzorično in
senzomotorično integracijo ter slušno zaznavanje je ocenjevala samo specialna in
rehabilitacijska pedagoginja individualno zunaj oddelka. Za izdelavo ocene učenčevih zmožnosti
in posebnih potreb smo uporabili naslednje instrumente:


Grafični ocenjevalni lestvici Vzgojno-izobraževalni dejavniki v šoli ter Vzgojnoizobraževalni dejavniki v družini (ocena razvitosti, posebne potrebe v šoli in družini).
Prvi instrument vsebuje 20 postavk, drugi 25. Vsak dejavnik se ocenjuje od 1 do 5, pri
čemer ocena 1 pomeni slabo razvitost, 5 pa dobro (prilogi 1 in 2).



Numerično ocenjevalno lestvico Senzorična in senzomotorična integracija, z uporabo
katere se ocenjujejo vid, sluh, senzorična integracija (vidno-slušna, vidno-tipna, slušnotipna) ter senzomotorična integracija (vidno-motorična, vidno-kinestetična, tipnogibalna), krmarjenje, ritem, hitrost in natančnost reagiranja ter tipno razlikovanje. Ocene
so od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni najnižjo vrednost in 5 najvišjo (priloga 3).



Numerično lestvico Slušno zaznavanje – ocena razvitosti, ki je sestavljena iz šestnajstih
postavk. Vsaka se ocenjuje od 1 do 5, pri čemer je 1 najnižja ocena in 5 najvišja (priloga
4).
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Grafično lestvico Pozornost, ki jo sestavlja 12 postavk. Vsaka se ocenjuje od 1 do 5, pri
čemer je 1 najnižja ocena in 5 najvišja (priloga 5).



Numerično ocenjevalno lestvico Čustvovanje in vedenje z vidika težav, ki vsebuje 48
postavk. Vsaka se oceni od 1 do 5, pri čemer je 1 najnižja ocena in 5 najvišja (priloga 6).

5.3.2 Matematični presejalni komplet – prva stopnja
Matematični presejalni komplet – prva stopnja (Adler, 2001) je namenjen individualnemu
ocenjevanju in odkrivanju kognitivnih procesov, ki vplivajo na matematične sposobnosti. Ni
konvencionalen standardiziran matematični test. Opazovalec si mora natančno zapisovati
opažanja, če ima učenec težave pri reševanju, je to opozorilni znak. Presejalni komplet je
oblikovan posebno za ocenjevanje učenčevega razumevanja števil in matematičnih pojmov. Z
njim preizkušamo naslednje sposobnosti: reševanje enostavnih računskih operacij, kompleksnih
operacij štetja, prostorski spomin, časovno usmerjenost, sposobnost načrtovanja, razumevanje
strukture števil, številskega zaporedja, aritmetičnih znakov in simbolov, geometrijskih oblik,
prostorskih odnosov in številsko razumevanje.
Uporabili smo ga za oceno stanja pred začetkom izvajanja programa in po končanem treningu.
Pri nalogah štetja, branja, dopolnjevanja številskega zaporedja in zapisovanja števil smo,
upoštevajoč učni načrt za drugi razred devetletne osnovne šole, razširili obseg naravnih števil
do 20. Komplet sestavljajo naloge: štetje v zaporedju po ena naprej in nazaj, zapis števil po
nareku, glasno branje zapisanih števil, štetje narisanih kvadratov, štetje kvadratov z zahtevo po
abstrahiranju krogov v narisani seriji, prepis števil, preštevanje sličic ene vrste, preštevanja sličic
v skupini treh različnih vrst (pomešani smučarji, kolesarji in tekači – pri štetju je učenec moral
osredotočiti pozornost samo na eno vrsto likov), primerjanje števil po velikosti, seštevanje in
odštevanje do 10, dopolnjevanje številske vrste, opisovanje položaja predmetov na sliki in
naloga grafomotorike (kopiranje geometrijskih oblik).
Ocenjevalec je za vsako nalogo dodal ločen list z razlago zahtev. Učenec je naloge opisa
položaja, preštevanja likov, štetja v zaporedju reševal ustno, ostale naloge pa pisno.
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5.3.3 Test poznavanja števil

Test poznavanja števil (Griffin, 2002) je treba izvajati ustno; otrokom ni dovoljena uporaba
svinčnika in papirja. Ocenjevalec mora iz prostora umakniti vsa sredstva, s katerimi bi si otrok
pomagal ustvarjati vidno predstavo. Pri aritmetični nalogi pokaže učencu karto z računom,
učenec pa jo rešuje brez pisanja. Pri nalogah ugotavljanja, katero število je bliže drugemu
številu, ocenjevalec po postavljenem vprašanju pokaže številski trak. Test je namenjen
individualnemu preverjanju učenčevih zmožnosti. Vsebuje naloge na štirih stopnjah: 0 – starost
4 leta, 1 – starost 6 let, 2 – starost 8 let in 3 – starost 10 let. Pri otrocih, starih 8 let in več, lahko
stopnjo 0 in 1 opustimo. Na stopnjah 1 in 2 je mogoče doseči po 9 točk. Test ni časovno omejen.
Avtorica navaja informativni okvirni čas reševanja od 5 do 10 minut. Če otrok na posamezni
stopnji doseže 5 točk ali več, mu ponudimo višji nivo. Za potrebe našega dela smo izbrali naloge
stopnje 1 in 2.
Na 1. stopnji otrok rešuje matematične naloge v obsegu naravnih števil do 10. Naloge so: ena
besedilna naloga, prepoznavanje položaja števil v številski vrsti (4 primeri), odnos med
številoma (4 primeri), po 1 aritmetična naloga seštevanja in odštevanja ter dva primera štetja.
Na 2. stopnji otrok rešuje matematične naloge v obsegu naravnih števil do 100. Naloge so:
prepoznavanje položaja števila v številskem zaporedju (6 vaj), odnosi med števili (4 vaje) in po 1
primer naloge seštevanja in odštevanja.

5.3.4 Sugarmanov test za ugotavljanje aritmetičnih strategij

Test je bil zasnovan v Shorpshire Mathematics Centre (1996). Sestavljen je iz krajše in daljše
različice.
Krajša oblika testa vsebuje po 3 račune seštevanja s končnim rezultatom do 10, 5 računov
seštevanja s končnim rezultatom do 20 in več ter 4 račune odštevanja s končnim rezultatom do
10 in 4 račune odštevanja s končnim rezultatom do 20. Namenjen je preverjanju in ocenjevanju
reševanja osnovnih aritmetičnih dejstev in uporabe strategij reševanja ter pripomočkov. Učenec
ima pri reševanju na voljo več različnega opornega materiala in pri tem ni časovno omejen.
Ocenjevalec račune podaja na lističih, učenec jih rešuje ustno ali pisno. Ocenjevalec si pri tem
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zapisuje rešitve aritmetičnih nalog ter način reševanja (strategije, verbalizacija, pripomočki),
pravilnost in za lastno orientacijo tudi čas reševanja.
Daljša oblika testa vsebuje:


naloge seštevanja (6 računov s končnim rezultatom do 20, 4 račune dvomestnih števil s
končnim rezultatom do 100, en račun v drugi stotici),



naloge odštevanja (6 računov s končnim rezultatom do 20, 4 račune dvomestnih števil
do 100 in en račun v drugi stotici),



naloge štetja kroglic na računalu do 10 in



naloge štetja kroglic na računalu do 100.

Učenec dobi račune napisane na listič – vsakega sproti. Rešuje jih lahko ustno ali pisno.
Ocenjevalec si zapisuje način reševanja (strategije, pripomočki, verbalizacija), pravilnost
izračuna in informativno zapiše čas reševanja.

5.3.5 Testi za preverjanje aritmetičnega znanja

Učenčevo aritmetično znanje smo preverjali z naslednjimi testi (Kavkler idr., 1996):
Desetminutni test za ugotavljanje avtomatizacije aritmetičnih dejstev in postopkov
Namen testa je preveriti avtomatizacijo štirih osnovnih aritmetičnih operacij (seštevanja,
odštevanja, množenja in deljenja). Sestavlja ga 62 računov: 11 računov seštevanja in 11 računov
odštevanja v obsegu naravnih števil do 20, 10 računov seštevanja in odštevanja od 20 do 100,
12 računov množenja in deljenja, 12 računov seštevanja in odštevanja do 1000, ter 6
sestavljenih računov. Učenec pri reševanju nima možnosti uporabe opornega materiala. Računa
samostojno, rešitve zapisuje na ustrezno mesto na listu z računi. Pri reševanju je pomembna
hitrost računanja (vpliv priklica osnovnih aritmetičnih dejstev in spretnega izvajanja postopkov
računanja) in pravilnost rezultatov.
S Petminutnim testom sestavljanja računov z vnaprej določenim rezultatom se ugotavljata
hitrost in fleksibilnost rabe aritmetičnega znanja. Dan je bil rezultat 8. Na podlagi rezultata je
učenec sam sestavljal račune seštevanja in odštevanja. Test je časovno omejen na 5 minut. Pri
računanju maksimalno število točk ni določeno. Točkovanje upošteva kompleksnost in
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raznovrstnost uporabljenih operacij: računska operacija seštevanja ali množenja 1 točka,
računska operacija odštevanja ali deljenja 2 točki in več računskih operacij 3 točke.
Z Nalogami za ugotavljanje strategij štetja se preverjajo strategije štetja naprej (preštevanje
predmetov), nazaj, v zaporedju po 2 in fleksibilno štetje. Test časovno ni omejen. Ta del testa
smo uporabili zato, ker smo želeli preverjati rabo strategij štetja v zaporedju in fleksibilnega
štetja, česar s Sugarmanovim testom ni mogoče preverjati.
Testi za preverjanje aritmetičnega znanja so bili sestavljeni za namen raziskave (Kavkler, 1997).
Naloge so bile sestavljene tako, da bi pomagale odkrivati vrzeli v aritmetičnem deklarativnem in
proceduralnem znanju. Z izbranimi nalogami se preverja najbolj elementarno aritmetično
znanje v manjših številskih obsegih. Iz celotne skupine testov smo za našo raziskavo uporabili
samo predstavljene instrumente.
Merske karakteristike so bile izračunane s faktorsko analizo ali ocenjene na osnovi praktične
veljavnosti. Izračunan koeficient zanesljivosti alfa je 0,93. Stopnja zanesljivosti je visoka in je
dober pokazatelj zanesljivosti za skupino testov. Veljavnost testov je bila preverjena v praksi v
Svetovalnem centru za otroke mladostnike in starše v Ljubljani, in sicer pri diagnosticiranju
specifičnih učnih težav pri matematiki. Izkazali so dobre praktične rezultate. Končni rezultat
testov je bil odvisen samo od lastnosti, ki so jih merili, in ne od postopka vrednotenja.

5.3.6 Semantični preizkus
Preizkus jezikovnih zmožnosti (Vladisavljević, 1983) je sestavljen iz štirih podtestov, ki se
nanašajo na naslednje kategorije besed: homonimi (primer: »Kaj vse pomeni beseda mesec?«),
antonimi (primer: »Kaj je ravno nasprotno kot dan?«), sinonimi (primer: »Kako se lahko še
drugače reče kapa?«) in metonimi (primer: »Za koga rečemo, da je kot polž?«).
V naši raziskavi je bil uporabljen celoten test (deset besed za vsako kategorijo), ki so ga leta
1996 prevedli in prilagodili za slovenski jezik defektologi Avdiologopedskega oddelka Centra za
gluhe in naglušne. Študentke izrednega študija defektologije na Pedagoški fakulteti Univerze v
Ljubljani smo ga prejele pri predmetu defektološka diagnostika (Jelenc, 2003).
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Lastnosti testa
Veljavnost – semantični preizkus se uporablja za preverjanje določenih področij jezikovnih
zmožnosti. Z njim ugotavljamo poznavanje pomenov in njihovo aktivno uporabo. Test vsebuje
štiri podteste. Posamezni podtest sestavlja po deset nalog. K. Geršak (2002) je v svoji raziskavi
opravila faktorsko analizo podatkov in ugotovila, da test meri več vidikov jezikovnih zmožnosti.
Posamezne postavke so pri skrajšanem testu zastopane v treh faktorjih zgodnjih jezikovnih
zmožnosti, zato ni bilo primerno računati skupnega izida.
Objektivnost – natančna pravila za testiranje in točkovanje posameznih podtestov so bila
vnaprej določena. Vsak pravilni odgovor se vrednoti z eno točko. Točke pri posameznem testu
se seštejejo. Pri podtestu homonimi in sinonimi je mogočih več odgovorov in tako več točk,
upošteva se tudi število nalog, na katere je učenec odgovarjal. Pri nalogah antonimi je deset
nalog in deset mogočih točk, prav tako tudi pri nalogah metonimi.
Zanesljivost – Cronbachov koeficient alfa za semantični preizkus v raziskavi (Geršak, prav tam)
je 0,53. Nizka zanesljivost testa je bila pričakovana, ker je bilo število postavk izrazito majhno –
uporabili so namreč skrajšano obliko testa. Originalen test je bil preizkušen na velikem številu
oseb (več kot tisoč) in avtorica ocenjuje, da ima test veliko diagnostično vrednost.

5.3.7 Naloge za preverjanje otrokovih jezikovnih zmožnosti, povezanih z
matematiko

Naloge smo sestavili prav za to raziskavo. Vsebina je povzeta po publikaciji L. Marjanovič-Umek
(1990). Sestavljene so iz treh podskupin: protipomenke, razumevanje predlogov in raba
predlogov. Naloge s protipomenkami učenec rešuje ustno. Ocenjevalec ga vpraša: »Kaj je ravno
nasprotno kot…?« Doseči je mogoče 10 točk. Naloge za razumevanje predlogov učenec rešuje
praktično s konkretnimi predmeti. Ocenjevalec npr. da navodilo: »Daj avto v škatlo, pod …,
na…« Učenec lahko doseže 10 točk. Za preverjanje rabe predlogov uporabimo konkretne
predmete. Učenec opisuje njihovo medsebojno lego. Primer: »Avto je levo od punčke.« Doseže
lahko 10 točk.
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5.3.8 Matematične besedilne naloge

Za oceno sposobnosti reševanja enostavnih matematičnih besedilnih nalog smo za raziskavo na
začetku, ko učenec še ni zmogel samostojnega branja, pripravili slikovne naloge. Učenec je
opisal dogajanje na sliki, sestavil račun in ga rešil. Ko je učenec napredoval v bralnih
zmožnostih, so sledile enostavne matematične besedilne naloge. Reševanje matematičnih
besedilnih nalog smo snemali vsak mesec, ko smo preverjali učenčev napredek. Videoposnetke
smo zbrali, kronološko in vsebinsko uredili ter analizirali. Napredek smo preverjali tudi z
nalogami nakupovanja z več rešitvami po metodi realistične matematike (Heuvel-Panhuizen in
van den Gravenmeijer, 1991; Heuvel-Panhuizen, 2008).
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5.4 POTEK RAZISKAVE IN POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV

V šolskem letu 2010/2011 sem kot študentka podiplomskega študijskega programa Koordinator
– specialist za delo z otroki s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebam, na šoli, kjer sem
zaposlena, sodelovala pri delu strokovne skupine za pripravo, izvedbo in evalvacijo
kompenzacijskega programa za učenca iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine. V
koledarskem letu 2011 (od januarja do decembra) sem v okviru Kompenzacijskega

programa

za učenca z matematičnimi učnimi težavami iz družine z nizkim socialno-ekonomskim položajem
izvajala trening za razvijanje matematičnega znanja in spretnosti z učencem iz manj
spodbudnega okolja zaradi revščine, ki je imel primanjkljaje v znanju matematike in lažje
govorno-jezikovne motnje. Prav tako sem usklajevala delo strokovne skupine in sodelovanje s
starši učenca, ki je bil vključen v naš program.
Na

osnovi

individualiziranega

programa,

začetnega

opazovanja

s

predstavljenim

instrumentarijem in zbranih podatkov smo v okviru šolskega tima za učenca pripravili program,
s katerim smo želeli nadomestiti primanjkljaje, ki so nastali zaradi negativnih vplivov revščine in
slabega socialno-ekonomskega položaja družine na otrokov zgodnji razvoj v predšolskem
obdobju. Na peti stopnji kontinuuma pomoči učencem s primanjkljaji na posameznih področjih
učenja (Magajna, idr. 2008) smo v koledarskem letu 2011 program izvajali deset mesecev.
V okviru programa sem izvajala trening ter s pripravljenim instrumentarijem preverjala učenčev
napredek. Preverjanje je potekalo:


vsak mesec, individualno v kabinetu,



časovni in materialni pogoji so bili v skladu z zahtevami posameznega instrumenta,



preizkusi so vedno potekali ob istem času (isti del dneva) in pod enakimi pogoji,



opažanja pri izvajanju nalog smo zapisovali sproti,



kadar strategije oziroma načinov reševanja nalog nismo mogli ugotoviti, smo dečka
prosili za razlago o načinu reševanja.

Prav tako smo si zapisovali opažanja sodelovalnega poučevanja v razredu, pomembne dogovore
na timskih srečanjih s starši in na srečanjih skupine za izvajanje programa (učiteljica,
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prostovoljna delavka ter specialna in rehabilitacijska pedagoginja). Na osnovi zapisov je nastal
opis in evalvacija izvedenih dejavnosti.
Rezultate izvedenih preverjanj in ocenjevanj, izraženih v točkah, smo analizirali, primerjali in
predstavili tabelarično, grafično ter jih kvalitativno interpretirali. Ostale pridobljene podatke in
informacije smo kvalitativno interpretirali in jih predstavili v poglavju z rezultati. Na podlagi
začetnih ter končnih rezultatov in opažanj smo ovrednotili učenčev napredek.
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5.5 KOMPENZACIJSKI PROGRAM

Namen kompenzacijskega programa je bil odpraviti primanjkljaje, ki so nastali zaradi negativnih
vplivov revščine in slabega socialno-ekonomskega položaja družine v zgodnjem otroštvu in
omogočiti enakovredno vključevanje učenca iz manj spodbudnega okolja v vzgojnoizobraževalni proces. Pri načrtovanju programa smo izhajali iz:


spoznanj številnih raziskav o vplivu revščine in slabega socialno-ekonomskega položaja
družine na otrokov razvoj (Barrera, 1995; Keegan Eamon, 2002; Košak Babuder, 2004a;
Gersten idr., 2005; Japelj Pavešić 2008, 2012; Ayouba idr., 2009) ter raziskav o vplivu
čustvovanja, kognitivnih sposobnosti, govorno-jezikovnih zmožnosti in zgodnjega
matematičnega znanja na uspešnost pri matematiki v šoli (Kavkler, 1997, 1999, 2001;
Mutić, 1998; Fuchs in Fuchs idr., 2006; Sousa, 2008; Locuniak in Jordan, 2008; Hodnik
Čadež in Manfreda Kolar, 2009; ACER, 2010; Patel in Canobi, 2010; Geary, 2011; Košak
Babuder, 2012);



nekaterih tujih programov pomoči za otroke iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine
(na primer Abecedni zgodnji intervencijski program (Abecedarium Early Intervention
program), program Zanesljiv začetek (Sure Start program), Perryjev predšolski program
(Perry Preschool Program) in program Glavni začetek (Head Start program)).



petstopenjskega modela pomoči (Magajna, idr. 2008) in štiristopenjskega sistemskega
modela (Kavkler, 2002);



učnega načrta za devetletno osnovno šolo (matematika) ter



ocene učenčevega funkcioniranja.

Z upoštevanjem kontinuuma petstopenjskega modela pomoči (Magajna idr., 2008) in po zgledu
štiristopenjskega sistemskega modela (Kavkler, 2008 b) smo na peti stopnji s strokovnimi
delavci izdelali program pomoči za učenca s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami.
Ob upoštevanju sistemskega načina dela smo v program dejavno vključili učenca, njegove
starše, vrstnike, razredničarko, specialno in rehabilitacijsko pedagoginjo, prostovoljno delavko,
šolsko svetovalno delavko in ravnateljico.
Na peti stopnji kontinuuma pomoči smo pripravili trening (izvajala ga je specialna in
rehabilitacijska pedagoginja) za naslednja področja: matematika, jezikovne sposobnosti,
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zaznavno-prostorske sposobnosti, spomin, grafomotorika, pozornost in metakognitivne
sposobnosti.
Med matematičnimi vsebinami želimo posebej izpostaviti matematične besedilne naloge in
naloge z več rešitvami. Med besedilnimi nalogami lahko ločimo med nalogami, ki bolj ustrezajo
proceduralnemu znanju in tistimi, ki bolj ustrezajo problemskemu znanju. Vendar med obema
vrstama nalog, še posebej pri delu z učenci z učnimi težavami, ni lahko potegniti ločnic. Za
številne učence z jezikovnimi in matematičnimi specifičnimi primanjkljaji že običajne besedilne
naloge (Cotič, 1999 jih imenuje problemi vaje) pomenijo težko rešljive probleme, vendar jih
postopno lahko približamo tudi tem učencem. Prav naloge z več rešitvami so eden preprostejših
in tudi najpogostejših načinov za približevanje matematičnih problemov manj uspešnim
učencem.

5.5.1 Izvajanje kompenzacijskega programa na peti stopnji kontinuuma pomoči
po sistemskem modelu
Učenci z izrazitejšimi specifičnimi učnimi težavami potrebujejo več prilagoditev. Mihec je imel
primanjkljaje v znanju matematike in govorno-jezikovne motnje, zato je bil na peti stopnji
kontinuuma pomoči usmerjen v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno
strokovno pomočjo. Na šoli smo, zato da bi zmanjšali vplive revščine v predšolskem obdobju,
zanj pripravili še kompenzacijski program po modelu sistemskega in timskega načina dela
(Kavkler, 2008). Izvajali smo ga v koledarskem letu 2011 (od januarja do decembra).

5.5.1.1 Timsko delo

V tim za načrtovanje, izvedbo in evalvacijo programa so bili pritegnjeni starši učenca s
posebnimi potrebami, učenec, učiteljica, prostovoljna delavka ter specialna in rehabilitacijska
pedagoginja. Članici sta bili še šolska svetovalna delavka in ravnateljica.
Članice ožjega tima (učiteljica, prostovoljka ter specialna in rehabilitacijska pedagoginja) smo
imele eno srečanje na teden. Takrat smo načrtovale in usklajevale naše delo ter izmenjale
izkušnje in opažanja o Mihčevih težavah, napredku, odzivanju itd. Pripravile smo načrt za
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nadaljevanje urjenja, se dogovorile za pripravo didaktičnega materiala in o vsebinah, ki jih je
bilo treba utrjevati. Z učiteljico sva na teh srečanjih načrtovali tudi vsebine in izvedbo ur
sodelovalnega poučevanja. Analizo tega sva navadno opravili ob koncu tekočega delovnega
dne, ko so bila opažanja še sveža. Na vsa timska srečanja smo se dobro pripravile vse članice, da
smo bile učinkovite in nismo porabile preveč časa. Navadno so trajala približno 30 minut. Če so
se pojavile kakšne posebnosti, smo zraven povabile še šolsko svetovalno delavko in ravnateljico.
Enkrat mesečno smo imeli v različni sestavi razgovor s starši in učencem. Največkrat
razredničarka, specialna in rehabilitacijska pedagoginja, starši, učenec in prostovoljka, občasno
tudi šolska svetovalna delavka in ravnateljica. Na teh srečanjih smo ocenili napredek, analizirali
težave in naredili okviren načrt za nadaljnje delo. Starše smo spodbujali, da so otroku doma
pomagali in ga spodbujali k opravljanju šolskih obveznosti. Svetovali smo jim ob težavah. Skrbeli
smo za strpno in nedvoumno komunikacijo. Ob koncu drugega razreda smo imeli srečanje v širši
sestavi: starši, učenec, razredničarka, prostovoljka, šolska svetovalna delavka, ravnateljica ter
specialna in rehabilitacijska pedagoginja. Naredili smo analizo našega skupnega dela,
učenčevega napredka in pripravili smernice za novo šolsko leto. Ob koncu programa smo se
prav tako zbrali v polnem številu in proslavili učenčev napredek ter naše skupne dosežke.

5.5.1.2 Delo v oddelku

V oddelku je razredničarka pri delu uporabljala strategije dobre poučevalne prakse (Kavkler,
2011) ter upoštevala pripravljen individualiziran program za učenca s posebnimi potrebami.
Izvajala je prilagoditve, ki so bile v določenih okoliščinah potrebne, predvsem fleksibilno
prilagajanje pri izvajanju pouka, pa tudi pri preverjanju in ocenjevanju znanja. Skrbela je za
pozitivno razpoloženje ter spodbujala sodelovanje med učenci. Mihec je sedel poleg sošolca, ki
mu je lahko pomagal, če je med poukom kaj preslišal ali se ni dobro znašel. V oddelku se je
dobro počutil in se vključeval v vse razredne aktivnosti pri pouku, med varstvom vozačev in
interesne dejavnosti v okviru šole (računalniško opismenjevanje).
Načrtovane prilagoditve po individualiziranem programu
Organizacija pouka


učenec sedi spredaj blizu table, blizu učiteljice, da ima z njim dober stik, in ob sošolcu, ki
mu pomaga, kadar je potrebno;
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pri pouku se mu za ponazoritev ponudijo manipulativni predmeti, tabele, stotični
kvadrat, prazna številska vrsta in slikovno gradivo;



za reševanje ima dovolj časa, da lahko obveznosti dokonča, pri ustnem odgovarjanju ima
dovolj časa, da oblikuje misel in jo pove;

Izvajanje pouka


oblike dela – individualno, v manjših skupinah, frontalno;



posredovanje navodil – jasna in kratka navodila, pogosto preverjanje razumevanja
navodil, kombinacija ustnih in pisnih navodil;



vodenje učenca z dodatnimi vprašanji in usmerjanjem (besedni red, vsebinsko, zborno
izražanje – postopno zmanjševanje rabe narečnega jezika pri pouku);



delovni listi in naloge – manj nalog na enem listu, večji tisk, slikovne opore, jasna
navodila;



poučevanje po več čutnih poteh;



poučevanje na osnovi razumevanja gradiv in konstrukcije lastnega znanja;



razvijanje kognitivnih strategij (raba ključnih besed, miselnih vzorcev);



sprotne povratne informacije, da učenec ne utrdi napak;



učiteljica pomaga učencu pri zapisku v beležko za starše;



domače naloge – manjši obseg in načrtno pripravljene naloge glede na učenčeve
zmožnosti in redno preverjanje.

Preverjanje in ocenjevanje znanja – učiteljica preverja znanje po manjših, vsebinsko zaključenih
sklopih; poteka individualno ali v manjši skupini v tihem odmaknjenem kotičku v razredu ali v
posebnem prostoru; pripomočki in material, ki ga uporablja pri pridobivanju in utrjevanju
znanja, se uporablja tudi pri preverjanju in ocenjevanju znanja; na voljo ima dovolj časa, da
lahko rešuje brez časovnega pritiska; narek piše individualno zunaj oddelka, učiteljica upošteva
učenčeve težave z glasovnim razlikovanjem in izgovarjavo.
Pomoč v razredu – sodelovalno poučevanje (eden uči, drugi opazuje in pomaga, ter
alternativno poučevanje), poučevanje skladno s strategijami dobre poučevalne prakse.
Strategije dobre poučevalne prakse
Na začetku obravnave vsake učne teme je učiteljica naredila kratek povzetek snovi, da so otroci
lažje dojeli nove informacije in jih vnesli v miselne sheme.
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Pri poučevanju je uporabljala dodatne opore za vizualizacijo nalog (slike, grafe, miselne vzorce,
razpredelnice, označevanje najpomembnejših informacij itd.) in učila učence, da so jih znali
pravilno uporabljati.
Učne liste je pripravila tako, da niso bili natrpani in so učenci imeli pregled nad informacijami.
Na listu je bilo dovolj prostora za skice. Pri matematiki so uporabljali zvezke z velikim karom za
boljšo orientacijo pri zapisovanju računov in izvajanju računskih postopkov.
Pri reševanju matematičnih besedilnih nalog je navajala učence na glasno branje, sistematično
reševanje po korakih z uporabo vizualnih opor. Izbirala je problemske naloge, povezane z
vsakdanjim življenjem. Obsežne vsebine je razdelila na manjše dele, ki so si sledili v ustreznem
zaporedju.
Ponavljanja učne snovi (npr. osvajanje matematičnih dejstev) je popestrila z različnimi
didaktičnimi igrami, uporabo računalnika, delom v manjših skupinah. Učencem z učnimi
težavami je namenjala dodatno pozornost in ustvarjala okoliščine, v katerih je bil vsak učenec
uspešen (učenčev osebni občutek uspešnosti in možnost učiteljice, da ga je pohvalila).
Pri delu je upoštevala učenčevo menjavanje dobrih in slabih dni in njegove značilnosti,
povezane z močnimi področji in težavami.
Interesna dejavnost – računalniško opismenjevanje
Dejavnosti računalniškega opismenjevanja sta učiteljici v drugem in tretjem razredu izvajali pol
ure tedensko (ena ura na 14 dni). Pri pripravi načrta sta izhajali iz načrta za računalniško
opismenjevanje v izobraževalnih programih z nižjim izobrazbenim standardom (Batagelj idr.,
2003).
Pri teh dejavnostih si učenci pridobijo osnovno računalniško znanje, potrebno za razumevanje
in samostojno uporabo računalnika. Postopoma

se znanje dopolnjuje, poglablja in širi z

uporabo osnovne programske opreme in računalniških omrežij. Ves čas izobraževanja je v
ospredju aktivna vloga učencev in njihov osebni, strokovni in jezikovni razvoj. Računalnik in z
njim povezana informacijska tehnologija je za učence osnovnih šol pomemben pripomoček pri
urjenju osnovnih spretnosti, potrebnih za uspešno ustno in pisno prejemanje in posredovanje
informacij. Poleg pridobivanja spretnosti računalniško opismenjevanje omogoča učencem tudi
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oblikovanje razločnih zapisov besedil in izdelavo estetskih izdelkov ter s tem kakovostnejše
uresničevanje ciljev izobraževanja.
Glede na vsebino specialističnega dela bom predstavila cilje povezane z učenjem matematike.
Cilji
Učenec:


razume besedna navodila sprejeta po slušni poti;



natančno opazuje učiteljičin prikaz ravnanja z računalnikom;



ob didaktičnih igrah oblikuje mentalno številsko vrsto do 20 in 100;



vadi in utrdi številske kombinacije do 20 do avtomatizacije;



sešteva in odšteva do 100 z večjo aktivacijo miselnih strategij;



izboljša prostorske predstave.

Vsebine:


didaktične igre: Polžkovi koraki v svet glasov, črk, besed; Mali radovednež; Igrive številke
1 in 2; Potovanje med besedami;



zapisovanje povedi in kratkih besedil z urejanjem: oblika pisave, velikost in barva črk in
poravnava besedila;



risanje v programu Slikar.

Povzetek opažanj učiteljice
Mihec je v okviru računalniškega opismenjevanja spoznal računalniško učilnico, se naučil
samostojno vklopiti in izklopiti računalnik, uporabljati miško in smerne tipke. Spoznal in
uporabljal je slikarski program, urejevalnik besedil, spoznal datotečni sistem računalnika
(raziskovalec) in shranjevanje datotek.
Tisti učenci, ki so imeli računalnik tudi doma, so bili spretnejši. Mihec je sedel zraven sošolca, ki
je navodila hitreje in bolje razumel in bil že vešč nekaterih spretnosti z računalnikom. Tako mu
je lahko pomagal z dodatno razlago in navodili.
Učenec je bil pri delu z računalnikom zelo motiviran. Pri računanju je uporabil razvojno
naprednejše strategije (npr. opustil preštevanje prstov, priklical posamezne številske
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kombinacije) kot pri običajnem delu v razredu. Sprva je poskušal reševati po sistemu poskusov
in napak. Po jasnih navodilih je bilo reševanje bolj premišljeno in zato tudi učinkovitejše.
Pri učenju z uporabo računalnika je Mihec uspešno utrjeval matematično znanje ter si bogatil
tudi drugo znanje in spretnosti.

5.5.1.3 Prostovoljno delo

Prostovoljna delavka je 3 šolske ure tedensko (po pouku, med varstvom vozačev) z dečkom
izvajala vaje, ki smo jih članice tima načrtovale na srečanjih. Vedno smo poskrbele, da je imel po
pouku in pred vajami sprostitveni premor. Z učiteljico sva pripravili pripomočke.
Namen prostovoljnega dela
Prostovoljna delavka je dečku pomagala pri bogatenju besedišča, razvijanju grafomotorike,
utrjevanju spretnosti, ki si jih je pridobil na treningih, vendar jih je bilo treba še izuriti.
Del srečanj je bil namenjen pisanju domače naloge, kar je bilo pomembno za razbremenitev
učenca in njegovih staršev ter zmanjšanje obsega domačih obveznosti za šolo.
Cilji
Učenec:


osvoji matematično besedišče, ki je povezano z zahtevami učnega načrta za drugi in
tretji razred;



si z grafomotoričnimi vajami izboljša grafomotoriko (držo pisala, lineacijo in pritisk na
podlago);



sistematično sproti utrdi aritmetična dejstva, ki jih je uril med obravnavo pri specialni in
rehabilitacijski pedagoginji;



utrdi postopke za reševanje enostavnih matematičnih besedilnih nalog.

Dejavnosti


učenje matematičnega besedišča (usklajeno z učnim načrtom, urjenjem pri specialni in
rehabilitacijski pedagoginji in v oddelku),



grafomotorične vaje Hane Tymichove (Bogdanowicz, 2005),
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utrjevanje aritmetičnih dejstev seštevanja in odštevanja do 10 in 20,



pisanje domačih nalog (reševanje aritmetičnih nalog seštevanja in odštevanja do 20 in
100, reševanje matematičnih besedilnih nalog, reševanje nalog iz geometrije).

Didaktični pripomočki: tedenski seznam besed za utrjevanje, manipulativni predmeti, listi s
»prazno desetiško vrsto« za ponazarjanje računov, številski trak, stotični kvadrat, računalo s
kroglicami, ravnila in geometrijske ploščice z geometrijskimi liki NOMA, ravnila in ABC-karte za
besedišče, slikovni material za utrjevanje matematičnega besedišča (pripravila specialna in
rehabilitacijska pedagoginja), matematični učbenik, delovni zvezek in karo zvezek za pisanje
domačih nalog ter listi za urjenje grafomotorike.
Vsebine urjenja smo z učiteljico in prostovoljno delavko načrtovale vsak teden na tisti dan, ko
sva z učiteljico pripravljali načrt za sodelovalno poučevanje. Srečanja so bila dobro pripravljena
in načrtno izvedena. Prostovoljna delavka je na začetku srečanja na kratko predstavila
posebnosti in odzivanje učenca v minulem tednu. Nato smo načrtovale vsebine za bogatenje
besedišča, grafomotoričnih vaj, okvirno še uporabo didaktičnih pripomočkov. Učiteljica je
predstavila učni načrt za tekoči teden, jaz pa seznam vaj, ki jih je bilo treba opraviti. Na dan
izvajanja pomoči se je prostovoljka srečala z razredničarko, da ji je povedala, kaj ima Mihec za
nalogo in priložila potrebne didaktične pripomočke (npr. modele teles), ki jih nismo mogli
pripraviti samo za prostovoljno delavko. Ostale pripomočke je imela v svojem delovnem
prostoru in jih je lahko stalno uporabljala.

Slika 4: Vaja za grafomotoriko po programu Hane Tymichove (Bogdanowicz, 2005)

Učenci iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine imajo pogosto pomanjkljivo fino motoriko in
grafomotoriko (Kavkler, 2001 Košak Babuder, 2004b). Grafomotorične vaje pomagajo otroku pri
pripravi na učenje pisanja; z njimi lahko popravimo tudi nepravilne tehnike pisanja in risanja.
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Vaje omogočajo šolarjem, da popravijo napačne motorične navade (Bogdanowicz, 2005) – slika
18. Učenec je vadil v oddelku in s prostovoljno delavko. Težavnost smo stopnjevali skladno z
njegovim napredkom.
Ob sistematičnem urjenju je učenec uspešno razvijal matematično znanje in spretnosti.
Besedišče je uspešno utrdil. Redno je po dogovoru opravljal tudi ponavljalne vaje besedišča, ker
je bila pri učencu večja možnost pozabljanja.

Povzetek opažanj prostovoljne delavke
Mihec je bil zelo motiviran za delo. Rad je sprejemal vse načrtovane dejavnosti. Prostovoljka je
bila presenečena, kako hitro je osvajal številske kombinacije (z 0, 1 in 2 ter pare). Uspešen je bil
tudi pri seštevanju z barvanjem desetiške vrste. Počasneje je pridobival preostale kombinacije.
Najpočasneje je napredoval pri bogatenju besedišča. Posebej je imel težave z uporabo
ustreznega spola pri primerjanju in opisovanju lastnosti predmetov in zapomnitvi imen za
geometrijske like ter telesa.
Kot uspešno se je izkazalo učenje po tipni poti. S prostovoljko sta se igrala igro »Čarobna vreča«
z ploščicami NOMA. Učenec je segel v vrečo iz blaga, izbral ploščico, dobro potipal, izbral eno
izmed narisanih oblik, jo sam narisal, primerjal narisano obliko s ploščico in poimenoval lik. S
tipanjem sta sestavljala tudi pare ploščic in poimenovala oblike. Tudi modele teles je spoznaval
na takšen način.
Pri pisanju domačih nalog se je večkrat sam spomnil in uporabil strategije, ki jih je razvil pri
individualni obravnavi in utrdil pri prostovoljni delavki, vendar je dolgo časa uporabljal
materialne strategije in zelo počasi prehajal na rabo naprednejših. Največ težav je imel pri
reševanju matematičnih besedilnih nalog zaradi slabše bralne tehnike.

5.5.1.4 Sodelovanje staršev učenca s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami v
timu
Učenčevi starši so soglašali s pripravo kompenzacijskega programa pomoči. Preden smo začeli
sodelovati, smo jih seznanili z načinom dela ter vrsto in oblikami pomoči, z njihovo vlogo in
vlogo otroka. Sprva je bila naša stalna sogovornica mati, ko se je zaposlila, je na srečanja
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pogosteje prihajal oče. Srečanja smo imeli enkrat mesečno na isti dan kot skupne govorilne ure.
Tako sta mati ali oče lahko obiskala tudi učitelje starejših sester.
Namen sodelovanja s starši je bil predvsem:


vzpostaviti medsebojno zaupanje;



razviti odprto in kakovostno medsebojno sporazumevanje;



vplivati na vzgojni slog staršev, tako da bi se izboljšala njihova podpora otroku pri
domačih obveznostih, povezanih s šolo.

Cilji
Starši:


zmanjšajo obrambno držo in razvijejo sodelovalen odnos;



predstavijo svoje videnje otrokovih težav in konstruktivno pripomorejo k njihovemu
reševanju;



dnevno spremljajo učenčevo šolsko delo (pregledajo beležko, sporočila v zvezkih in se
pod sporočila ter v beležko redno podpišejo);




pomagajo učencu dopolniti zapiske za predmet spoznavanje okolja in pri tem
uporabljajo kopije sošolčevih zapiskov s tabelske slike;
vsak dan preverijo, ali je opravil vse obveznosti za šolo;



doma določijo čas za opravljanje domačih nalog in naročil ter za učenje;



z učencem redno vadijo branje in vsebino potrdijo s podpisom na bralnem listu.

Vsebine:


spremljanje učenčevega napredka – natančno predstavimo svoje delo, učinke, opažanja
in ugotovitve;



spremljanje dela staršev in spodbujanje za večji delež sodelovanja pri oblikovanju in
izvajanju programa.

Primer vplivanja na vzgojni slog staršev
Na enem izmed začetnih timskih srečanj smo se dogovorili, da učiteljica pri vsaki uri
spoznavanja okolja v zvezek napiše kratko poročilo o učenčevem delu pri tem učnem predmetu
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(nekaj povedi o delu pri uri). Starši doma pogledajo sporočilo, deček pove, kaj so se tisti dan
učili, pokaže tudi učbenik, starši ga poslušajo in z njim pregledajo učno snov. Nato se pod
sporočilo podpišejo.
Na prihodnjem sestanku smo preverile upoštevanje in izvedbo dogovora. Starši sprva niso bili
dosledni, vendar je naša spodbuda in dečkova želja po uspehu povečala njihovo pripravljenost
in rednost pri spremljanju. Tako smo vplivali na vsakodnevno spremljanje dečkovega šolskega
dela, učenec pa je na kratko s starši ponovil tekočo učno snov.
Povzetek opažanj
Na začetku izvajanja programa je z nami redno sodelovala mati. Bila je pripravljena prihajati na
dogovorjena srečanja. Na prvem sestanku je izkazovala obrambno držo, ker je bila očitno
negotova o našem načinu dela. Postavljena je bila v novo vlogo, ki je do tedaj še ni poznala.
Branila se je, zagovarjala svoja stališča in pojasnjevala, da je težko biti mama trem otrokom in
se z njimi doma ukvarjati. Predstavniki šole smo izkazali razumevanje za njene težave in skrbi
ter ji razložili, da želimo družino razbremeniti tako, da bo učenec večji del domače naloge
naredil v šoli. Potem je opustila svojo prejšnjo držo in postala sodelovalno naravnana.
Občasno je prišel na timska srečanja tudi Mihčev oče, vendar je bil precej redkobeseden. Ko se
je mati v začetku novega šolskega leta (3. razred) zaposlila, je oče postal naš pogostejši
sogovornik. Potem je bil bolj aktiven in izražal svoje mnenje. Oba starša sta bila zelo zadovoljna
z našim načinom dela in s tem, da sta bila o vsem informirana.
Na vsakem srečanju smo staršem previdno dodelili kakšno novo vlogo in sprejeli dogovor, ki
smo ga na naslednjem srečanju ovrednotili in jih spodbujali v njihovi aktivni vlogi.
Takšne naloge smo postopoma usmerjali tako, da sta imela oče in mati vse bolj aktivno vlogo
pri spodbujanju in podpori otroka glede na njune sposobnosti. Spodbujanje in spremljanje
otroka je počasi postalo vse bolj samoumevno in staršem se je izboljšala njihova samopodoba.
Zaradi materine zaposlitve je oče prevzel večji del vzgojnega del doma. Izkazalo se je, da je bil v
dogovorih in sklepih precej doslednejši in zanesljivejši kot mati.
Ob koncu izvajanja programa smo s starši soglašali, da je bilo naše sodelovanje uspešno. Mi smo
bolje razumeli njune težave in stiske, postopoma povečevali delež njunega sodelovanja pri
šolskem delu, izboljšali njuno samopodobo glede pomoči otroku in povečali učenčevo
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samostojnost. Po končanem programu so starši redno obiskovali govorilne ure in bili še naprej
zelo sodelovalno naravnani.
Evalvacija
Starši so na naših srečanjih predstavljali svoje videnje otrokovih težav in konstruktivno
pripomogli k reševanju problemov. V pogovorih so bili sčasoma vse bolj aktivni in konstruktivni
sogovorniki.
Zmanjšali so obrambno držo, ki se je kazala na začetku sodelovanja in med predstavniki šole in
starši se je razvil sodelovalen odnos.
Ob rednih spodbudah in ob stalnem sodelovanju so na koncu programa starši redno spremljali
učenčevo šolsko delo (pregledali so beležko, sporočila v zvezkih in se pod sporočila ter v beležko
redno podpisali).
Otroku so doma večinoma pomagali dopolniti zapiske za spoznavanje okolja z uporabo kopij, ki
mu jih je pripravila učiteljica.
Pri preverjanju, ali je učenec opravil šolske obveznosti, je prihajalo do občasnega pozabljanja
(npr. ob ustnem naročilu učiteljice, naj učenci prinesejo v šolo naravni material za izdelke).
Ostale obveznosti, ki so bile zapisane v beležki, so bile redno preverjene in naloge napisane.
Doma so imeli okvirno določen čas za pisanje nalog in učenje, ki so se ga večinoma držali.
Občasno so zaradi kakšnih posebnih dogodkov v družini ali drugih nepričakovanih obveznosti
pozabili na domačo nalogo, vendar so se opravičili po telefonu. Z dečkom so dokaj redno vadili
branje in vsebino potrdili s podpisom na bralnem listu.

5.5.1.5 Vključevanje učenca s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami v tim

Mihec je bil stalni član tima za organizacijo, izvedbo in evalvacijo kompenzacijskega programa.
Na naših srečanjih smo ga spodbujali, da je kaj povedal o svojih težavah v razredu, pri učenju,
pisanju domačih nalog in o svojih dobrih izkušnjah (kaj mu je všeč).
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Namen vključevanja učenca :


razvijanje občutka varnosti in moči med učenjem;



učenje aktivnega vključevanja v vzgojno-izobraževalni proces;



razvijanje občutka soodgovornosti za lasten napredek in uspeh;



izboljšanje komunikacije med starši in otrokom.

Cilji
Učenec:


izrazi svoje težave, povezane z razumevanjem učne snovi in učenjem;



izrazi svoje občutke, želje in potrebe, povezane s šolskim delom;



opazuje svoj napredek in oceni uspešnost pri opravljanju nalog;



konstruktivno razmišlja o učnem procesu in daje predloge.

Vsebine:


vrednotenje opravljenih vaj, težav in napredka pri individualnem delu;



preverjanje in vrednotenje napredka po področjih obravnave.

Povzetek opažanj
Sprva je bil Mihec na timskih srečanjih molčeč, ker se je znašel v povsem novi vlogi, ki je ni bil
vajen. Pogosto je namesto njega poskušala kaj povedati mama. V takih primerih smo previdno
posredovali, da je lahko Mihec prišel do besede. Postopoma se je izjasnil o kakšni svoji težavi na
svoj skromen način zaradi jezikovnih težav. Ko je svojo aktivno vlogo bolje sprejel in se je
navadil, je povedal, da mu je »fajn«, ker mu pomagamo pri matematiki. Da se zdaj lažje uči in
tudi domačo nalogo lahko doma že sam dokonča (težje naloge je naredil v šoli v varstvu ali pa s
prostovoljno delavko). Ob koncu drugega razreda je ocenil, da se je že veliko naučil in
matematika ni več tako težka. Še vedno ima težave pri branju, vendar je tudi tam že precej
bolje.
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Ob novi vlogi se je razvijala učenčeva socialna kompetenca, izboljšala njegova samopodoba in
tudi odnos z učiteljicami in sošolci je bil bolj sproščen ter ustvarjalen. Mati je postopoma
dopuščala otroku vedno več možnosti za izražanje lastnega mnenja. Doma je prej veljalo
pravilo, da govorijo starši, otroci pa poslušajo. Potem so tudi starši poslušali.
Prav tako smo se tudi strokovni člani tima veliko naučili – sprejeli smo učenca kot partnerja pri
delu (ne samo na timskih srečanjih, ampak tudi pri delu v razredu in pri individualnih
obravnavah). Nov način sodelovanja nam je odprl nove razsežnosti doživljanja in spoznavanja
učenca.
Evalvacija
Učenca smo v različnih okoliščinah spodbujali, da je izrazil svoje težave, povezane z
razumevanjem učne snovi in učenjem. Sprva je bil pri tem zelo zadržan, potem je bil v svoji novi
vlogi vse bolj aktiven. Izražanje je bilo jezikovno skromno, a je pripomoglo k razumevanju
njegovih težav, občutkov in želja, povezanih s šolskim delom.
Še posebno je bil zadržan na skupnih sestankih, vendar je postopoma, če smo ga spodbudili in
počakali, da je oblikoval misli, tudi izrazil svoje občutke in mnenje o šolskem delu in napredku in
uspešnosti. Pri individualnem delu je bil bolj sproščen.
Ob različnih priložnostih smo ozaveščali njegov napredek. Kadar je bil uspešen, se je tega zelo
veselil. Če je opazil, da je imel težave zato, ker je kakšno stvar pozabil, me je med treningom na
to opozoril.
Menimo, da je bilo naše sodelovanje z učencem uspešno in nam ga je uspelo vključiti v program
tako, da je aktivno sodeloval in prispeval svoj delež pri oceni napredka.

5.5.1.6 Vključevanje vrstnikov v program pomoči

Kompenzacijski program smo zasnovali tako, da smo v njem predvideli tudi vlogo vrstnikov.
Poleg stalnega razvijanja pozitivnega sprejemanja drugačnosti (v tem oddelku sta bila še dva
učenca z izrazitejšimi specifičnimi učnimi težavami in nekaj drugih učencev, ki so vsak na svoj
način izraziteje izstopali iz povprečja) smo razvijali občutek za medsebojno sodelovanje in
pomoč.
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Namen vključevanja vrstnikov:


razvijanje pozitivnih odnosov med vrstniki;



zmanjšanje tekmovalnosti med sošolci in povečevanje sodelovanja;



razvijanje pozitivnega razrednega ozračja.

Cilji:


sošolec, ki sedi poleg učenca, ga opomni, če presliši navodilo ali mu ga dodatno razloži;



vrstniki sprejmejo drugačnost kot pozitivno lastnost;



vrstniki sprejmejo učence s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami kot
enakovredne sodelavce in člane oddelčne skupnosti pri pouku in v prostem času.

Vsebine:


medsebojna pomoč pri pouku (razlaga navodil, pomoč pri reševanju nalog,
spodbujanje);



sodelovanje pri športnih in družabnih igrah med prostim časom v varstvu vozačev.

Povzetek opažanj
Mihec je sedel poleg sošolca, ki mu je bil pripravljen stalno pomagati pri prepisovanju s table,
pojasniti, če česa ni razumel, posoditi zapiske, da smo naredili kopije, ki jih je učenec sprva v šoli
lepil v zvezek in barvno označil. Nato jih je uporabil za urejanje in dopolnjevanje svojih zapiskov
učne snovi. Pri računalniškem opismenjevanju je bil poleg sošolca, ki je bil v primerjavi z drugimi
pri ravnanju z računalnikom že zelo spreten. Dečku je na preprost otroški način pokazal in
razložil nekatere stvari, ki jih pri skupnih navodilih ni razumel ali jim ni mogel slediti.
Pri nekaterih sošolcih se je razvil res dober socialni čut in pripravljenost za pomoč vrstnikom, ki
so imeli težave. Bili so sodelovalno naravnani. Pri učencih, ki so bili sprva izrazito tekmovalni
(izkazovali so potrebo biti najboljši pri športu, pri ocenah itd.), je ta lastnost postala manj
izrazita.
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Evalvacija
Mihec je v razredu sedel poleg sošolca, s katerim sta se dobro razumela. Med poukom ga je
spodbujal in mu včasih pomagal, če je preslišal kakšno pomembno informacijo ali navodilo.
Kadar kakšne stvari ni razumel, mu jo je razložil.
Vrstniki so dečka poznali že iz vrtca, zato je bil med njimi že zasnovan dober odnos, ki se je
ustrezno razvijal tudi v šoli. Večina vrstnikov ga je dobro sprejemala. Zaradi njegovih težav ga ni
nihče zasmehoval. Le posamezni tekmovalni sošolci so se občasno radi postavljali s svojimi
spretnostmi pred celim razredom.
Vrstniki so tudi ostale sošolce s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami sprejeli kot
enakovredne sodelavce in člane oddelčne skupnosti pri pouku in v prostem času.
Med izvajanjem programa je bil deček zelo zaposlen s stalnimi obravnavami pred poukom in
pomočjo prostovoljne delavke po pouku. Zaradi težav s časovnim usklajevanjem med
izvajanjem programa nismo organizirali stalne vrstniške pomoči. Kmalu po končanem programu
nas je prostovoljna delavka zapustila, takrat smo, v dogovoru z dečkom in starši, organizirali
stalno vrstniško pomoč starejših učencev.
Učencu sem povedala, da bi zanj organizirali učno pomoč, če bi bil pripravljen sodelovati.
Ponudbo je sprejel in izrazil željo, da bi mu pomagal kakšen fant. Šolska svetovalna delavka je
opravila razgovore z učenci devetega razreda in pridobila za sodelovanje dve učenki. Čeprav si
je zaželel fanta, je tudi dekleti lepo sprejel. Dečku sta prostovoljno pomagali pri angleščini in
slovenščini ter matematiki in družbi. Koordinacijo je prevzela razredničarka, ki je z učenkama
sproti sodelovala in jima povedala, kaj je treba pomagati in se naučiti. Med vsemi se je razvil
dober sodelovalen odnos.

5.5.2 Cilji treninga pri matematiki

Pri organizaciji in izvedbi treninga smo upoštevali izsledke že omenjenih raziskav, učenčevo
funkcioniranje in razvojne značilnosti. Skladno s tem smo načrtovali cilje, vsebine, metode dela
in didaktični material. Upoštevali smo didaktična priporočila iz učnega načrta za matematiko ter
ugotovitve in priporočila številnih avtorjev (na primer Geary, 1994; 2000; Manfreda, 2000;
Tancig idr., 2004; Kalan, 2005; Stein, Kinder, Silbert, Carnine, 2006; Heuvel-Panhuizen, 2008;
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Gersten idr., 2009; Hodnik Čadež in Manfreda Kolar, 2009; Sharp, 2009; Fuchs in Fuchs idr. ,
2010).
Splošni cilj:
Pozitivno vplivati na razvoj učenčevega matematičnega deklarativnega, konceptualnega,
proceduralnega in problemskega znanja ter matematičnih jezikovnih zmožnosti.
Operativni cilji:
Deklarativno znanje
Učenec:


pozna imena matematičnih simbolov pri računanju (plus, minus, je enako) in jih v
učnih okoliščinah pravilno uporablja;



usvoji osnovna aritmetična dejstva do avtomatizma:
o

podvajanje do 10 (5 + 5 = 10),

o

podvajanje do 20 ( 10 + 10 = 20),

o

pri seštevanju in odštevanju 1,

o

pri seštevanju in odštevanju 2,

o

pri seštevanju in odštevanju 5;



pozna vse možne rezultate razdruževanja števil v obsegu do 10 (primer za število 3:
3 + 0, 0 + 3, 2 + 1, 1 + 2);



znanje usvojenih aritmetičnih dejstev samostojno uporabi pri reševanju
raznovrstnih nalog in problemov v razredu in doma;



neavtomatizirana osnovna aritmetična dejstva seštevanja reši z eno izmed
strategij:
o

prešteva vse na prste,

o

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

o

začne z večjim številom in prišteje drugega;



prikliče uporabno pravilo (podvajanje 5 +…) in ga prilagodi;



pozna desetiške enote v obsegu naravnih števil do 20 (npr. 13 = 1D 3E);



pozna desetiške enote v obsegu naravnih števil do 100 (85 = 8D 5E);



pri neavtomatiziranih osnovnih aritmetičnih dejstvih odštevanja uporablja eno
izmed naslednjih strategij:
o

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

Marija Jazbec specialistično delo

98

Kompenzacijski program za učenca z matematičnimi učnimi težavami iz družine z nizkim socialno-ekonomskim statusom



o

šteje nazaj po ena od večjega števila,

o

šteje naprej po ena od manjšega števila,

o

prikliče pravila iz seštevanja,

o

razdruži odštevanec, odšteje do desetice in nato od desetice;

šteje v zaporedju do 20:
o

po 2 naprej in nazaj,

o

po 3 naprej in nazaj,

o

po 5 naprej in nazaj;



zapiše in bere števila do 100



šteje v zaporedju do 100:
o

po 1 naprej in nazaj,

o

po 2 naprej in nazaj,

o

po 3 naprej in nazaj,

o

po 5 naprej in nazaj,

o

po 10 naprej in nazaj;



izvaja meritve z nestandardiziranimi merskimi enotami;



pozna imena standardiziranih merskih enot za merjenje dolžine in jih pri pouku
pravilno uporablja; (m, dm, cm);



pozna ime standardizirane merske enote za merjenje mase (kg) in jo v učnih
okoliščinah pravilno uporablja;



prepozna in riše različne črte:
o

ravne, krive,

o

sklenjene, nesklenjene.

Konceptualno znanje
Učenec:


pozna odnose med števili v številskem zaporedju v obsegu naravnih števil do 20:
o

ve, katero izmed števil je večje/manjše;

o

ve, katero je za nekaj števil večje/manjše od danega števila;

o

ve, katero je na številskem traku bliže določenemu številu;

o ve, katero število je predhodnik in naslednik danega števila;


razume povezanost matematičnih operacij seštevanja in odštevanja naravnih števil
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do 20;


uredi po velikosti množico naravnih števil do 100;



v obsegu naravnih števil do 100 pozna odnose med števili v številski vrsti:
o zna določiti predhodnika in naslednika,
o ve, katero število je na številskem traku za nekaj števil za/pred drugim
številom,
o ve, katero izmed števil je večje/manjše,
o ve, katero število izmed dveh izbranih je na številskem traku bliže določenemu
številu,



pozna in razume matematične pojme predhodnik, naslednik, večje število, manjše
število;



uporablja matematične pojme predhodnik, naslednik, večje kot, manjše kot;



zna oblikovati in nadaljevati preprosto zaporedje naravnih števil do 100;



pozna in razume pojme povezane z osnovnima računskima operacijama: seštej,
odštej, vsota števil, razlika števil;



razume povezanost matematičnih operacij seštevanja in odštevanja naravnih števil
do 100;



pozna in razume pojme za prostorsko orientacijo: zgoraj, spodaj, levo, desno,
spredaj/pred, zadaj/za, v, na, pod;



uporabi pojme za opredelitev položaja predmeta glede na sebe in glede na druge
predmete;



pozna pojme za opis lastnosti predmetov vsakdanje rabe za:
o maso (lahek, težak),
o dolžino (dolg, kratek),
o velikost (velik, majhen),
o prostornino oz. količino (veliko, malo);



opredeli relacije in odnose med predmeti vsakdanje rabe glede na:
o maso (težje, lažje, najtežje, najlažje),
o dolžino (daljše, krajše, najdaljše, najkrajše),
o velikost (večje, manjše, največje, najmanjše),
o prostornino oz. količino (več, manj, največ, najmanj);



pozna pojme za poimenovanje geometrijskih teles;



pozna pojme za poimenovanje geometrijskih likov;
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pozna pojme za opis geometrijskih
o likov (stranica, oglišče),
o teles (ploskev, rob oglišče);



uporablja pojme za opis geometrijskih
o likov (stranica, oglišče),
o teles (ploskev, rob, oglišče);



pozna pojme za opis lastnosti črt:
o ravna – kriva,
o lomljena,
o sklenjena – nesklenjena;



nariše črte po navodilu, ki vsebuje opis lastnosti črt;



pozna pojem presečišče črt;



označi presečišče dveh črt;



pozna merske enote in simbolni zapis za:
o dolžino (m, cm, dm),
o maso (kg),
o denar (€, EVR),



ve, da vsakodnevne besede kupim, najdem, dobim, … v matematičnem jeziku pomenijo
seštevanje;



ve, da besede pojem, izgubim, dam, … v matematičnem jeziku pomenijo odštevanje.

Proceduralno znanje
Učenec:


pravilno izvaja rutinske postopke seštevanja in odštevanja do 20;



sešteva v množici naravnih števil do 100:
o D + D,
o D + E,
o DE + E brez prehoda desetice,
o DE + E s prehodom desetice,
o DE + D,
o DE + DE brez prehoda desetice,
o DE + DE s prehodom desetice,



odšteva v množici naravnih števil do 100:
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o D – D,
o DE – E brez prehoda,
o DE – D,
o DE – DE brez prehoda desetice,
o DE – DE s prehodom desetice,


pozna postopke reševanja enostavnih matematičnih besedilnih nalog;



usvoji in samostojno izvaja zaporedje korakov reševanja enostavnih matematičnih
besedilnih nalog;
o predstavi nalogo s svojimi besedami in opiše pot do rešitve;
o predstavi in reši nalogo s ponazorili (skica, konkretni materiali);
o pri reševanju matematičnih nalog izbere ustrezne računske operacije.

Problemsko znanje
Učenec:


naučene strategije samostojno uporabi v podobnih matematičnih besedilnih nalogah;



reši enostavno slikovno predstavljeno matematično nalogo,



o

opiše okoliščine,

o

sestavi račun in ga reši;

razvije postopke in strategije za sistematično reševanje matematičnih nalog:
o

pri katerih je dana slika, risba ali zemljevid,

o

pri katerih je dan račun, k njemu pa izbere ustrezno besedilo,

o

kjer mora učenec uporabiti grafične prikaze (razpredelnico, histogram, puščični
diagram, risbo),

o

z več rešitvami (Cotič, 1999);

o

po zgledu realistične matematike (Heuvel-Panhuizen in van den Gravenmeijer, 1991;
Heuvel Panhuizen, 2008).
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5.5.3 Področja treninga
Vsebine in pripomočke smo izbrali s sodelovanjem vseh članov tima in skladno z učnim načrtom
ter učenčevim funkcioniranjem. Upoštevali smo didaktična načela kakovostnega poučevanja
(Valenčič Zuljan, 2006). Trening je zajemal naslednja področja: matematično znanje, jezikovne
sposobnosti, zaznavno-prostorske sposobnosti, spomin, grafomotoriko ter metakognitivne
sposobnosti.

5.5.3.1 Matematično znanje

Za izboljšanje deklarativnega, konceptualnega in proceduralnega znanja smo izvajali naslednje
dejavnosti oziroma vaje: zapisovanje in branje števil (do 20 in 100), razumevanje mestnih
vrednosti, štetje, razvrščanje in urejanje števil od najmanjšega do največjega ali obratno,
razdruževanje števil do 10 na vse možne seštevance, urjenje osnovnih aritmetičnih dejstev
seštevanja in odštevanja do 20 z oblikovanjem družin osnovnih aritmetičnih dejstev (ang. fact
families (Stein idr., 2006) npr. pari, sestavljanje štirih računov iz treh števil itd.), seštevanje in
odštevanje do 100, merjenje in bogatenje matematičnega besedišča.
Štetje in principi štetja – Učenci imajo pogosto slabše razumevanje principov štetja, kar se kaže
v napačnem štetju in počasnosti pri izvajanju vaj. Pogosto se zmotijo pri preštevanju
predmetov, ko štejejo po ena, pri štetju nazaj ne obvladajo številskega zaporedja ter zelo težko
štejejo v zaporedju naprej in nazaj.

Slika 5: Računalo za razvoj številskih predstav in štetje
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Vsako naše srečanje je vsebovalo vaje štetja (preštevanje konkretnih predmetov, elementov na
sliki, uporabo računala, korakanje po stopnicah ter vaje za štetje v zaporedju po 2, 3, 5, 10 in
fleksibilno štetje s pokrivanjem kroglic).
Primer dejavnosti štetja predmetov:
Na računalu ali vrvici s kroglicami smo prikazali določeno število kroglic. Učenec jih je preštel in
povedal število. Pri tem smo spodbujali rabo naprednejših strategij (prepoznavanje skupin
kroglic po 5, 10) in seštevanje teh v končno vsoto kroglic.

Slika 6: Vrvica kot pripomoček za štetje in računanje do 20

Primer dejavnosti štetja v zaporedju
Učenec je dobil vrstico za štetje, ki jo je dopolnil, kot je zapisano navodilo s simboli. Vsako
nalogo smo sproti vrednotili.

Slika 7: Učni list za štetje v zaporedju naprej in nazaj

Če pri štetju ni bilo napak, ali pa jih je sam opazil in popravil, si je narisal nasmejan obraz. Če je
naredil napako, smo ga nanjo opozorili in po potrebi usmerjali, da jo je popravil.
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Primer fleksibilnega štetja
Učencu smo ponudili vrvico ali list z delno pokritimi kroglicami in ga vprašali, koliko je vseh
kroglic na sliki. Upoštevati je moral tudi skrite kroglice. Pri reševanju naloge si je lahko pomagal
s številom kroglic v prvi vrstici in tako določil skupno število vseh. Če je imel težave pri
reševanju, smo ga spodbujali, da si je poskušal predstavljati, koliko kroglic je skritih in koliko jih
vidi, pomaga pa naj si s številom kroglic, ki jih vidi. Nato je kroglice seštel. Pri tem mu je lahko
bila v pomoč razporeditev kroglic (slika 7) ali pik (slika 9) in barvna opora. Zahtevnost vaj smo
stopnjevali glede na učenčev napredek.

Slika 8: Primer prikaza naloge za fleksibilno štetje

Takojšen uvid v urejeno število elementov (angl. subitizing) – je primitiven možganski proces,
ki pa je nujen pogoj za učenje štetja (Sousa, 2008). Za urjenje smo pripravili karte z urejenimi in
različno razporejenimi vzorci pik (slika 9). Največje možno število pik na kartončkih je bilo 6.
Učenec je moral v zelo kratkem času zaznati vzorec in oceniti število narisanih pik.

Slika 9: Primeri kartončkov za urjenje takojšnjega uvida v
urejeno število elementov

Razumevanje in uporaba matematičnih simbolov se začne s konkretnimi praktičnimi
dejavnostmi. Simbol + je povezan z dodajanjem, znak – pa z odvzemanjem. Ob praktični
dejavnosti smo učencu predstavili oba znaka in s tem predstavili povezavo med konkretnim in
simbolnim nivojem v smeri od konkretnega k simbolnemu. Npr.: »Imam 5 rdečih kock. Dobim še
tri modre kocke. Skupaj imam 8 kock.« Pri tem smo učencu pokazali, kako to dejavnost
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predstavimo s simboli. Nastavili smo račun z modeli (iz barvne gnetljive mase) za številke, oba
računska znaka in enačaj. Nato smo ob praktičnih dejavnostih utrjevali povezanost besed
»dobim, kupim itd.« ter dodajanje elementov s simbolom + (plus); besede »prodam, pojem,
izgubim itd.« ter odvzemanje elementov s simbolom – (minus). Besede »skupaj imam, ostalo mi
je itd.« smo povezali z znakom = (je enako). Dejavnosti s konkretnimi materiali smo nadgradili s
prikazom računov z modeli iz plastelina in nato z zapisom. Pri utrjevanju smo znakoma + in –
dodali še nov pomen. Uporabili smo številski trak do 20, kocko s številkami, plastično figuro
(npr. od igre Človek ne jezi se) in kartončke s formalnim matematičnim zapisom računov
seštevanja in odštevanja. Učenec se je postavil na ustrezno mesto na številskem traku in nato s
figuro potoval po številskem traku v skladu s simbolnim zapisom in nato na kartonček zapisal
dobljeni rezultat. Znak + je pomenil potovanje po številskem traku naprej, znak – pa nazaj.
Vadili smo tudi z narekovanjem računov, ki jih je učenec nastavil s kartončki ali zapisal. Pri tem
je moral izbrati ali zapisati ustrezne simbole.
Razvijanje avtomatizacije seštevanja in odštevanja do 20 smo spodbujali z naslednjimi vajami
avtomatizacije. Seštevanje in odštevanje s številom 1 in 2, seštevanje števil, ki tvorijo vsoto 10
ali 20, sestavljanje računov iz treh števil itd. Osnova je bila praktična delitev ali razdruževanje
množic in matematični zapis s simboli. Učenec je razdelil množico link kock na dve podmnožici
(slika 10) in zapisal račun. Praktičnim dejavnostim je sledilo barvanje prazne desetiške vrste
(slika 11) in zapis računa.

5 + 5 = 10

8 + 2 = 10

Slika 10: Ponazoritev primerov razdruževanja 10 elementov
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Slika 11: Primer razdruževanja z barvanjem in simbolnim zapisom

Sestavljanje računa iz treh števil – npr. 3, 7, 10.
3 + 7 = 10
7 + 3 = 10
10 – 3 = 7
10 – 7 = 3
Učenec je dobil dovolj kartončkov z zapisi števil (npr. 3, 7, 10) in kartončke z zapisi simbolov +,
– in =, da je lahko sestavil štiri različne račune. Spodbudili smo ga naj poskusi sestaviti štiri
različne račune. Pri tem smo učenca po potrebi usmerjali z vprašanji: »Tri plus koliko je 10? Če
10 odvzamem 3, koliko mi ostane?« S takšnimi vajami smo nadaljevali v obsegu naravnih števil
do 20.
Avtomatizacija parov je v pomoč pri uporabi strategij razdruževanja številskih kombinacij
oziroma osnovnih aritmetičnih dejstev (npr. (2 + 3 = (2 + 2) + 1 = 5) (Fuchs, Powell idr., 2010;
Stein idr., 2006). Avtorji to stopnjo vidijo kot pomembno predstopnjo k priklicu številskih
kombinacij iz dolgoročnega spomina.
Primer dejavnosti
Pripravljen sem imela kupček kartončkov za avtomatizacijo parov (slika 12) v obsegu do 10.
Vsako karto sem položila na mizo, učenec je račun prebral in odgovoril.
Če je bil rezultat pravilen in odgovor takojšen, sem dala karto na en kup (priklic), če se je zmotil,
je računal še enkrat s štetjem prstov, karto pa sem dala na drugi kupček (še je treba vaditi).
Avtomatizirane pare sva utrjevala še ustno, z računsko piramido (slika 12) in z reševanjem
zapisanih računov v zvezku.
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Slika 12: Kartončki za urjenje avtomatizacije ( Fuchs idr., 2010) in računska piramida (Sharp, 2009)

Računanje z uporabo desetiške vrste – seštevanje in odštevanje v obsegu do 20
Desetiška vrsta izboljša predstavo o računu (Fuchs, Powel idr., 2010). Sestoji iz 10 ali 20
kvadratkov združenih v vrsto. Na vsakih 5 kvadratkov je odebeljena črta, ki omogoča štetje s
hitrim uvidom v količine. Ob barvanju je učenec hkrati utrjeval razvojno naprednejše strategije
štetja (slika 13).
Primer dejavnosti
Učenec je imel zapisan račun, nato je pobarval prazno desetiško vrsto skladno z računom in
zapisal rešitev – s takšnim načinom reševanja je bila aritmetična naloga vizualizirana.
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Slika 13: Seštevanje in odštevanje z uporabo desetiške vrste (prirejeno po Fuchs, Powell idr., 2010)

Razumevanje števil, zgradbe števil in oblikovanja desetiškega sistema
Učenec je spoznaval mestne vrednosti, vrednost števil in umestitev na številsko os. Osnova
številskega sistema so naravna števila od 1 do 9 in število 0. Naravna števila najpogosteje
zapisujemo z desetiškimi števili. Osnova desetiškega sestava je število 10, enote pa so: 1, 10,
100, 1000…, ki jih navadno zapišemo kot E, D, S, T, Dt… (Uran in Dornik, 1994).
Pri vajah smo uporabili različne materiale: stotični kvadrat, številski trak, enotski material
(Dienesove plošče), kartončke s števili od 1 do 100, modele bankovcev (5 €, 10 €, 20 €, 50 €, 100
€) in kovancev (1€ in 2 €), števke iz gnetljive mase, lesene paličice itd.

Slika 14: Prikaz materialov za razvijanje številskih predstav

Primer dejavnosti
V vreči iz blaga so bili kartončki z zapisi števil. Učenec je izvlekel kartonček, številko prebral, jo
ponazoril s konkretnim materialom (Dienesovimi ploščami, bankovci in kovanci, grafičnim
prikazom) in zapisal v prazen stotični kvadrat na ustrezno mesto. Pri ponazarjanju z modeli
denarja smo spodbujali iskanje različnih možnosti.
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42=4D2E
Slika 15: Primer branja in ponazarjanja števila

Utrjevanje osnovnih aritmetičnih dejstev do 20 ter računanja do 100
Z uporabo računalniškega programa Igrive številke
Ko je imel učenec osvojena osnovna aritmetična dejstva, smo mu ponudili tudi vadbo z
računalniškim programom. Kombinacije, ki so mu delale največ težav, smo dodatno urili še s
kartami, številskim trakom, računsko piramido (slika 16) in z vajami papir in svinčnik. Tako smo
vadili tudi seštevanje in odštevanje do 100.

Slika 16: Primer utrjevanja z računsko piramido

Reševanje matematičnih besedilnih nalog in nalog z več rešitvami
Pri dejavnostih je pomembno, da je vadba zasnovana tako, da ni enolična in preveč
ponavljajoča. Ponudili smo različne vrste nalog in vaje z različnimi načini reševanja (Cotič, 1999;
Cotič in Primc, 2000) in tudi vaje po vzoru realistične matematike (Heuvel-Panhuizen in
Gravenmeijer, 1991). Na vsakem srečanju je učenec reševal po eno nalogo z več rešitvami ali
besedilno nalogo.
Primer naloge z več rešitvami (slika 17). Pri vaji z denarjem smo učencu za boljšo predstavo
ponudili modele bankovcev in kovancev. Ob praktični dejavnosti je bilo delo nazornejše
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Primer naloge po vzoru realistične matematike (slika 17). Učenec je dobil naslednje ustno
navodilo: »V denarnici imaš 40 EUR. Izberi si stvar, ki bi jo rad kupil. Prečrtaj jo. Koliko denarja ti
ostane? Spodaj prečrtaj številko, ki je pravilna.« Navodilo pri tovrstnih nalogah smo brali po
korakih – učenec je sproti reševal. Po potrebi smo ga, v celoti ali delno, ponovili.

Slika 17: Primer naloge z več rešitvami in naloge po vzoru realistične matematike

5.5.3.2 Jezikovne sposobnosti

Jezik ima po mnenju mnogih avtorjev pri matematiki zelo pomembno vlogo (Donlan idr., 2007;
Sousa, 2008; Lawrence idr., 2010), saj so v uporabi specifične besede, ki od učenca zahtevajo
posebno pozornost in znanje. Pri reševanju matematičnih besedilnih nalog mora znati vsakdanji
jezik »prevesti« v matematičnega, razumeti navodila (npr. katero število je bliže 8, štiri ali
devet; katero število je za 5 večje od…) in osvajati učno gradivo. Matematično besedišče smo
razvijali pri vsakem srečanju s specialno in rehabilitacijsko pedagoginjo, pri vadbi v razredu in s
prostovoljno delavko. Timsko smo pripravili seznam pojmov, ki so potrebni za uspešno
delovanje pri pouku matematike v drugem in tretjem razredu (priloga št. 7). Vaje za bogatenje
besedišča smo popestrili tudi z didaktično igro ABC – protipomenke (slika 18).
Primer dejavnosti učenja besed dolg – daljši, kratek – krajši
Pripravila sem različne predmete vsakdanje rabe po dva iste vrste in različnih dolžin. Nato sem
primerjala po dva predmeta, npr.: »Rdeča barvica je dolga, modra barvica je kratka. Tvoj
svinčnik je dolg, moj je kratek. Tvoje ravnilo je dolgo, moje je kratko«. Razvrstila sem vsako v
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svoj obroč. Izbrala sem predmete z različnim slovničnim spolom, zato da je spoznal vse tri oblike
besed za poimenovanje dolžin. Potem sem učenca prosila, naj si izbere dva nova predmeta iste
vrste, ju poimenuje, opiše dolžino in pravilno razvrsti v obroča. Vajo sva ponovila šestkrat. Nato
sem pobrala predmete iz obročev in jih primerjala po dolžini: »Rdeč trak je daljši kot moder.
Moja radirka je daljša kot tvoja. Tvoje ravnilo je daljše kot moje.« Tako je učenec spoznal
besede za primerjanje dolžin. Nato sem ga spodbudila, da je tudi on vzel dva predmeta iste
vrste in različnih dolžin ter ju primerjal. Če je pri primerjanju uporabil napačen spol pridevniške
besede, sem mu povedala pravo obliko.

Slika 18: Didaktična igra ABC - protipomenke, (Grginič, 2009)

5.5.3.3 Spomin

Za urjenje spomina smo izvajali naslednje dejavnosti: zapomnitev ustno podanih navodil,
zapisovanje števil in računov po nareku, iskanje parov kartončkov za urjenje osnovnih
aritmetičnih dejstev – polovica kartončkov (primeri na sliki 11) je bila obrnjena tako, da je
učenec videl račun, druga polovica z enakimi rezultati pa obrnjena tako, da je bil račun skrit
(npr. 5 + 3, 6 + 2) itd.

5.5.3.4 Grafomotorika
Grafomotorične spretnosti smo razvijali z vajami Hane Tymichove (Bogdanowicz, 2005). Učenec
je vaje opravljal v razredu in pri prostovoljni delavki tam tudi obširnejši opis (poglavje
Prostovoljno delo, str. 89).
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5.5.3.5 Zaznavno-prostorske sposobnosti

Oseba z dobrimi prostorskimi sposobnostmi ima navadno razvit koncept prostora, ki je zunaj
vsakdanjih občutij, ki jih dosežemo s sluhom, vidom, dotikom (Adler, 2001). To je zelo
pomembno tudi v aritmetiki, saj »številski prostor«:


predstavlja človekov osebni konstrukt,



upodablja odnose med števili,



oblikuje odnose bližine in oddaljenosti števil,



omogoča gibanja, ki jih zahtevajo aritmetične operacije,



predstavlja osebne izkušnje s števili, manipulacije z didaktičnimi pripomočki (Lorenz,
1997 po Kalan, 2005, str. 79).

Učenci iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine si v predšolskem obdobju pridobijo manj
izkušenj za reševanje prostorskih problemov, zato imajo pogosto slabše razvite prostorskoorientacijske sposobnosti (Košak Babuder, 2004b).

Slika 19: Postavljanje kock po ustnem navodilu

Vaje: zaznavanje telesa, orientacija na lastnem telesu, taktilno občutenje števk, razvrščanje
elementov po navodilu, postavljanje kock po ustnem navodilu.
Primer dejavnosti razvoja vidno prostorskih sposobnosti – postavljanje kock
Na mizo sem dala pregrado. Mihcu in sebi sem dala enako število kock različnih barv. Po
ustnem navodilu je postavljal kocke na karton; sočasno sem tudi jaz polagala kocke po navodilu.
Na primer: »Pripravi rdečo kocko. Desno, zraven rdeče kocke, daj modro kocko. Na modro
kocko položi rumeno. Za rdečo kocko položi modro. Na modro kocko daj zeleno.« Po končanem
navodilu sva primerjala najini »hišici« iz kock (slika 19). Ko je imel učenec prostorske predstave
in pojme dovolj dobro osvojene, sva lahko vlogi zamenjala. Ob tovrstnih nalogah je uril tudi
delovni spomin ter izboljševal pozornost in koncentracijo.
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5.5.3.6 Metakognitivne sposobnosti

Pri učencu smo razvijali spretnosti načrtovanja in izvedbe dejavnosti, organizacije misli in
gradiv, strategije, samokontrolo in samovrednotenje. Metakognitivne sposobnosti smo urili na
vsakem srečanju z:


individualnim delom,



spodbujanjem samostojnosti,



usmerjanjem pri razmišljanju in načrtovanju (s postopnim zmanjševanjem opor),



vrednotenjem dejavnosti in spodbujanjem izražanja lastnega mnenja.

Dejavnosti smo organizirali tako, da so se vsebine med seboj prepletale in dopolnjevale.

5.5.3.7 Pozornost in koncentracija

Pozornost pomeni skupino kognitivnih sposobnosti, ki človeku omogočajo spoprijemanje z
veliko skupino dražljajev, ki ves čas zadevajo naš zaznavni sistem, in nadaljnjo uporabo teh
informacij za uravnavanje lastnega vedenja (Klaver, 2009, po Starovasnik Žagavec, Šešok in
Štukovnik, 2013).
Pozornost in koncentracijo smo urili na vsakem srečanju z:


jasnimi ustnimi in pisnimi navodili,



vzpostavljanjem in ohranjanjem očesnega kontakta,



nalogami, razdeljenimi na manjše enote, in menjavanjem dejavnosti ter premori,



z vajami pozornega opazovanja in zapomnitve itd.

Dejavnosti za urjenje pozornosti in koncentracije so se prepletale z vsebinami in dejavnostmi z
drugih področij.

5.5.4 Izvajanje treninga

Trening smo v drugem razredu izvajali štirikrat in v tretjem razredu petkrat tedensko po 30
minut. Srečanja so potekala po naslednjem razporedu z medsebojnim dopolnjevanjem:


začetek z vajami za spomin, pozornost in koncentracijo (3-5 minut);
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vaje za razvijanje matematičnega znanja, jezikovnih, zaznavnih in prostorskih
sposobnosti, urjenje spomina, koncentracije in pozornosti (10 minut); vaje so bile
načrtovane in izvajane glede na učenčev napredek;



matematične naloge z več rešitvami, besedilne naloge in vaje realistične matematike (10
minut);



evalvacija dejavnosti (do 5 minut).

Razvrstitev posameznih dejavnosti srečanja je bila okvirna. Če se je katera izmed dejavnosti
zaradi kakršnegakoli razloga zavlekla, smo drugo ustrezno skrajšali in prihodnjič časovni
primanjkljaj nadomestili.
Za ilustracijo o izvajanju treninga predstavljam opis srečanja.

5.5.4.1 Opis srečanja v okviru treninga (januar)

Namen srečanja:


razvijanje prostorskih predstav,



razvijanje sposobnosti za zapomnitev ustno danih navodil,



razvijanje predstave o številskem zaporedju,



izboljšanje predstave o številu 10,



izboljšanje predstave o matematični nalogi.

Cilji srečanja:
Učenec:


pravilno postavi oziroma razvrsti barvne kocke po navodilu,



pravilno šteje do 20 naprej in nazaj ob prazni desetiški vrsti (brez števil),



se orientira na številskem traku – prepozna interval med določenimi števili v obsegu
naravnih števil do 20,



zna sistematično razdružiti število 10 na vse mogoče načine s konkretnim materialom,



poišče več rešitev za matematični problem.
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Potek srečanja
Z Mihcem sem najprej izvedla vajo za razporejanje matematičnih link kock po ustnem navodilu.
Npr.: »Pripravi rdečo kocko. Desno od rdeče kocke položi modro kocko. Na modro kocko daj
rumeno kocko. Pred rdečo kocko položi zeleno….«. Preverila sva rešitev in deček je opazil, da se
je zmotil pri eni kocki na koncu vaje.
Temu je sledilo glasno štetje do 20 ob »prazni desetiški vrsti« (Fuchs, Powell idr., 2010) po ena
naprej in nazaj. Učenec si je pomagal z dotikanjem praznih kvadratkov, saj brez tega še ni šlo.
Sledilo je korakanje po kvadratih iz gumijaste pene (v zaporedju po pet modrih, pet rumenih) in
štetje do 20 naprej in nazaj. Učenec je štetje naprej povezal z gibanjem naprej in štetje nazaj z
gibanjem nazaj. Kvadrate je nato zlagal na kupček in zraven glasno štel naprej do 20. Tako
zloženi kvadrati so bili takoj pripravljeni za urjenje prihodnjič.
Orientacijo na številskem traku do 20 sva vadila tako, da sem učenca prosila, naj poišče, kje je
npr. število 6 (označiva z rdečim prosojnim samolepilnim lističem). Nato je iskal število, ki je
npr. za 4 večje, za 2 manjše itd. Temu je sledila vaja iskanja intervala: npr. katero število je bliže
7 (4 ali 9). Vsako od vaj sva ponovila trikrat.
Zatem je dobil 10 link kock. Vadila sva sistematično razdruževanje na dva kupčka. Npr.: meni
nič, njemu 10; meni 1, njemu 9; meni 2, njemu 8 itd. Vse kombinacije je tudi zapisal na list ( 0 +
10 = 10, 1 + 9 = 10, …).
Zadnja je bila naloga nakupovanja: »Tilen bi rad kupil avtomobilček, ki stane 10 EUR. Kako lahko
napolni denarnico?« (slika 17, str. 115). Učenec je vajo reševal z modeli bankovcev in kovancev,
ker je bil brez tega še negotov (ni imel ustrezne predstave o količini denarja). Ko je pripravil
ustrezno količino denarja, je vrednost tudi grafično prikazal.
Ob koncu sva naredila oceno srečanja. Učenec je povedal, da je bilo najtežje pripraviti denar,
najbolj všeč pa mu je bila uvodna dejavnost s kockami. Spomniti sem ga morala na štetje in
opazil je, da se pri štetju ni več zmotil. Tega je bil zelo vesel.
Opažanja
Mihec je z uporabo vizualne opore pravilno in počasi, vendar tekoče, preštel po 1 naprej od 1
do 20. Pri štetju nazaj je imel težave. Med dejavnostjo se je zmedel, zato se je ustavil in še
enkrat štel od 20 nazaj – pravilno. Pri razdruževanju je ob začetni usmeritvi vajo reševal
sistematično in vse prikaze pravilno zapisal. S hitrim uvidom je prepoznal količine do 4, količine
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do 6 je štel brez dotikanja ali kazanja s prstom, večje število kock pa z dotikanjem. Nalogo z
določanjem intervalov med števili je reševal s štetjem »polne številske vrste« in bil uspešen.
Nalogo nakupovanja je rešil na dva mogoča načina, potem je zmanjkalo časa za nadaljevanje.
Pri vseh vajah se je pokazala težava s pozornostjo in delovnim spominom (polglasno si je
ponovil ustno navodilo, se ustavil, se zmedel, ponovil dejavnost).

5.5.5 Sodelovalno poučevanje pri matematiki
Sodelovalno poučevanje pomeni ustvarjanje optimalnih možnosti za učenje matematike.
Učiteljem daje možnost, da si s specialno in rehabilitacijsko pedagoginjo izmenjujejo svoje
strokovno znanje ter delijo odgovornost za organizacijo, izvedbo in evalvacijo učnih vsebin.
Učenec si pri individualnem delu pridobi novo znanje in spretnosti, ki jih je treba prenesti v
učne okoliščine v razredu. Ob sodelovalnem poučevanju je tak prenos lažje zagotoviti (Sileo in
Garderen, 2010). Sodelovalno poučevanje smo izvajali 1 uro tedensko – skupno 24 ur. Z
učiteljico sva se odločili za alternativno poučevanje in način »eden uči, drugi opazuje in
pomaga«. Navadno sva se z učiteljico dva dni pred skupno uro dogovorili o poteku učne ure in
obravnavi učne snovi. Nato sva skupaj načrtovali še, katere učne pripomočke bova uporabili. Po
končani učni uri je sledila kratka analiza dejavnosti – opažanja smo popisali in zapis uporabili pri
evalvaciji sodelovalnega poučevanja.
Namen sodelovalnega poučevanja:


s specialnim znanjem obeh učiteljic izboljšati učne pogoje za vse učence;



uporabiti različne metode v vzgojno-izobraževalnem procesu;



izboljšati izobrazbene rezultate pri učencih;



omogočati intenzivnejše poučevanje v manjših skupinah;



razvijati uporabo opornih strategij pri učencih z učnimi težavami;



povezovati individualno obravnavo z učnim procesom v oddelku.
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Cilji
Učenec:


utrdi pridobljeno znanje in strategije v novih učnih okoliščinah v razredu;



se nauči učinkovite strategije in didaktične pripomočke, ki jih je spoznal pri individualni
obravnavi, uporabiti samostojno tudi v razredu;



znanje, ki si ga je pridobil pri individualnem delu, v razredu uporabiti pri utrjevanju ali
spoznavanju nove učne snovi;



se nauči med učno uro po svojih zmožnostih dejavno sodelovati pri vseh pripravljenih
dejavnostih.

Vsebine so predstavljene združeno:


številske predstave v obsegu do 20 in 100 ter orientacija v številski vrsti/stotičnem
kvadratu;



seštevanje brez prehoda in s prehodom desetice na dolg in kratek način;



odštevanje brez prehoda in s prehodom desetice na dolg in kratek način;



računanje z neznanim členom v drugi desetici;



sestava štirih računov s tremi naravnimi števili;



spoznavanje števil do 100 (enica, desetica, stotica);



seštevanje desetic, odštevanje desetic;



položaj predmeta (znotraj, zunaj, na);



prištevanje enic k deseticam;



odštevanje enic od dvomestnega števila do desetičnega števila;



merjenje z nestandardnimi in standardnimi enotami za dolžino;



merjenje mase;



reševanje besedilnih nalog;



kombinatorne vaje;



geometrijska telesa, liki in črte.
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Povzetek opažanj
Alternativno poučevanje je potekalo tako, da smo bili na začetku ure vsi skupaj (učenci oddelka,
učiteljica in jaz). Učno snov smo na kratko ponovili, nato je sledilo samostojno utrjevanje v
učilnici in v kabinetu za delo v manjših skupinah – prostora sta med seboj povezana z vrati. Pri
meni je bil učenec, ki sem ga obravnavala po programu, pridružili pa so se lahko še tisti, ki učne
snovi niso dobro razumeli in so imeli težave. Uporabljali so razpoložljive pripomočke, dodatno
sem razložila potek reševanja nalog in jih učila naprednejših strategij reševanja različnih vaj.
Urjenje je bilo intenzivnejše, otroci pa so lahko pri delu razmišljali glasno. Kadar je bilo potrebno
glasno delo, smo lahko vrata zaprli, da nismo motili dela v sosednjem prostoru.
Način dela »eden uči, drugi opazuje in pomaga« sva uporabili, kadar smo uvajali novo učno
snov. Pri poučevanju sva bili lahko bolj pozorni na učence, ki so bili manj aktivni, so imeli težave
s pozornostjo ali razumevanjem učne snovi. Tako sva uspešneje odkrivali, kateri učenci
potrebujejo dodatno spodbudo, oporo ali nazornejše poučevanje. Na osnovi opažanj sva tudi
lažje načrtovali ure alternativnega poučevanja.
Večina učencev je tak način dela dobro sprejela. Kadar so imeli težave ali so bili negotovi glede
načina reševanja naloge, so me sami poklicali. Nemirni otroci so se bolj umirili, saj sva z
učiteljico v dvoje lažje poskrbeli, da so bili ustrezno zaposleni.
Mihec me je v razredu dobro sprejel. Sprva je izkazoval nekaj nelagodja, potem pa je bil
sproščen. Ure sodelovalnega poučevanja so se izkazale kot dober način utrjevanja podpornih
strategij z individualne obravnave v novih okoliščinah.
Kadar sva z učiteljico izvajali sodelovalno poučevanje, je Mihec bolje uporabljal znanje in
strategije, pridobljene pri individualnem delu kot pri rednem poučevanju. Pri frontalnem delu je
bil deležen manjše učiteljičine pozornosti, ker je morala opazovati tudi vse preostale učence. Pri
sodelovalnem poučevanju je imel Mihec večji občutek varnosti, redno sprotno povratno
informacijo ter dodatne spodbude, ki jih je predvsem v začetnem obdobju in zaradi slabše
samopodobe zelo potreboval.
Evalvacija
Pri individualnem delu si je učenec pridobil številna spoznanja in spretnosti, ki jih je bilo treba
prenesti še v razred in k domačemu delu. Med sodelovalnim poučevanjem si je lahko dodobra
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utrdil rabo pridobljenega znanja in strategije v novih učnih okoliščinah v razredu in jih nato izuril
še v običajnih učnih razmerah v razredu in doma.
Med treningom je Mihec uporabljal različne didaktične pripomočke za nazornejše učenje in
izboljšanje predstav ter razvijal številne podporne strategije. Pri sodelovalnem poučevanju je
imel priložnost, da je pripomočke ter znanje in spretnosti preizkušal tudi v razredu. Sčasoma je
bil pri uporabi povsem samostojen.
Pridobljeno znanje je v razredu postopoma uporabil ne samo pri utrjevanju učne snovi, ampak
tudi v novih okoliščinah. Učne ure sodelovalnega poučevanja so bile namreč načrtovane tako,
da je lahko po svojih zmožnostih aktivno sodeloval pri vseh pripravljenih dejavnostih. Sprva je
bil negotov, ob ustreznem spodbujanju in usmerjanju pa čedalje uspešnejši.

5.5.5.1 Opis učne ure sodelovalnega poučevanja »eden uči, drugi opazuje in pomaga«

Ta način dela sva razredna učiteljica in specialna in rehabilitacijska pedagoginja uporabili pri
obravnavah nove učne snovi. V predstavljeni učni uri smo spoznali povezanost konceptov
seštevanja in odštevanja.

Tematski sklop: Plus in minus sta povezana
Učna enota: S tremi števili sestavimo štiri račune
Obravnava nove učne snovi.

Namen učne ure
Učenec:


razume povezanost konceptov seštevanja in odštevanja,



bo z uporabo konkretnih materialov lažje razumel aritmetične naloge.

Učni cilji:


priklicati aritmetična dejstva v obsegu naravnih števil do 10,



utrditi znanje o seštevanju in odštevanju,
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s tremi števili, ki spadajo skupaj, sestaviti po dva računa seštevanja in odštevanja.

Potek učne ure
Učiteljica je za uvod pripravila vajo glasnega štetja naprej in nazaj do 20 po 1 in 2 (en učenec je
štetje začel, drugi je od nekega števila naprej nadaljeval, tretji je štetje do 20 oziroma do 1
končal). Temu je sledilo kratko ustno utrjevanje osnovnih aritmetičnih dejstev do 10.
Nato sem s kartončki na tabli prikazala, kako lahko sestavimo račune seštevanja in odštevanja.
Sposobnejši učenci so ugotovili, da lahko sestavimo štiri račune.
Sledilo je delo v dvojicah. Vsak par je imel po 20 kock v dveh različnih barvah. Učenca sta sedela
nasproti. Račune sta sestavljala tako, da sta uporabila nekaj kock ene barve in nekaj kock druge.
Npr. 3 rdeče kocke in 4 modre kocke. Vsak je zapisal račun tako, kot ga je videl (3 + 4 = 7 ali 4 +
3 = 7). Nato sta iz teh treh števil sestavila še dva računa odštevanja (7 – 4 = 3 in 7 – 3 = 4) in ju
zapisala. Učenca v paru sta ves čas primerjala svoje zapise.
V nadaljevanju je učiteljica prikazala, kako lahko z dvema številoma sestavimo račun seštevanja
in nato oba seštevanca in vsoto uporabimo še za en račun seštevanja in dva računa odštevanja.
Nato so učenci, razdeljeni v pare, iz škatlice vlekli kartončke s števkami do 10. Z njimi sta učenca
sestavila račun seštevanja, iz dobljene kombinacije treh števil sta sestavila še en račun
seštevanja z zamenjanima seštevancema, nato pa še dva računa odštevanja.
Na koncu je sledilo individualno utrjevanje. Z učiteljico sva delili lističe s številskimi trojkami,
učenci pa so sestavljali po štiri račune in jih zapisali v zvezek. Z učiteljico sva ves čas spremljali
delo učencev, jim po potrebi pomagali in jih usmerjali.
Opažanja
Mihec je aktivno sodeloval pri vseh pripravljenih dejavnostih. Po dogovoru z učiteljico je za
štetje prišel na vrsto prvi, tako da pred razredom ni bil izpostavljen zaradi težav s pozornostjo.
Pravilno je preštel do učiteljičinega znaka, ko je štetje nadaljeval drugi učenec. Med urjenjem
številskih kombinacij je dvignil roko pri podvojitvah ter računanju z ena in dve.
Med obravnavanjem nove učne snovi je večkrat želel, naj pogledam, ali s sošolcem rešujeta
pravilno. Na začetku dela s kockami z učencem v paru nista vedela, kako naj nastavita računa in
ju zapišeta. Po dodatni razlagi sta pravilno samostojno nadaljevala delo. Pri navodilu o
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sestavljanju štirih računov iz treh števil s sošolcem nista bila prepričana, ali sta prav razumela,
zato sem preverila njuno razumevanje in bilo je pravilno.
Pri sestavljanju računskih kombinacij s kartončkom s številskimi trojkami se je dobro znašel, saj
sva podobno dejavnost vadila že pri individualnem delu in je strategije uspešno prenesel v
razred. Računal je s prsti. Med uro sem hodila med učenci in pomagala tudi drugim, ki so imeli
težave ali so bili pri reševanju naloge negotovi.

5.5.5.2 Opis učne ure alternativnega poučevanja

Alternativno poučevanje sva razredna učiteljica in specialna in rehabilitacijska pedagoginja
uporabili za učne ure z utrjevanjem učne snovi.
Tematski sklop: Več bo kot deset.
Učna enota: Seštevanje v drugi desetici brez prehoda (DE + E).
Urjenje in utrjevanje učne snovi.
Namen:


učenec bo z uporabo konkretnih materialov lažje in hitreje razumel račune,



učenec bo postopoma prešel z materialnih na ikonične in simbolične reprezentacije.

Učni cilj:


učenec sešteje dve števili znotraj druge desetice, ki sta ponazorjeni sprva z didaktičnim
materialom, nato z vizualno oporo.

Potek učne ure
V uvodu so otroci stali v krogu in šteli v zaporedju po 2 z igro »bum«. Prvi učenec reče 1, drugi
»bum« tretji 3, četrti »bum« in tako do 20 ter od 20 do 1. Sledilo je ustno računanje v obsegu
do 10.
Po napovedi in razlagi nove dejavnosti sva otrokom razdelili po 20 paličic, vsakemu učencu v
dveh snopičih. En snopič so pustili zvezan (desetica), drugega so razdrli. Preverili so število
paličic, ki so jih dobili, ter ponovili pojma enica in desetica. Učiteljica je na tablo napisala račun,
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učenci so ga zapisali v zvezek, prikazali s paličicami in zapisali rezultat. Tako so naredili 5
računov.
Nato so učenci dobili učne lističe z zapisanimi računi. Lističe so prilepili v zvezek, sledilo je
samostojno delo. Učenci z boljšimi predstavami so paličice zložili v vrečice in računali brez
ponazoril. Učenci s težavami so paličice obdržali in povabila sem jih v sosednji prostor za večjo
mizo, kjer smo naprej računali s pripomočkom. Vsak učenec je račun najprej prebral, nastavil
paličice, jih preštel in napisal rezultat. Nato smo paličice pospravili. Na mizo sem pripravila učne
liste z računi in prazno desetiško vrsto za barvanje. Mihec je bil že vešč uporabe desetiške vrste
(individualno delo), zato sem njega prosila, naj pove in pokaže, kako bi jo uporabil. Razlaga je
bila ustrezna, zato so lahko tudi ostali po navodilu reševali račune z barvanjem in po potrebi s
polglasnim štetjem. Vmes sem nadzorovala izvajanje dejavnosti in spodbujala rabo naprednih
strategij (prepoznavanje števila predalčkov z uvidom). Mihec je bil pri delu uspešen.
Opažanja
Delo v razredu je bilo dinamično in zanimivo. Pri uvodni igri je bilo razpoloženje prijetno. Učenci
so se med štetjem večkrat zmotili, vendar to ni pokvarilo razpoloženja. Ko se je kakšen zmotil
(ni rekel »bum« ali pa je narobe preštel, smo se vrnili k prejšnjemu, ki je pravilno preštel, in
nato nadaljevali štetje). Mihec je pozorno spremljal, kdaj bo na vrsti. Deloval je malo napet.
Zelo se je trudil, da se ne bi zmotil, vendar je v seriji štetja nazaj tudi on namesto »bum«
povedal število. Zaradi napake je bil malo v zadregi.
Pri skupnem delu sem bila bliže Mihcu, da sem preverjala njegovo delo in vmes spremljala še
druge sošolce s težavami. Pri delu v skupini je bilo računanje s paličicami uspešno, zato smo
lahko kmalu prešli na grafične dejavnosti. Pri razlagi reševanja z barvanjem je bilo Mihcu malo
neprijetno, a se mu je hkrati dobro zdelo, ker se je z znanjem lahko izkazal pred vrstniki. Učenci
so bili ob uporabi desetiške vrste uspešni in zadovoljni.
Timsko delo v okviru kompenzacijskega programa se je izkazalo kot dober način pomoči učencu
s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami. Vsi člani delovne skupine smo si pridobili
pomembne izkušnje za nadaljnje delo.
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6 REZULTATI, ANALIZA IN INTERPRETACIJA

Z opisanimi merskimi instrumenti smo ocenili otrokovo funkcioniranje pred začetkom
obravnave, med obravnavo in po končanem programu. Na podlagi dobljenih in urejenih
rezultatov smo ocenili začetno stanje, spremljali učenčev napredek in ovrednotili učinkovitost
programa.

6.1 ZAČETNI REZULTATI PRI TESTIH IN NALOGAH

Pred izvajanjem programa smo v strokovnem timu zbrali vse potrebne informacije o učenčevem
funkcioniranju. V pripravljalni fazi smo na podlagi začetnih rezultatov oblikovali celostno oceno
učenčevega funkcioniranja – njegovo matematično znanje in spretnosti, jezikovne sposobnosti,
zaznavno-prostorske sposobnosti, grafomotoriko, spomin ter metakognitivne sposobnosti.
Z Matematičnim presejalnim kompletom (Adler, 2001) smo preverili učenčeve sposobnosti
štetja, branja in zapisa števil, poznavanje velikostnih odnosov med števili do 20, reševanja
enostavnih aritmetičnih nalog, prostorske orientacije, razumevanja številskih zaporedij in
grafomotorične spretnosti (tabela 1).
Tabela 1: Prikaz začetnih rezultatov Matematičnega presejalnega kompleta
Naloga
štetje do 10 ali 20
preštevanje
predmetov
zapis in prepis števil
branje števil
odnosi med števili
(večje št.)
aritmetične naloge
do 10
primerjava likov in črt
dopolnjevanje
številske vrstice
položaj slik
zaporedje predmetov
prerisovanje figur

D
0
3

M
2
4

2
0
5

2
1
5

4

6

2
1

2
1

5
5
--

5
7
--

Skupno

27

35

Legenda: D – doseženo število točk, M – mogoče število točk
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Učenec je delal napake pri branju števil, štetju nazaj, reševanju enostavnih aritmetičnih nalog,
določanju zaporedja elementov na sliki, pri preštevanju elementov je imel težave zaradi
pomanjkanja pozornosti. Naloge je reševal nesistematično in izkazoval okorno grafomotoriko.
Naloga risanja figur kaže tudi na učenčeve vidno-prostorske in vidno-motorične težave (slika
20).

Slika 20: Prerisovanje figur ob začetku obravnave (Adler, 2001)

S Testom poznavanja števil (Griffin, 2002) smo ocenili reševanje enostavne besedilne naloge,
učenčeve številske predstave in orientacijo v na številskem traku.
Tabela 2: Prikaz rezultatov Testa poznavanja števil pred izvajanjem programa
Stopnja 1
bes. naloga sešt. 4 + 3
število takoj za 7
dve številki za 7

D
0
0
0

M
1
1
1

D
0

1

Stopnja 2
5 števil za 49
4 števila pred 60
večje 69 ali 71
večje 32 ali 28
manjše 27 ali 32
51 ali 39
bližje 21 (25 ali 18)
bližje 28 (31 ali 24)
koliko je števil med 2 in 6

večje 5 ali 4
večje 7 ali 9
manjše 8 ali 6
manjše 5 ali 7
bližje 5 (6 ali 2)
bližje 7 (4 ali 9)
koliko je 2 + 4
koliko je 8 – 6
katero šteješ prvo
(8,5,2,6)
katero šteješ zadnje
(8,5,2,6)

1

1

1

1

0

Skupno

0

M
1
1
1

0

1

0

1

0

1

1
1
1

1
1
1

koliko je števil med 7 in 9
koliko je 12 + 54
koliko je 47 – 21

0
0
0

1
1
1

5

9

Skupno

0

9

Legenda: D – doseženo število točk, M – mogoče število točk

Na prvi stopnji Testa poznavanja števil je učenec skupno dosegel 5 točk od 9 mogočih, zato smo
po navodilih avtorice preverili sposobnosti še na drugi stopnji. Učenec je imel težave z
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razumevanjem položaja števil na številskem traku in pri reševanju matematične besedilne
naloge iz seštevanja. Razumel je velikostni odnos med dvema bližnjima številoma (večje –
manjše), ni pa še prepoznaval intervalov med števili. Na drugi stopnji ni dosegel nobene točke,
saj je imel težave že pri orientaciji na številskem traku do 10, številskih predstav do 100 pa še ni
imel razvitih (tabela 2).
Rabo strategij reševanja aritmetičnih nalog do 20 in več smo preverjali s krajšo obliko
Sugarmanovega testa.
Tabela 3: Prikaz uporabe strategij reševanja računov seštevanja na začetku
RAČUNI

STRATEGIJE

1+3
5+2
2+6
4+8
7+9
10 + 7
9 + 14
16 + 7

P
Š1
Š1
Š1
Š1
P
Š1
Š1

POMAGALA
prsti
prsti
prsti
prsti
stotični kvadrat
stotični kvadrat

PRAVILNOST
+
+
+
+
+
+
–
–

Legenda:
Merila za ocenjevanje strategij
Š1 – prešteva vse
Š2 – začne s prvim ne glede na velikost in prišteje drugo število
Š3 – začne z večjim številom in prišteje drugega
T1 – prikliče uporabno pravilo (podvajanje,…) in ga prilagodi
T2 – uporablja poznavanje mestnih vrednosti
P – priklic aritmetičnega dejstva
PRAVILNOST + (pravilno), – ( narobe)

Pri začetnem preverjanju reševanja računov seštevanja in uporabe strategij (tabela 3) je bil
učenec zmožen priklicati rezultat pri dveh nalogah, preostale je reševal s preštevanjem vsega in
uporabil materialno strategijo. V številskem obsegu več kot 20 kljub pripomočku ni imel
učinkovite strategije za reševanje nalog.
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Tabela 4: Prikaz uporabe strategij reševanja računov odštevanja na začetku
RAČUNI

STRATEGIJE

POMAGALA

PRAVILNOST

4–3

Š2

prsti

–

8–5

Š2

prsti

+

9–8

Š2

prsti

+

10 – 6

Š2

prsti

+

14 – 6

Š2

prsti

+

15 – 7

Š2

prsti

–

16 – 12

Š2

prsti

–

17 – 8

Š2

prsti

–

Legenda:
Merila za ocenjevanje strategij
Š1 – prešteje večje število na prste, odšteje manjšega in prešteje, koliko je ostalo
Š2 – šteje nazaj po ena od večjega števila,
Š3 – šteje po ena naprej od manjšega števila
T1 – priklic pravil iz seštevanja
T2 – spreminja številke (prilagaja priklicana pravila)
P – priklic aritmetičnega dejstva
PRAVILNOST + (pravilno), – ( narobe)

Pri računih odštevanja (tabela 4) je učenec pred treningom uporabljal materialno strategijo in
štel nazaj od večjega števila. Pri tem je delal napake v preštevanju prstov, zato je bil le delno
uspešen.
Avtomatizacijo aritmetičnih dejstev in postopkov znanja smo preverjali z Desetminutnim
testom za ugotavljanje avtomatizacije osnovnih računskih dejstev in postopkov (Kavkler, 1996),
s Petminutnim testom (Kavkler, prav tam) sestavljanja računov z vnaprej določenim rezultatom
smo preverjali fleksibilno rabo aritmetičnega znanja, z Nalogami za ugotavljanje strategij štetja
(Kavkler, prav tam) pa smo preverjali štetje naprej, nazaj, v zaporedju in fleksibilno štetje.
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Tabela 5: Prikaz začetnih rezultatov pri desetminutnem testu osnovnih aritmetičnih dejstev in
postopkov
Naloga

seštevanje do 10
odštevanje do 10
seštevanje do 20
odštevanje do 20
seštevanje od 21 do
100
odštevanje od 21 do
100
Skupno

3
3
2
2
0

število
točk
D M
6
5
15
12
7

0

7

10

51

Legenda: D – doseženo število točk, M – mogoče število točk

Pri prvem preizkušanju z Desetminutnim testom (Kavkler, 1996) (tabela 5) je imel učenec
težave pri seštevanju in odštevanju v obsegu naravnih števil do 10. V obsegu do 20 je bil še
manj uspešen. Vse aritmetične naloge je reševal s štetjem prstov in pri tem delal napake v
preštevanju ter postopek izvajal počasi (za reševanje je potreboval 15 minut). Za reševanje
nalog v obsegu do 100 še ni imel razvite strategije.
Pri Petminutnem testu (Kavkler, 1996) je učenec sestavil 5 računov seštevanja, 4 račune
odštevanja s pravilnimi rešitvami in en račun odštevanja z napačno rešitvijo. Sestavljanje in
zapisovanje računov je bilo nenačrtno. Pri seštevanju je na prvo mesto zapisal podvojitev 4 + 4 ,
ki jo je priklical iz spomina. Vse drugo je računal s prsti. Odšteval je s prsti in z razumevanjem
pravila razlike odštevanja (če zmanjševanec in odštevanec poveča za 1, bo razlika ostala
nespremenjena). Učenec je intuitivno razumel matematično pravilo, ki se ga v šoli še niso učili.
Rezultati so predstavljeni v tabeli 6.

ŠTEVILO TOČK

SEŠTEVANJE

ODŠTEVANJE

4

8

Tabela 6 Prikaz doseženih rezultatov pri Petminutnem testu

Z Nalogami za ugotavljanje strategij štetja se preverjajo štirje načini štetja – preštevanje
predmetov, štetje nazaj, štetje v zaporedju in fleksibilno štetje (tabele 21, 22, 23 – str. 147,
148). Učenec je štel tako, da se je vsakega elementa na slikovnem gradivu dotaknil in pravilno
preštel. Pri štetju nazaj se je s prstom dotaknil vsakega elementa na sliki, a se je zmotil. Pri
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štetju v zaporedju se je s prstom dotikal stopnic na sliki, vendar se je zmotil. Pri fleksibilnem
štetju je preštel samo kroglice, ki jih je videl. Skritih ni upošteval.
S Semantičnim preizkusom (Vladisavljević, 1983) se ocenjujejo splošne jezikovne zmožnosti.
Pred začetkom obravnave je učenec pri nalogah s homonimi, antonimi in sinonimi dosegel po
eno točko, pri nalogi z metonimi ni našel rešitve problema (tabela 7).
Tabela 7: Prikaz rezultatov pri semantičnem preizkusu pred začetkom obravnave
NALOGA
homonimi
antonimi
sinonimi
metonimi
SKUPNO

D
1
1
1
0
3

M
10
10
10
10
40

Legenda: D – doseženo število točk, M – mogoče število točk

Naloge za preverjanje učenčevih jezikovnih zmožnosti pri matematiki smo po zgledu L.
Marjanovič Umek (1990) pripravili za ocenjevanje začetnega stanja, med treningom pa za
spremljanje napredka učenčevih jezikovnih zmožnosti, povezanih z matematiko.
Tabela 8: Prikaz rezultatov pri začetnem preverjanju otrokovih jezikovnih zmožnosti, povezanih z
matematiko
Matematične
jezikovne zmožnosti

D

M

antonimi
razumevanje
predlogov
raba predlogov

3
5

10
10

3

10

SKUPNO

11

30

Legenda: D – doseženo število točk, M – mogoče število točk

Pri preverjanju matematičnih jezikovnih zmožnosti pred izvajanjem programa je učenec dosegel
skromne rezultate. Najuspešnejši je bil pri razumevanju predlogov, kjer je dosegel polovico
mogočih točk. Slabše je bilo poznavanje besed z nasprotnim pomenom (protipomenke je tvoril
tako, da je zanikal ponujeno besedo: npr. globok – ni globok), težave je imel tudi pri rabi
predlogov (tabela 8).
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Reševanje enostavnih matematičnih besedilnih nalog smo na začetku preverili z reševanjem
slikovno predstavljene naloge (slika 21), ki smo jo pripravili za to raziskavo. Sliko je bilo treba
opisati, sestaviti račun in ga rešiti.

Slika 21: Slikovna naloga seštevanja in odštevanja

Za tovrstne naloge smo se odločili, ker učenčeva tehnika branja še ni omogočala samostojnega
reševanja klasičnih besedilnih nalog. Sposobnost branja pa je pomemben faktor, ki vpliva na
učinkovitost njihovega reševanja (Kavkler, 1997).
Med reševanjem naloge seštevanja je imel učenec težave pri opisu okoliščin na sliki (povedi so
bile skladenjsko in slovnično nepopolne): »Dva račka sta kopala se sta se. Potem sta šla tri račke
kopat sta šla. Vse skup sta ble kopale se.« Vsebinsko se je torej približal situaciji na sliki, zapisan
račun pa ni povsem ustrezen. Slikovno nalogo odštevanja je učenec rešil s skladenjsko in
slovnično podobnimi težavami, kot pri seštevanju: »Račke so pa tri pršle, so pa šle jest. Tote
račke štir so pa stran postale. One so pa vse snedle.« Kot vidimo na sliki, je deček ptice
poimenoval račke, sestavil neustrezen račun. Učenec ne uvidi začetnega števila ptic in ima
težave med povezavo vidno-prostorskih reprezentacij z izbiro ustreznega matematičnega
simbola.
Dominantni profil smo preverili z nalogami po Čordić in Bojanin (1981). Pri učencu je vodilna
desna stran telesa: prednostni so desna roka in noga ter desno oko in uho.
Čutila ter senzorično in senzomotorično integracijo (priloga 3 in 4) smo preverjali z uporabo
opazovalnih lestvic (Galeša, 2003) ter nalog, ki jih predlagajo Končar in sodelavci (1997).
Podobno kot pri sistematskem pregledu smo tudi mi ugotovili, da sta učenčev funkcionalni vid
in sluh brez posebnosti. Dobro je prepoznaval čustva v glasu, posnemal glasove živali in ljudi in
uspešno povezoval slišane zvoke z njihovim izvorom. Razumel in upošteval je preprosta kratka
navodila. Težave je imel pri posnemanju ritmov, usklajevanju ritmov in gibanja, slušni analizi
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besed (natančno zaporedje glasov v besedah), pisanju po nareku, razumevanju navodil z dvema
in več zahtevami ter slušnem pomnjenju. Uspešen je bil pri pridobivanju informacij s tipanjem –
izkazal je dobro tipno razlikovanje. Pri preverjanju senzorične integracije smo ugotovili, da so
njegova močnejša področja vidno-tipna, vidno-kinestetična in tipno-gibalna senzorna
integracija. Šibkejše so ritmične sposobnosti, vidno-motorična, slušno-tipna in vidno-slušna
integracija, selekcija med pomembnimi in nepomembnimi čutnimi informacijami ter zaznavnoprostorske sposobnosti.
Pozornost in koncentracijo (priloga 5) smo preverjali z ocenjevalno lestvico (Galeša, 2003). Pri
učencu smo opazili impulzivno odzivanje, skromnejšo osredotočenost (ne uvidi bistva in težko
odmisli nebistvene elemente), manjšo natančnost in vztrajnost (če ne zna, nalogo hitro opusti).
Teže je sledil slušnim navodilom, slabše spremljal navodila, podkrepljena z vidnimi
informacijami. Imel je slabšo samokontrolo (ni zmogel natančno preveriti svojih korakov
dejavnosti in popraviti napak), za samostojnost ni imel potrebnih izkušenj. Sodelovanje v
skupini je bilo skladno z njegovimi zmožnostmi – vključeval se je v skupne dejavnosti ter
sprejemal in upošteval navodila.
Vzgojno izobraževalne dejavnike v šoli (priloga 2) smo ocenili z grafično ocenjevalno lestvico
(Galeša, 2003). Povzetek ocene kaže, da šola za učenca pomeni varovalno in spodbudno okolje.
Pozitivna so stališča vodstva in strokovnih delavcev do poučevanja oseb s posebnimi potrebami,
dobri odnosi med učitelji ter učitelji in starši, dobri odnosi med učenci, pripravljenost učiteljev
za izobraževanje, povezano z delom z učenci s posebnimi potrebami, pripravljenost šole za
sodelovanje s starši in z zunanjimi institucijami itd., ustrezna opremljenost šole z didaktičnimi
pripomočki in dostopnost pripomočkov učencem s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi
potrebami.
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6.1.1 Celostna ocena učenčevega funkcioniranja
Na podlagi rezultatov opazovanj in testiranja pred pripravo programa smo ugotovili, da se v
učenčevem domačem okolju kažejo vplivi slabega socialno-ekonomskega položaja družine.
Opazno je bilo predvsem pomanjkanje ustreznih strategij opore in pomoči pri učenčevih
obveznostih, povezanih s šolo.
Iz rezultatov začetnega testiranja in opazovanj so bile razvidne

učenčeve težave pri

matematičnem znanju, pomanjkljive so bile njegove govorno-jezikovne zmožnosti, okrnjena
fina motorika in grafomotorika, težave je imel tudi s spominom ter metakognitivnimi
sposobnostmi.
Matematično znanje
Učenec je imel slabše številske predstave, npr. slabo orientacijo na številskem traku (ni imel
izoblikovane predstave o zaporedju števil), slabo je prepoznaval odnose in intervale med števili.
Manj uspešen je bil pri štetju nazaj, v zaporedju in pri fleksibilnem štetju (potreboval je slikovne
opore, se jih dotikal in kljub temu naredil napake v preštevanju) ter v priklicu osnovnih
številskih kombinacij do 10 ali 20 (za reševanje je uporabljal manj razvite in manj učinkovite
števne strategije in materialne reprezentacije, predvsem preštevanje prstov). Pri reševanju
nalog iz Petminutnega testa, to je pri sestavljanju računov z vnaprej določenim rezultatom, je
bilo opazno zanj značilno nesistematično reševanje nalog in neavtomatizirane številske
kombinacije. Priklical je namreč samo eno osnovno aritmetično dejstvo, in sicer podvajanje 4 +
4. Prav tako ni imel razvitih strategij za zaporedne korake pri reševanju matematičnih besedilnih
nalog.
Govorno-jezikovne zmožnosti
Pri začetnem ocenjevanju smo opazili velik primanjkljaj na govorno-jezikovnem področju. Zaradi
slabše artikulacije glasov so bile izgovorjene besede popačene in teže razumljive. Težave v
fonološki predelavi informacij so vplivale na slabše glasovno razlikovanje (pri analizi z
natančnim določanjem položaja glasu v besedi, pri sintezi z zmanjšano zmožnostjo povezovanja
glasov v besede). Govorno se je izražal v skladenjsko nepopolnih in neustreznih povedih in z
velikimi težavami v pregibanju besed ter rabi slovnice. Težave smo opazili pri priklicu ustreznih
besed in povezovanju naravnega jezika z matematičnim. Učenec je imel zelo skromno splošno
in matematično besedišče. Pred treningom je matematično objektivno stvarnost prevajal v
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matematični jezik z izražanjem v naravnem jeziku in bil pri tem zelo nespreten. Z naravnim
jezikom je pojasnil vsebino, pomen matematičnih izrazov in razmerja med njimi. Imel je težave
v razumevanju matematičnih slikovnih in besedilnih nalog. M. Kavkler (1997) opozarja, da so
otroci zmožni razumeti matematični jezik šele takrat, ko prevod objektivne stvarnosti v
matematični jezik utrdijo, skrajšajo in ponotranjijo. Učenčeva bralna tehnika je bila slaba, zato
je imel težave z razumevanjem pisnih navodil ter reševanjem nalog, pri katerih je bilo potrebno
dobro bralno razumevanje.
Spomin
Učenec je imel težave z delovnim spominom, ki so se kazale pri zapomnitvi oziroma pozabljanju
ustnih navodil, pri izgubljanju sledi med štetjem in pri reševanju nalog z več koraki. Prav tako
smo opazili slabše dolgotrajno pomnjenje in priklic informacij.
Specifične kognitivne sposobnosti
Deček izkazuje precej dobro logično mišljenje v praktičnih okoliščinah in ob ravnanju s
predmeti, pri prehodu na abstraktnejši nivo pa se ne znajde. Ima slabše vidno-prostorske
sposobnosti, ki se kažejo v slabšem razumevanju in počasnejšem osvajanju matematičnih
simbolov, vizualiziranju besed in števil, potrebuje več časa za povezavo simbol beseda (18 –
osemnajst). Ima slabše organizirane zapise učne snovi (prepis s table) ter težave pri štetju
neurejenih predmetov ali elementov na sliki. Ima slabše sposobnosti za slušno razlikovanje, kar
se pri branju kaže v počasnejšem dekodiranju novih besed, pri sprejemanju slušnih informacij
(razumevanje navodil, učenje po slušni poti, razlikovanje med slušno podobnimi besedami –
krog – krogla, kvader – kvadrat…), pri pisanju (oblikovanju in zapisu povedi), glasovnem
predelovanju (analizi, sintezi, natančnem zaporedju glasov v besedah) itd.
Opazili smo slabše razvite metakognitivne sposobnosti (načrtovanje in izvedba dejavnosti,
organizacija misli in gradiva, raba učinkovitih strategij, samokontrola in samovrednotenje).
Številne težave so bile povezane z učenčevo kratkotrajno in odkrenljivo pozornostjo. Na slušno
pozornost je še dodatno vplivalo učenčevo slabše razumevanje besednih informacij. Učenec je
imel težave s hitrostjo izvajanja nalog, zlasti pod časovnim pritiskom; njegovo odzivanje je bilo
impulzivno, slabši sta bili samokontrola in organizacija pri reševanju nalog. Zaradi rabe manj
razvitih in manj učinkovitih strategij reševanja nalog je učenec pogosto doživljal neuspehe, kar
je bilo zanj zelo stresno in je negativno vplivalo na njegovo samopodobo.
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Grafomotorika
Iz izdelkov je razvidno, da je učenčeva grafomotorika okorna. Poteze so nenatančne in slabo
izoblikovane.
Poleg številnih težav smo opazili pomembne varovalne dejavnike in močna področja: večja
uspešnost v praktičnih dejavnostih (načrtovanje in izvedba), pri vsebinah iz njegovega
vsakdanjega življenja; sklepanje po analogiji pri praktičnih dejavnostih; uspešnost na področju
grobe motorike (doživljanje uspehov pri športni vzgoji); boljše kratkotrajno in dolgotrajno
pomnjenje informacij, pridobljenih ob praktičnih dejavnostih z manipulativnimi predmeti in
slikovnimi gradivi; boljše razumevanje neverbalnih sporočil (ob komunikaciji in miselnih
dejavnostih je bila njegova obrazna mimika aktivna in polna sporočil); dobra vključenost v
razredu, pozitivna naravnanost do vrstnikov in odraslih ter dobro organizirano, spodbudno in
varno šolsko okolje.
Zelo pomembno je še to, da je učenec ohranil naravno radovednost, željo po uspehu, interese
za vsakodnevno dogajanje v njegovem ožjem okolju in je bil energetsko dobro opremljen.
Na osnovi celostne ocene učenčevega funkcioniranja smo pripravili kompenzacijski program
(predstavljen v poglavju 5.5). Želeli smo nadomestiti primanjkljaje, ki so nastali zaradi
negativnih vplivov revščine na otrokov zgodnji razvoj v predšolskem obdobju. Izvajali smo ga
skozi celotno koledarsko leto 2011 s premorom med počitnicami. Opravili smo 18 ur
sodelovalnega poučevanja ter realizirali 156 srečanj v okviru individualnega treninga (tabela 9).
Tabela 9: Pregled načrtovanih in izvedenih dejavnosti specialne in rehabilitacijske pedagoginje

2. razred

3. razred

skupno

trening

sodelovalno
poučevanje v
razredu

trening

načrtovano št. srečanj

85

22

75

182

izvedeno št. srečanj

71

18

67

156

odpadlo

14

4

8

26
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6.2 PRIMERJAVA ZAČETNIH IN KONČNIH DOSEŽKOV

Ko je bil program izpeljan, smo z merskimi instrumenti opravili zaključno ocenjevanje. Učenčev
napredek smo ocenili s primerjavo začetnih in končnih rezultatov pri posameznih testih in
nalogah ter z analizo načrtovanih ciljev. Začetno preverjanje je bilo pred izvajanjem programa v
januarju, leta 2011 (drugi razred), končno pa decembra v istem koledarskem letu (tretji razred).

6.2.1 Testi in naloge za preverjanje matematičnega znanja
Matematični presejalni komplet (Adler, 2001)
MATEMATIČNI PRESEJALNI KOMPLET
7
6
5
4
3
2
1
0

pred obravnavo
po končani obravnavi
možno št. točk

Graf 1: Prikaz rezultatov na matematičnem presejalnem kompletu Adler

Slika 22: Prerisovanje likov na začetku in koncu obravnave (Adler, 2001)

Primerjava začetnih in končnih rezultatov (graf 1) kaže učenčev napredek na vseh področjih
ocenjevanja, saj je po končani obravnavi dosegel vse točke pri vseh nalogah. Tudi pri
prerisovanju likov (slika 22) je bil opazen napredek.
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Test poznavanja števil (Griffin, 2002)
Začetni rezultati (tabela 10) kažejo učenčeve težave pri reševanju besedilne naloge. Reševanje
je bilo impulzivno, rezultat pa napačen. Prav tako je imel težave pri prepoznavanju položaja
števila na številskem traku in pri poznavanju intervalov med števil. Za reševanje na drugi stopnji
še ni imel ustreznega znanja in strategij.
Tabela 10: Začetni in končni rezultati pri Testu poznavanja števil (Griffin, 2002)
Griffin: stopnja 1

D

M

Griffin: stopnja 2

Z
0
0
0

K
1
1
1

1
1
1

večje 5 ali 4
večje 7 ali 9
manjše 8 ali 6
manjše 5 ali 7
bližje 5 (6 ali 2)
bližje 7 (4 ali 9)
koliko je 2 + 4
koliko je 8 – 6
katero šteješ prvo
(8,5,2,6)
katero šteješ zadnje
(8,5,2,6)

1

1

1

1

1

1

0

1

1

5 števil za 49
4 števila pred 60
večje 69 ali 71
večje 32 ali 28
manjše 27 ali 32
51 ali 39
bližje 21 (25 ali 18)
bližje 28 (31 ali 24)
koliko je števil med 2 in 6

1
1
1

1
1
1

1
1
1

koliko je števil med 7 in 9
koliko je 12 + 54
koliko je 47 – 21

SKUPAJ

5

9

9

bes. naloga sešt. 4 + 3
število takoj za 7
dve številki za 7

D
Z
0

M

0

K
1
1
1

1
1
1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0
0
0

1
1
1

1
1
1

0

9

9

Legenda: D – doseženo število točk, M – mogoče število točk, Z – začetni rezultati, K – končni rezultati

Končni rezultati kažejo napredek na vseh področjih na obeh stopnjah. Učenec je uspešno
reševal vse naloge in dosegel

vse možne točke. Izboljšala se je orientacija v številskem

zaporedju v obsegu do 10. Osvojil je številske predstave v obsegu do 100 in bil zmožen uspešno
izračunati račune seštevanja in odštevanja do 100. Reševanje je bilo bolj načrtno in
sistematično.
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Sugarmanov test za ugotavljanje aritmetičnih strategij – krajša oblika
S testom smo preverjali razvitost in uporabo strategij pri reševanju nalog seštevanja, odštevanja
in štetja. Učenčev napredek smo spremljali mesečno. Predstavljamo rezultate dveh testiranj:
pred začetkom obravnave in aprila (2. razred) – ob koncu uporabe krajše oblike testa.
Tabela 11: Prikaz ocene uporabe strategij pri seštevanju
RAČUNI

OCENA STRATEGIJE

POMAGALA

PRAVILNOST

1+3

začetna
končna

P
P

začetna
končna

Š1
P

prsti

5+2

+
+

Š1
P

prsti

2+6

začetna
končna

+
+

začetna
končna

Š1
Š3

prsti

4+8

+
+

Š1
Š3

prsti

7+9

začetna
končna

+
+

10 + 7

začetna
končna

P
P

9 + 14

začetna
končna

Š1
Š3

stotični kvadrat
prsti

–
+

16 + 7

začetna
končna

Š1
Š3

stotični kvadrat
prsti

–
+

+
+

+
+

Legenda:
Merila za ocenjevanje strategij
Š1 – prešteva vse
Š2 – začne s prvim številom ne glede na velikost in prišteje drugega
Š3 – začne z večjim številom in prišteje drugega
T1 – prikliče uporabno pravilo (podvajanje,…) in ga prilagodi
T2 – uporablja poznavanje mestnih vrednosti
P – priklic aritmetičnega dejstva
PRAVILNOST + (pravilno), – ( narobe)

Iz rezultatov (tabela 11) je razvidno, da je učenec ob začetnem ocenjevanju uporabljal manj
razvite strategije (reševanje je temeljilo na preštevanju vsega) in delal posamezne računske
napake. Po štirih mesecih je pri reševanju številskih kombinacij seštevanja uporabljal razvitejše
strategije štetja (šteti je začel z večjim številom) ter priklic in ni naredil nobene računske
napake. Kadar je potreboval oporo prstov, je držal stisnjeno pest, jih gledal in prešteval brez
gibanja.

Marija Jazbec specialistično delo

137

Kompenzacijski program za učenca z matematičnimi učnimi težavami iz družine z nizkim socialno-ekonomskim statusom

Tabela 12: Prikaz ocene uporabe strategij pri odštevanju
RAČUNI

4–3

8–5

9–8

10 – 6

14 – 6

15 – 7

16 – 12

17 – 8

OCENA STRATEGIJE
začetna

Š2

končna

P

začetna

Š2

končna

P

začetna

Š2

končna

Š2

začetna

Š2

končna

P

začetna

Š2

končna

T2

začetna

Š2

končna

T2

začetna

Š2

končna

Š2

začetna

Š2

končna

T2

POMAGALA

PRAVILNOST

prsti

–
+

prsti

+
+

prsti

+
+

prsti

+
+

prsti

+
+

prsti

–
+

prsti

–
+

prsti

–
–

Legenda:
Merila za ocenjevanje strategij
Š1 – prešteje večje število na prste, odšteje manjšega in prešteje, koliko je ostalo
Š2 – šteje nazaj po ena od večjega števila,
Š3 – šteje po ena naprej od manjšega števila
T1 – priklic pravil iz seštevanja
T2 – spreminja številke (prilagaja priklicana pravila)
P – priklic aritmetičnega dejstva
PRAVILNOST + (pravilno), – ( narobe)

Pri začetnem ocenjevanju je učenec pri odštevanju uporabljal samo števne strategije, in sicer
šteje po ena nazaj z uporabo prstov (tabela 12). V četrtem mesecu obravnave (april – 2. razred)
smo naredili končni preizkus odštevanja s krajšo obliko testa Sugarman. Uporabil je strategije
priklica (pri računih z manjšimi vrednostmi), transformacije in strategijo miselnega preštevanja.

Sugarmanov test za ugotavljanje aritmetičnih strategij – daljša oblika
Test smo začeli izvajati aprila in ga ponovili vsak mesec. Predstavljamo rezultate začetnega
(april, 2. razred) in končnega ocenjevanja strategij (december, 3. razred) .
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Tabela 13: Prikaz ocene uporabe strategij pri seštevanju do 20
RAČUNI
5+7

OCENA STRATEGIJE
začetna
Š3
končna
P

POMAGALA
prsti

PRAVILNOST
+
+

začetna
končna

Š3
P

prsti

7+8

+
+

Š3
P

prsti

6+9

začetna
končna

+
+

10 + 8

začetna
končna

T2
P

8 + 11

začetna
končna

Š3
P

15 + 5

začetna
končna

T2
P

+
+
prsti

+
+
+
+

Legenda:
Merila za ocenjevanje strategij
Š1 – prešteva vse
Š2 – začne s prvim številom ne glede na velikost in prišteje drugega
Š3 – začne z večjim številom in prišteje drugega
T1 – prikliče uporabno pravilo (podvajanje,…) in prilagodi
T2 – uporablja poznavanje mestnih vrednosti
P – priklic aritmetičnega dejstva
PRAVILNOST + (pravilno), – ( narobe)

Tabela 14: Prikaz ocene uporabe strategij pri odštevanju do 20
RAČUNI

OCENA STRATEGIJE

POMAGALA

PRAVILNOST

7–6

začetna
končna

P
P

9–7

začetna
končna

Š2
P

10 – 4

začetna
končna

T2
P

+
+

13 – 6

začetna
končna

T
P

+
+

začetna
končna

Š2
T2

prsti

15 – 11

+
+

Š2
T2

prsti

17 – 9

začetna
končna

+
+

+
+
prsti

–
+

Legenda:
Merila za ocenjevanje strategij
Š1 – prešteje večje število na prste, odšteje manjšega in prešteje, koliko je ostalo
Š2 – šteje nazaj po ena od večjega števila,
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Š3 – šteje po ena naprej od manjšega števila
T – razdruževanje do desetice in preostanek
T1 – priklic pravil iz seštevanja
T2 – spreminja številke (prilagaja priklicana pravila)
P – priklic aritmetičnega dejstva
PRAVILNOST + (pravilno), – ( narobe)

Iz tabele 13 je razvidno, da je učenec že pri začetnem ocenjevanju pravilno rešil vse račune
seštevanja. Pri tem je uporabil strategijo preštevanja od večjega seštevanca, poznavanje pravila
o zamenjavi seštevancev in transformacijo s poznavanjem desetiških enot. Učenec je znanje iz
računanja v obsegu do 10 zelo dobro prenesel na računanje do 20. Vse vaje je reševal tiho, pri
štetju je premikal ustnice. Pri končnem ocenjevanju je učenec uporabil priklic pri vseh nalogah
seštevanja v obsegu do 20.
Pri začetnem ocenjevanju odštevanja (tabela 14) je račune reševal s priklicem, s štetjem
(uporaba prstov s tihim štetjem) in transformacijo ter vse izračunal pravilno. Odštevanje od 10
je rešil s strategijo transformacije – priklicem pravila iz seštevanja. Račun 13 – 6 = 13 – 3 – 3 = 7
je rešil s transformacijo z razdruževanjem. Ob koncu programa je pri štirih računih priklical
aritmetična dejstva, pri dveh uporabil kombinacijo strategije razdruževanja odštevanca in
priklica in vse rešil pravilno.
Tabela 15: Prikaz ocene strategij seštevanja do 100 in več
RAČUNI

OCENA STRATEGIJE

POMAGALA

PRAVILNOST

25 + 36

začetna
končna

/
T1

stotični kvadrat
prsti

/
+

35 + 19

začetna
končna

/
T1

stotični kvadrat
prsti

/
+

začetna

/

stotični kvadrat

/

62 + 28

končna

T1

prsti

+

57 + 35

začetna
končna

/
T1

stotični kvadrat
prsti

/
+

129 + 41

začetna
končna

/
T2

št. trak do 200
št. trak do 200

/
+

Legenda:
Merila za ocenjevanje strategij
/ – učenec nima strategije za reševanje računa
C1 – eno od števil šteje naprej
T1 – razdeli obe števili na D in E ter dodaja vsako posebej 25 + 36 = 20 + 30 + 5 + 6
T2 – eno število razdeli na D in E in doda vsakega posebej 25 + 36 = (25 + 30) + 6
T3 – ves račun pretvori v lažjo obliko npr. 35 + 19 = 34 + 20 = (35 + 20) – 1
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Ob prvem preverjanju učenec še ni imel znanja in strategij za reševanje nalog seštevanja
dvomestnih števil (tabela 15). Števila je poznal, jih poimenoval, ni pa bil zmožen reševati
aritmetičnih nalog (šele v drugi polovici aprila so učenci spoznali seštevanje in odštevanje (DE +
E) brez prehoda desetice. Ni pa bil zmožen reševati nalog na višjem nivoju na podlagi znanja v
obsegu do 20. Pri končnem preverjanju je učenec uspešno reševal vse račune seštevanja.
Seštevati je začel s prvim seštevancem. Uporabil je strategijo transformacije (drugi seštevanec
je razdružil na D in E), nato priklical rezultat za vsoto desetic, miselno prištel enice prvega
seštevanca, si zapisal vmesni rezultat, da ga ne bi pozabil, in nato prištel še enice drugega
seštevanca. Ni potreboval drugega pripomočka, kot predstavo prstov pri seštevanju enic.
Primer: 25 + 36 = ((20 + 30) + 5) + 6 = 55 + 6 = 61. Pri računu 129 + 41 je uporabil številski trak
do 200 (glej prilogo št. 4) in strategijo transformacije. Obe števili je razdružil na desetiške enote
(100, 29; 40, 1), nato seštel (29 + 40) + 1 = 70 (vmesni rezultat je zapisal) in dodal še stotico.
Tako je dobil vsoto 170. Pri tem je šepetaje štel na številskem traku do 200 in računal. Za
reševanje je porabil 23 sekund. Opisani postopek kaže, da je bil učenec zmožen prenesti
pridobljeno konceptualno in proceduralno znanje tudi na številski obseg nad 100, vendar ne na
računanje s stoticami.
Iz rezultatov je razvidna pomembna razlika med začetnim in končnim ocenjevanjem znanja. Na
začetku so bili rezultati slabi zato, ker se aprila po učnem načrtu še niso učili računanja do 100
(zato učenec še ni imel strategij za reševanje ponujenih nalog). Rezultate na koncu obravnave je
treba pripisati tako učinkoviti obravnavi pri treningu, kot formalnemu poučevanju vsebin v
razredu.
Tabela 16: Prikaz ocene uporabe strategij pri odštevanju do 100 in več

RAČUNI

OCENA STRATEGIJE

POMAGALA

32 – 14

začetna
končna

/
T2

stotični kvadrat
prsti

/
+

64 – 59

začetna
končna

/
T2

stotični kvadrat
prsti

/
+

75 – 37

začetna
končna

/
T2

stotični kvadrat
prsti

/
+

87 – 29

začetna
končna

/
T2

stotični kvadrat
prsti

/
+

112 – 66

začetna
končna

/
T2

št. trak do 200
št. trak do 200

/
–
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Legenda:
Merila za ocenjevanje strategij
C1 – šteje po ena
C2 – primerja cifre, po navadi nepravilno
T1 – razdeli obe števili v D in E in računa z vsakim posebej 30 – 10 – 4 – 2
T2 – razdeli manjše število na D in E 32 – 10 – 4
T3 – šteje naprej z uporabo desetiških števil kot intervalov in prilagaja E 14, 20, 30, 32 + 6 +
10 + 2
T4 – šteje naprej po 10 in nato prilagaja E 14, 24, 34, 32 + 10 + 10 – 2
T5 – šteje kot prej, le da uporablja večkratnike števila 10; 14, 34, 32 + 20 – 2
T6 – preoblikuje obe števili v lažjo obliko 32 – 14 = (34 – 14) – 2

Ob začetnem ocenjevanju učenec še ni imel strategij za reševanje računov odštevanja v obsegu
do 100 in čez (tabela 16). Števila je poznal, jih poimenoval, ni pa še bil, kljub ponujenemu
stotičnemu kvadratu, zmožen računati. Računanja v tem številskem obsegu v šoli še niso
obravnavali, intuitivnega prenosa strategij na višji nivo pa tudi še ni bil zmožen.
Ob koncu programa je reševal vse račune odštevanja; tudi račun 112 – 66, čeprav se po učnem
načrtu takšnih nalog še niso učili. Pri reševanju je uporabil številski trak do 200. Pri orientaciji v
številski vrsti je imel težave; ob prehodu v nižjo stotico je naredil napako in rezultat je bil
napačen. Ostale račune je reševal tako, da je uporabil strategijo transformacije in kombinacijo
priklica ter računanja s prsti. Uporabljal je ta postopek: zmanjševanec si je zapomnil,
odštevanec je razdružil, odštel desetice s priklicem in nato enice s štetjem. Računal je tiho, prste
je imel stisnjene v pest in jih občasno gledal. Najkrajši porabljeni čas je bil 11 sekund (račun 32 –
14), najdaljši pa 22 sekund pri računu 75 – 37, vendar je pri tem računu naredil napako v
priklicu. Geary (1994) meni, da tovrstna napaka nastane zaradi pomanjkanja sposobnosti
predstavljanja in pridobivanja informacij iz fonetičnega in semantičnega spomina, Barrouillet
idr. (1997) pa menijo, da napako v priklicu povzroči nezmožnost ustavitve (inhibicije)
neustrezne povezave pri vstopu v delovni spomin (po Geary idr., 2000, str. 239).
Drugi del daljše oblike Sugarmanovega testa za ugotavljanje aritmetičnih strategij so naloge
preštevanja predmetov do 10 in 100. Pri dejavnosti smo uporabljali računalo s kroglicami (slika
5, str. 103). Naloge so razvrščene v dve skupini – preštevanje kroglic do 10 in preštevanje do
100.
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Tabela 17: Prikaz uporabe strategij preštevanja predmetov do 10
ŠT. KROGLIC

OCENA STRATEGIJE

NAČIN ŠTETJA

PRAVILNOST

3

začetna
končna

U
U

N4
N4

+
+

5

začetna
končna

Š1
U

N4
N4

+
+

7

začetna
končna

Š1
U

N4
N4

+
+

9

začetna
končna

Š1
U

N4
N4

+
+

10

začetna
končna

Š1
U

N4
N4

+
+

Legenda:
Merila za ocenjevanje strategij
Strategije štetja
Š1 – šteje po eno kroglico
Š2 – šteje po 2 kroglici ali več hkrati
Š3 – ve, da je rumenih kroglic 5 in šteje naprej modre
kroglice
Š4 – ve, da je rumenih kroglic 5, prešteje modre in
sešteje
U – ima uvid v količino kroglic

Način štetja
N1 – šteje tako, da kroglice premika
N2 – šteje tako, da se kroglic dotika
N3 – šteje tako, da kroglice kaže
N4 – šteje tako, da kroglice gleda

Začetni rezultati v tabeli 16 kažejo, da je imel učenec pri začetnem ocenjevanju (4. mesec
obravnave) uvid v količino pri treh kroglicah, preostale kroglice je tiho prešteval po ena. Vse je
preštel z gledanjem in ni naredil nobene napake. Ob zaključku programa je na računalu
prepoznal količino do 10 kroglic. Uvid je navadno mogoč do približno 5 elementov. V našem
primeru je k uvidu v večje količine pripomogel izbor ponazorila. Učenec je odgovor o številu
prikazanih kroglic (7, 9 in 10) podal takoj in ni imel časa za preštevanje. Iz tega sklepamo, da je
nalogo štetja rešil z uvidom v količine.
Pri štetju kroglic do 100 (tabela 18) je ob začetnem ocenjevanju naredil samo eno napako. Do
rešitve je prišel z impulzivno reakcijo – zato je število 13 poimenoval 30. Vse ostale naloge je
reševal s štetjem polnih vrstic in preštevanjem preostalih kroglic. Do vrednosti 25 je kroglice
gledal, pri višjih vrednostih se je dotikal vrstic in kroglic. Posamezne kroglice je vedno štel od
leve proti desni, desetice pa ob koncu vrstice.
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Tabela 18: Prikaz rezultatov ocene strategij štetja kroglic do 100
ŠT. KROGLIC

13

16

19

25

32

56

68

OCENA STRATEGIJE

NAČIN ŠTETJA

PRAVILNOST

začetna

Š3

N4

+

končna

Š6

N4

+

začetna

Š3

N4

+

končna

Š6

N4

+

začetna

Š3

N4

+

končna

Š6

N4

+

začetna

Š3

N2

–

končna

Š6

N4

+

začetna

Š3

N2

+

končna

Š6

N4

+

začetna

Š3

N2

+

končna

Š6

N4

+

začetna

Š3

N2

+

končna

Š6

N4

+

Merila za ocenjevanje
Legenda:
Strategije štetja
Š1 – šteje po eno kroglico
Š2 – šteje po 2 kroglici ali več hkrati
Š3 – prešteje polne vrstice in nato šteje preostale kroglice po ena
naprej
Š4 – prešteje polne vrstice in šteje preostale kroglice po 2 ali več
naprej
Š5 – prešteje polne vrstice, nato preostale kroglice in sešteje
Š6 – drugo (šteje polne vrstice, za posamezne kroglice uvidi količino)

Način štetja
N1 – šteje tako, da kroglice premika
N2 – šteje tako, da se kroglic dotika
N3 – šteje tako, da kroglice kaže
N4 – šteje tako, da kroglice gleda

Ob koncu programa so se učenčeve spretnosti preštevanja predmetov zelo izboljšale. Vse
vrednosti je štel z gledanjem elementov in brez dotikanja, reševal je tiho in pravilno. Pri
reševanju je zaupal v lastne zmožnosti. Za oceno strategije smo ga spodbudili, da je nalogo rešil
še glasno. Tako smo ugotovili, da je uporabil strategijo štetja po 10 in dodal število kroglic z
uvidom v količino.
V. Manfreda (2000) je v raziskavi s pet- do šestletnimi otroki ugotovila, da je velik delež
petletnih otrok prepoznal številski vzorec množice štirih elementov. Z večanjem množice se ta
zmožnost zmanjšuje, zato so pri močnejših množicah število elementov prepoznali s
preštevanjem. Pri tem so uporabili različne strategije štetja (v mislih, z očmi, na glas brez dotika,
na glas z dotikom, na prste, z razmišljanjem). Avtorica meni, da so vzorci majhnih množic
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preprostejši od vzorcev večjih množic, zato si jih otrok lažje zapomni in temu primerno hitreje
odgovori.
Iz načina reševanja nalog lahko sklepamo, da se je naš učenec, zaradi stalnega in znanega
vzorca ureditve kroglic na računalu, naučil prepoznavati moč množic z več kot 5 elementi (kot je
za uvid običajno).
Desetminutni test za ugotavljanje avtomatizacije aritmetičnih dejstev in postopkov (Kavkler,
1996)
Pri ocenjevanju smo preverjali avtomatizacijo osnovnih aritmetičnih dejstev seštevanja in
odštevanja do 20 (množenja in deljenja med izvajanjem programa učenci še niso obravnavali)
ter spretnost izvajanja postopkov pri računanju do 100. Zelo pomembno je tudi učenčevo
odzivanje – impulzivno ali premišljeno reševanje. Rezultati so predstavljeni v tabeli 19.
Tabela 19: Rezultati začetnega in končnega ocenjevanja pri desetminutnem testu
ZAPOREDJE
OCENJEVANJA
začetno
končno
10-minutni test

št. točk
D
M

št. točk
D
M

seštevanje do 10
odštevanje do 10
seštevanje do 20
odštevanje do 20
seštevanje od 21 do100
odštevanje od 21 do 100

3
3
2
2
0
0

6
5
15
12
6
7

6
5
15
12
7
7

6
5
15
12
7
7

Legenda:
D – doseženo število točk
M – mogoče število točk

Ob prvem ocenjevanju je imel učenec težave pri seštevanju in odštevanju do 10 in 20. Za
računanje v obsegu do 100 ni imel ustreznega znanja in strategij. Za celotno reševanje testa je
porabil 15 minut. Učenec še ni imel avtomatiziranih osnovnih aritmetičnih dejstev, zato si je pri
vseh računih pomagal s štetjem s prsti. Pri reševanju je bil počasen. Računske napake so nastale
zaradi težav v štetju. Tudi V. Manfreda (2000) je v analizi ustnih odgovorov otrok, starih od pet
do šest let, ugotovila, da so pri reševanju nalog seštevanja in odštevanja z velikimi števili
uporabili strategijo štetja.

Hughes (1981, po Manfreda, 2000, str. 168) meni, da naloge

seštevanja in odštevanja z manjšimi števili rešujejo z ustvarjanjem mentalne slike dogajanja,
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naloge z večjimi števili pa s štetjem v mislih ali naglas. To pomeni, da naloge seštevanja in
odštevanja, ki vsebujejo manjša števila, rešujejo tako, da najprej v mislih konstruirajo vizualno
reprezentacijo začetnega stanja naloge; nato tej reprezentaciji v mislih dodajo ali odvzamejo
zahtevano število elementov in nazadnje na osnovi prepoznavanja vzorca določijo število
predmetov v transformirani mentalni sliki. Proces prepoznavanja vzorcev pri večjih številih
postane nepregleden, zato je smiselno sklepati, da otrok v ta namen razvije drugačen postopek,
ki temelji na štetju.
Pri končnem ocenjevanju je učenec dosegel pri računanju do 10 in 20 ter odštevanju do 100 vse
mogoče točke, pri seštevanju do 100 pa je naredil napako. Uporabljal je učinkovito kombinacijo
strategij priklica osnovnih aritmetičnih dejstev, transformacije in miselnega štetja. To kaže na
pomemben napredek v kognitivnih procesih pri reševanju nalog seštevanja in odštevanja.
Petminutni test sestavljanja računov z vnaprej določenim rezultatom (Kavkler, 1996)
Učenec je pri testu sestavljanja računov z vnaprej določenim rezultatom (8) sestavljal preproste
račune seštevanja in odštevanja, ni pa pisal sestavljenih računov.
Tabela 20: Prikaz rezultatov Petminutnega testa sestavljanja računov z vnaprej določenim rezultatom
ZAPOREDJE OCENJEVANJA
začetno

končno

št. točk

št. točk

SEŠTEVANJE

5

9

ODŠTEVANJE

8

24

Iz tabele 20 je razvidna velika razlika med začetnim ocenjevanjem januarja (v drugem razredu)
in končnim ocenjevanjem decembra (tretji razred). Pred začetkom programa je učenec sestavil
5 računov seštevanja in dosegel 5 točk, 4 račune odštevanja s pravilnimi rešitvami, en račun z
napačno rešitvijo in dosegel 8 točk (pri vsakem računu seštevanja je učenec dosegel eno točko,
pri računu odštevanja pa dve). Račune je sestavljal nenačrtno, izračunal jih je s preštevanjem
prstov.
Končni rezultati so pokazali velik učenčev napredek. Račune je zapisoval sistematično. Pri
seštevanju je najprej zapisal podvajanje (4 + 4) nato pa sešteval po vrsti z 0, 1, 2 in 3. Pri vsakem
računu je sproti zamenjal seštevanca (8 + 0, 0 + 8, 7 + 1, 1 + 7 itd.). Pri odštevanju je upošteval
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pravilo, da ostane razlika nespremenjena, če zmanjševanec in odštevanec povečamo za 1. Pri
odštevanju bi bil zmožen sestaviti še več kombinacij, a je čas potekel.
Naloge za ugotavljanje strategij štetja (Kavkler, 1996)
Instrument vsebuje štiri naloge za ocenjevanje strategij štetja. Predstavljamo rezultate ocene
pred začetkom programa in ob koncu obravnave.
Tabela 21: Prikaz rezultatov uporabe strategij preštevanja predmetov
STRATEGIJA/PRAVILNOST
NALOGA
preštevanje
predmetov

začetno ocenjevanje
1
+

Legenda:
Merila za oceno strategij
0 – nima učinkovite strategije
1 – vsake kroglice se dotakne

končno ocenjevanje
3
+

2 - izvaja aktivnosti s skupino
kroglic
3 - gleda in šteje kroglice
Pravilnost štetja: + pravilno,
– nepravilno

Pri preštevanju predmetov je učenec štel kroglice na ogrlici. Pri začetnem ocenjevanju je bilo 24
kroglic, pri končnem pa 48.

Tabela 22: Prikaz rezultatov uporabe strategij štetja nazaj
STRATEGIJA/PRAVILNOST
NALOGA

začetno ocenjevanje

končno ocenjevanje

štetje nazaj

2

4

–

+

Legenda:
Merila za oceno strategij
0 – nima učinkovite strategije
1 – pomaga si s konkretno oporo in štetjem
naprej

2 – pomaga si s konkretno oporo, šteje nazaj
3 – pomaga si s štetjem naprej brez opor
4 – šteje nazaj brez opor
Pravilnost štetja: + pravilno, - nepravilno

Pri tej nalogi je učenec štel nazaj po ena. Pri začetnem ocenjevanju je štel od 11 do 2, pri
končnem pa od 19 do 2.
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Tabela 23: Prikaz rezultatov uporabe strategij štetja v zaporedju
STRATEGIJA/PRAVILNOST
začetno ocenjevanje končno ocenjevanje
1
–
3
+

NALOGA
štetje v zaporedju
Legenda:

Merila za ocenjevanje strategij
0 – nima učinkovite strategije
1 – pomaga si z oporami (prsti, slika)

2 – tiho govori vsa števila, glasno pa le
zahtevano število
3 – miselno šteje brez opor
Pravilnost štetja: + pravilno, – nepravilno

Pri tej nalogi je učenec štel naprej v zaporedju po 2. Pri začetnem ocenjevanju je štel do 16, pri
končnem pa do 22.
Tabela 24: Prikaz rezultatov uporabe strategij pri fleksibilnem štetju
STRATEGIJA/PRAVILNOST
začetno ocenjevanje
končno ocenjevanje

NALOGA
fleksibilno štetje

Legenda:
Uporabljena strategija
0 – nima učinkovite strategije
1 – pomaga si s štetjem (z oporami)

1

–

2

+

2 – pomaga si z računanjem (s seštevanjem)
3 – pomaga si z računanjem (z množenjem)
Pravilnost štetja: + pravilno, – nepravilno

Pri nalogi fleksibilnega štetja je učenec štel kroglice na sliki. Narisano je bilo računalo z dvema
vrsticama po 10 kroglic. Od tega so bile v prvi vrstici pri začetnem ocenjevanju pokrite 4
kroglice, pri končnem pa 6. Učenec je moral povedati število vseh kroglic na računalu.
Rezultati v tabelah od 21 do 24 kažejo učenčev napredek v uporabi strategij štetja. Pri prvem
ocenjevanju se je dotikal elementov na slikah. Pri preštevanju nazaj je izpustil število 7, v
zaporedju po 2 je sprva imenoval vsako drugo število, nato je prešel na štetje po 1. Pri
fleksibilnem štetju je preštel samo tiste kroglice, ki jih je videl, skritih ni upošteval.
Pri končnem ocenjevanju je vse naloge preštevanja reševal miselno, brez slikovnih opor in
tihega imenovanja števil pri štetju v zaporedju po 2. Pri fleksibilnem štetju je prepoznal število
skritih kroglic in jih prištel k preostalim, ki jih jih je videl.
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6.2.2 Semantični preizkus

S Semantičnim preizkusom (Vladisavljević, 1983) smo preverjali učenčeve splošne jezikovne
zmožnosti. Ob začetnem ocenjevanju je pri kategorijah homonimi, antonimi in sinonimi dosegel
po 1 točko, v kategoriji metonimi pa nobene. Po končanem programu je bil opazen napredek na
vseh področjih ocenjevanja. Najboljši rezultat je bil v kategoriji homonimi, kjer je za vse besede
priklical po eno enakozvočnico (graf 2).

SEMANTIČNI PREIZKUS
Število doseženih točk

10
8
6

na začetku obravnave

4

po končani obravnavi
možno št. točk

2
0
homonimi

antonimi

sinonimi

metonimi

Graf 2: Prikaz rezultatov pri semantičnem preizkusu – začetni in končni rezultati

6.2.3 Naloge za preverjanje otrokovih jezikovnih zmožnosti, povezanih z
matematiko
Pred začetkom obravnave je imel učenec skromno besedišče na vseh ocenjevanih področjih. Ob
koncu programa je največji napredek dosegel pri rabi predlogov, saj je napredoval za sedem
točk in podal vse odgovore. Tudi pri razumevanju je dosegel vse točke, pri nalogi antonimi pa
devet od desetih (graf 3) .
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NALOGE ZA PREVERJANJE MATEMATIČNIH JEZIKOVNIH
ZMOŽNOSTI
Število doseženih točk

10
8
6
na začetku
4
po končani obravnavi
2
možno število točk

0
antonimi

razumevanje
predlogov

raba predlogov

Graf 3: Prikaz rezultatov pri nalogah za preverjanje jezikovnih zmožnosti povezanih z matematiko

6.2.4 Reševanje preprostih matematičnih besedilnih nalog in nalog z več
rešitvami
Učenec je reševal različne vrste matematičnih besedilnih nalog ter nalog z več rešitvami. Tako
smo razvijali njegove sposobnosti za problemsko in proceduralno znanje. Pri začetnem
ocenjevanju smo uporabili slikovno predstavljene naloge zaradi učenčeve slabe bralne tehnike
(slika 21, str. 130).
Učenec je imel težave pri reševanju zaradi šibkih govorno-jezikovnih zmožnosti in slabega
razumevanja vizualnih reprezentacij. Besedno izražanje je bilo skladenjsko, slovnično in
vsebinsko pomanjkljivo.
Končno ocenjevanje napredka pri matematičnih nalogah z več rešitvami
Pri končnem preverjanju nas je zanimala učenčeva samostojnost pri delu, sistematičnost
reševanja nalog in strategije računanja. Učenčev napredek in zmožnosti reševanja smo
preverjali z nalogami z več rešitvami.
Učenec je med izvajanjem programa izboljšal zmožnosti reševanja nalog z več rešitvami.
Mogoče rešitve pri enostavnejših nalogah (manj kombinacij in mogočih rešitev in manj izrazita
vloga jezikovnih zmožnosti) je iskal samostojno, sistematično in premišljeno. Pri zahtevnejših
nalogah z veliko rešitvami je bilo izvajanje manj sistematično. Za ponazoritev predstavljamo
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reševanje naloge nakupovanja z več rešitvami po metodi realistične matematike (slika 23, str.
152).
Najprej smo preverili, ali učenec razume slikovne reprezentacije. Učenec ni mogel priklicati
dveh pojmov, preostale prikazane elemente je ustrezno poimenoval. Reševanja se je lotil
zbrano in zelo motivirano.
Računski del naloge je izvajal samostojno – računal je miselno (delno s priklicem in delno z
miselnim štetjem). Kombinacije niso bile izbrane sistematično (navadno bolj po principu
prostorske bližine na listu), vendar je bil zelo vztrajen. Po sedmih najdenih možnostih je bil
utrujen, zato je odnehal iskanje.
Največ energije je porabil za jezikovni del naloge – glasovno analizo in zapis posameznih besed.
Nekaterih ni zmogel samostojno pravilno zapisati (pulover je izgovoril »purover«, rolerje –
rorere). Težave je imel pri sklanjanju nekaterih besed, ki jih je ustno pravilno pregibal (npr.
bundo), zapisal pa narobe (npr. bunda).
Učenčeva obremenjenost je bila razvidna tudi iz pisave – uporabljal je velike tiskane črke, zapis
je bil površen. Nismo vztrajali, naj piše s pisanimi črkami, da ne bi dodatno bremenili delovnega
spomina, saj pisava še ni bila avtomatizirana. Zaradi utrujenosti in obremenjenosti s pisavo je
reševanje opustil, preden je nalogo dokončal.
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Slika 23: Reševanje matematične naloge nakupovanja ob koncu programa

Ker smo želeli, da reševanje nadaljuje, smo vajo ponovili pri naslednjem srečanju. Takrat smo ga
spodbudili k sistematičnemu iskanju kombinacij po principu puščičnega diagrama. Tako je
določil še 7 kombinacij. Od tega ena ni bila ustrezna, ker je vrednost presegel za 1 evro. Učenec
je vrednost napačno ocenil. Napako je opazil šele, ko je rešitev že napisal in sem usmerila
njegovo pozornost na količino razpoložljivega denarja.

6.2.5 Pregled uresničevanja ciljev po posameznih matematičnih področjih
Program smo izvajali v koledarskem letu 2011, prav tako ocenjevanje ciljev (od januarja do
junija – 2. razred in od septembra do decembra – 3. razred). Pred začetkom programa smo
pripravili

seznam

ciljev

s

področij

matematičnega

deklarativnega,

konceptualnega,

proceduralnega in problemskega znanja in jih uporabili za merjenje učenčevega napredka.
Rezultati preverjanj po mesecih so predstavljeni v tabelah 25 do 28 in grafih 4 do 7. Doseganje
ciljev smo ocenjevali na osnovi dosežkov na testih in nalogah za ocenjevanje učenčevega
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napredka (poglavje 5.3 Merski instrumenti) ter na osnovi opazovanja učenčevega
funkcioniranja pri sodelovalnem poučevanju in med treningom.

6.2.5.1 Matematično deklarativno znanje
Tabela 25: Prikaz doseganja ciljev – matematično deklarativno znanje
DOSEGANJE CILJEV PO MESECIH
CILJI

Z

feb.

mar.

apr.

maj

jun.

sep.

okt.

nov.

K

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

–

o

o

+

+

+

+

+

+

+

- pri seštevanju in odštevanju z 1,

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

- pri seštevanju in odštevanju z 2,

o

o

o

+

+

+

+

+

+

+

- pri seštevanju in odštevanju s 5;

–

–

–

–

o

o

–

o

+

+

pozna vse mogoče rezultate

–

–

o

o

o

+

o

+

+

+

–

–

–

o

o

o

o

o

+

+

- prešteva vse na prste,

+

+

/

/

/

/

/

/

/

/

- začne s prvim številom ne

o

+

+

/

/

/

/

/

/

/

Matematično deklarativno
znanje
pozna imena matematičnih
simbolov pri računanju (plus,
minus, je enako) in jih v učnih
okoliščinah pravilno uporablja
usvoji osnovna aritmetična
dejstva do avtomatizma:
- podvajanje do 10 (npr. 5 + 5 =
10),
- podvajanje do 20 (npr. 10 + 10 =
20),

razdruževanja števil v obsegu do 10
(primer št. 3: 3 + 0, 0 + 3, 2 + 1, 1 +
2);
znanje usvojenih aritm.
dejstev samostojno uporabi
pri reševanju raznovrstnih
nalog in problemov v
razredu in doma;
neavtomatizirana osnovna
aritmetična dejstva seštevanja reši
z eno izmed strategij:
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glede na velikost ter
prišteje drugega,
- začne z večjim številom in

–

o

o

+

+

+

+

+

+

+

–

o

o

o

o

o

o

o

o

o

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

/

/

/

o

+

+

+

+

+

+

+

+

/

/

/

/

/

/

/

/

o

+

+

/

/

/

/

/

/

/

–

o

o

+

/

/

/

/

/

/

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

o

+

+

+

+

+

+

+

+

+

- po 2 naprej,

o

o

+

+

+

+

+

+

+

+

- po 2 nazaj,

–

–

o

+

+

+

+

+

+

+

- po 3 naprej,

–

–

–

o

o

+

o

+

+

+

- po 3 nazaj,

–

–

–

o

o

o

o

+

+

+

- po 5 naprej,

–

–

–

o

o

+

+

+

+

+

– –

–

o

o

o

o

+

+

+

/

/

o

o

+

+

+

+

+

+

/

/

/

o

+

+

+

+

+

+

prišteje drugega,
- prikliče uporabno pravilo
(podvajanje 5 +…) in ga
prilagodi,
pozna desetiške enote v obsegu
naravnih števil do 20 (npr. 13 = 1D
3E);
pozna desetiške enote v obsegu
naravnih števil do 100 (npr. 85 = 8D
5E);
pri neavtomatiziranih osnovnih
aritmetičnih dejstvih odštevanja
uporablja eno izmed naslednjih
strategij:
- prešteje večje število na
prste, odšteje manjšega in
prešteje koliko je ostalo,
- šteje nazaj po ena od večjega
števila,
- šteje naprej po ena od manjšega
števila,
- prikliče pravila iz
seštevanja,
- razdruži odštevanec,
odšteje do desetice in nato
od desetice;
šteje v zaporedju do 20:

- po 5 nazaj;
zapiše in bere števila do 100;
šteje v zaporedju do 100:
- po 1 naprej,
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- po 1 nazaj,

/

/

/

o

+

+

+

+

+

+

- po 2 naprej,

/

/

/

o

o

+

o

+

+

+

- po 2 nazaj,

/

/

/

o

o

+

o

+

+

+

- po 3 naprej,

/

/

/

–

–

o

–

o

+

+

- po 3 nazaj,

/

/

/

–

–

o

–

o

o

+

- po 5 naprej,

/

/

/

–

o

+

–

o

+

+

- po 5 nazaj,

/

/

/

–

o

o

–

o

o

+

- po 10 naprej,

–

–

o

+

+

+

+

+

+

+

- po 10 nazaj;

–

–

o

+

+

+

+

+

+

+

pozna imena nestandardiziranih in

/

/

/

/

o

+

o

+

+

+

/

/

/

/

–

o

o

o

+

+

- ravne, krive,

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

- sklenjene, nesklenjene

–

–

o

+

+

+

+

+

+

+

standardiziranih merskih enot za
merjenje dolžine in jih v učnih
okoliščinah pravilno uporablja; (m,
dm, cm,);
pozna ime standardizirane merske
enote za merjenje mase (kg) in jo v
učnih okoliščinah pravilno
uporablja;
prepozna in riše različne črte:

Legenda:
– ne dosega, O delno dosega, + večinoma dosega (občasne napake), Z – začetno preverjanje, K – končno
preverjanje
/ nismo ocenjevali, ker po učnem načrtu še ni bilo obravnavano ali pa je strategijo opustil
počitnice
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MATEMATIČNO DEKLARATIVNO ZNANJE
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Graf 4: Prikaz doseganja ciljev iz matematičnega deklarativnega znanja

Učenec je matematično deklarativno znanje (tabela 25) sorazmerno hitro osvajal. Najprej je
večinoma dosegel cilje, povezane z rabo in razumevanjem simbolov za računske operacije. Med
osnovnimi aritmetičnimi dejstvi (številskimi kombinacijami) je najprej priklical podvajanja do 10,
sledilo je računanje z 1, 2, podvajanje do 20 (npr. 8 + 8), računanje z 1 in 2 ter računanje s 5, 3 in
4. Geary (1994) ter Fuchs, Geary in sodelavci (2010) pravijo, da otroci hitreje osvojijo številske
kombinacije z manjšimi vrednostmi in bolje razumejo odnose med števili, ki so v številski vrsti
bliže skupaj (Sousa, 2008). Ob koncu drugega razreda je učenec priklical vse kombinacije
razdruževanja v obsegu do 10. Pri treningu jih je uspešno uporabljal, v stresnih situacijah pa se
je opiral na manj razvite strategije. Šele proti koncu treninga je začel bolj redno uporabljati
pridobljeno znanje v zanj stresnih učnih okoliščinah pri pouku. Pri vseh kombinacijah je hitreje
avtomatiziral kombinacije seštevanja kot odštevanja. Podobne rezultate navaja tudi Kavkler
(2000).
Pri neavtomatiziranih številskih kombinacijah seštevanja je učenec samo prva dva meseca
uporabljal strategijo preštevanja vsega, kasneje si je razvijal naprednejše strategije štetja,
poznavanja mestnih vrednosti in priklica. Po počitnicah je bil sprva negotov in uporabljal nižje
razvite strategije. Šele oktobra smo spet zaznali napredek; do konca programa se je izboljševal,
dokler ni avtomatiziral in priklical vseh osnovnih številskih kombinacij seštevanja in odštevanja
do 10. Učenec je pri odštevanju nekoliko počasneje usvajal in kasneje uporabljal razvitejše
strategije kot pri seštevanju. Naša opažanja so podobna kot pri S. Tancig in sodelavkah (2004),
ki pravijo, da so v raziskavi vsi učenci pri seštevanju uporabili razvojno naprednejše strategije
kot pri odštevanju.
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Pri štetju do 100 je učenec najprej osvojil zmožnost štetja z deseticami (10, 20, 30…), nato po 2,
5 in nazadnje po 3. Pri vseh zaporedjih je bil uspešnejši pri štetju naprej kot nazaj, kjer je,
predvsem zaradi težav z delovnim spominom, hitreje izgubil sled. Na pomembno vlogo
delovnega spomina pri štetju opozarjajo številni avtorji (Geary, 1994; Kavkler,1996; Fuchs idr.,
2006; Fuchs, Geary idr., 2010). Novembra je pravilno štel po 10 ne glede na število, s katerim je
štetje začel (npr. 3, 13, 23, 33, 43…), vendar je bilo štetje počasnejše in neavtomatizirano. Tudi
tem obsegu je hitreje usvojil zaporedja štetja naprej kot nazaj. Hughes (1981, po Manfreda,
2000, str. 168) meni, da je štetje naprej lažje od štetja nazaj.
Prav tako je osvojil imena za standardizirane merske enote: najprej za dolžino, nato za maso,
vendar je imel pri rabi pogosto težave z razumevanjem in zamenjevanjem. Med
nestandardiziranimi merskimi enotami za dolžine je poznal in uporabljal merjenje s korakanjem,
posameznimi predmeti (npr. s svinčnikom, paličico, z radirko itd.) in predstavil izmerjeno
dolžino s številom in imenom nestandardizirane merske enote. Uspešen je bil tudi pri uporabi
imen za črte.

6.2.5.2 Matematično konceptualno znanje
Tabela 26: Prikaz doseganja ciljev – matematično konceptualno znanje
DOSEGANJE CILJEV PO MESECIH
CILJI

Z

feb.

mar.

apr.

maj

jun.

sep.

okt.

nov.

K

- ve, katero izmed števil je večje/manjše,

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

- ve, katero je za nekaj števil

o

+

+

+

+

+

+

+

+

+

o

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

o

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Konceptualno znanje
Učenec:
pozna odnose med števili v številskem
zaporedju v obsegu naravnih števil do
20:

večje/manjše od danega števila;
- ve, katero je na številskem traku bliže
določenemu številu,
- ve, katero število je predhodnik in
naslednik danega števila;
razume povezanost matematičnih
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operacij seštevanja in odštevanja
naravnih števil do 20;
uredi po velikosti množico naravnih števil

/

/

/

o

+

+

+

+

+

+

/

/

/

–

–

o

o

+

+

+

- ve, katero izmed števil je večje/manjše,

/

/

/

–

–

+

+

+

+

+

- ve, katero število izmed dveh izbranih

/

/

/

–

–

–

o

+

+

+

/

/

–

o

o

+

o

+

+

+

/

/

–

o

+

+

o

+

+

+

- seštej števili,

–

o

+

+

+

+

+

+

+

+

- odštej število od…,

–

o

+

+

+

+

+

+

+

+

- izračunaj vsoto števil,

–

–

–

o

+

+

+

+

+

+

- izračunaj razliko števil;

–

–

–

o

+

+

+

+

+

+

razume povezanost matematičnih

/

/

/

o

o

+

+

+

+

+

- predhodnik,

/

/

/

o

+

+

+

+

+

+

- naslednik,

/

/

/

o

+

+

+

+

+

+

- večje število,

/

/

/

+

+

+

+

+

+

+

- manjše število;

/

/

/

+

+

+

+

+

+

+

- predhodnik,

/

/

/

o

+

+

+

+

+

+

- naslednik,

/

/

/

o

+

+

+

+

+

+

- večje kot,

/

/

/

o

+

+

+

+

+

+

- manjše kot;

/

/

/

o

+

+

+

+

+

+

- zgoraj,

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

- spodaj,

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

do 100;
v obsegu naravnih števil do 100 pozna
odnose med števili na številskem traku:
- ve, katero število je na številskem traku
za nekaj števil za/pred drugim številom,

je na številskem traku bliže
določenemu številu;
zna določiti predhodnika in naslednika
danega naravnega števila do 100;
zna oblikovati in nadaljevati preprosto
zaporedje naravnih števil do 100;
pozna in razume pojme, povezane z
osnovnima računskima operacijama:

operacij seštevanja in odštevanja
naravnih števil do 100;
pozna in razume matematične pojme:

- uporablja matematične pojme:

pozna in razume pojme za prostorsko
orientacijo:
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- levo,

o

o

+

+

+

+

O

+

+

+

+

- desno,

o

o

+

+

+

+

Č

+

+

+

+

- spredaj/pred,

+

+

+

+

+

+

I

+

+

+

+

- zadaj/za,

+

+

+

+

+

+

T

+

+

+

+

- v,

–

+

+

+

+

+

N

+

+

+

+

- na,

+

+

+

+

+

+

I

+

+

+

+

- pod;

o

+

+

+

+

+

C

+

+

+

+

uporabi pojme za opredelitev položaja

E

predmeta
glede na sebe,

o

o

+

+

+

+

+

+

+

+

glede na druge predmete;

–

–

o

o

+

+

+

+

+

+

- maso (lahek, težek),

o

+

+

+

+

+

+

+

+

+

- dolžino (dolg, kratek),

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

- velikost (velik, majhen),

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

- prostornino oz. količino (veliko, malo);

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

- maso (težje, lažje, najtežje, najlažje),

o

o

+

+

+

+

+

+

+

+

- dolžino (daljše, krajše, najdaljše,

–

o

+

+

+

+

+

+

+

+

o

o

+

+

+

+

+

+

+

+

o

o

+

+

+

+

+

+

+

+

–

–

o

+

+

+

+

+

+

+

o

+

+

+

+

+

+

+

+

+

- likov (stranica, oglišče),

/

/

/

/

/

/

–

+

+

+

- teles (ploskev, rob oglišče);

/

/

/

/

/

/

o

+

+

pozna pojme za opis lastnosti predmetov
vsakdanje rabe za:

opredeli relacije in odnose med predmeti
vsakdanje rabe glede na:

najkrajše),
- velikost (večje, manjše, največje,
najmanjše),
- prostornino oz. količino (več, manj,
največ, najmanj);
pozna pojme za poimenovanje
geometrijskih teles;
pozna pojme za poimenovanje
geometrijskih likov;
pozna pojme za opis geometrijskih:

uporablja pojme za opis geometrijskih:

–

- likov (stranica, oglišče)

/

/

/

/

/

/

–

o

+

+

- teles (ploskev, rob, oglišče)

/

/

/

/

/

/

–

o

o

+

- ravna – kriva,

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

- lomljena,

/

/

o

+

+

+

o

+

+

+

pozna pojme za opis lastnosti črt:
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- sklenjena – nesklenjena;

/

/

o

+

+

+

o

+

+

+

nariše črte po navodilu, ki vsebuje opis

/

/

o

+

+

+

+

+

+

+

pozna pojem presečišče;

/

/

/

+

+

+

+

+

+

+

označi presečišče dveh črt;

/

/

/

+

+

+

+

+

+

+

- dolžino (m, cm, dm),

/

/

/

/

o

+

+

+

+

+

- maso (kg)

/

/

/

/

–

o

o

o

+

+

- denar (€, EUR),

o

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ve, da vsakodnevne besede kupim,

–

–

–

o

+

+

+

+

+

+

–

–

–

o

+

+

+

+

+

+

lastnosti črt;

pozna merske enote in simbolni zapis za:

najdem, dobim,… v matematične jeziku
pomenijo seštevanje,
ve, da besede pojem, izgubim, dam, … v
matematičnem jeziku pomenijo
odštevanje.

Legenda:
– ne dosega, O delno dosega, + večinoma dosega (občasne napake), Z – začetno ocenjevanje, K – končno
ocenjevanje
/ nismo ocenili, ker po učnem načrtu še ni bilo obravnavano
počitnice

Na začetku programa je učenec večinoma dosegel le 11 ocenjevanih ciljev, ob koncu pa vse
(graf 5).
Januarja je razumel odnose med naravnimi števili do 20 (tabela 26), marca so po učnem načrtu
začeli spoznavati naravna števila do 100. Odnose med desetičnimi števili je razumel takoj (na
osnovi usvojenega koncepta števil do 10), pri ostalih številih do 100 je odnose začel bolje
razumevati in uporabljati junija, zanesljivejše razumevanje odnosov večjih in na številski premici
bolj oddaljenih števil se je pokazalo šele oktobra v tretjem razredu. Izkušnje z obsega do 20 je
ob rednem in sistematičnem urjenju uspešno prenesel na višji nivo in uporabil pri
prepoznavanju ter nadaljevanju preprostih zaporedij, določanju predhodnika in naslednika.
Marca je učenec poznal in v preprostih nalogah uporabil razumevanje pojmov »seštej števili« in
»odštej od« ter začel razumevati povezanost matematičnih operacij seštevanja in odštevanja
desetic v obsegu do 100 – prenos konceptualnega znanja v obsegu do 10 (npr. 30 + 20 = 50 in
50 – 20 = 30). Težave so se občasno pojavile pri reševanju matematičnih besedilnih nalog, ki so
vsebovale zahtevnejše besede.

Fuchs in Fuchs idr. (2006) ter Fuchs, Geary idr. (2010)
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ugotavljajo, da ima pri reševanju besedilnih nalog pomembno vlogo obremenjenost delovnega
spomina, to pa vpliva na potek reševanja. Učenec je pojma vsota in razlika z računskima
operacijama seštevanja in odštevanja povezal pozneje – proti koncu maja.

MATEMATIČNO KONCEPTUALNO ZNANJE
60

Število ciljev

50

6
3

4
1
2

0
4

0
4

0

7

26
15

40

nismo ocenili
30
20

10

53

56

60

49

delno dosega

36

13

ne dosega

večinoma dosega

10
11
0
pred
obravnavo

april

junij

september oktober

ob koncu
obravnave

Graf 5: Prikaz doseganja ciljev iz matematičnega konceptualnega znanja

Razumevanje matematičnih pojmov, povezanih z odnosi med števili, je bilo pri učencu opazno
že v prvem mesecu izvajanja programa, vendar je pri obsegu naravnih števil do 100 moral
najprej spoznati in razumeti zgradbo števil, odnose med mestnimi vrednostmi, nato je lahko
razumel navodila, ki so vsebovala pojme za odnose med števili.
Poznavanje pojmov za prostorsko orientacijo, (določanje položaja predmetov v prostoru glede
na sebe, razen pojmov levo in desno) je izkazoval že ob začetku obravnave, kar je približno štiri
mesece prej, ko jih je bil zmožen aktivno pravilno uporabljati. To je v skladu z mnenjem Lipnika
in Matića (1993), da otrok približno tri mesece prej razume besedo, kot jo uporabi. Učenec je ob
začetku programa delno poznal pojme za opis lastnosti predmetov (za maso, dolžino, velikost,
prostornino oziroma količino), kar pomeni, da je večinoma razumel navodilo in ga delno
uporabljal. Pojme za primerjavo (stopnjevanje pridevniških besed) je začel aktivneje in
pravilneje uporabljati marca, vendar je imel težave z uporabo slovničnega spola (npr.: »Rumena
barvica je krajš/krajši od rdeča, črna je najkrajš.«).
Zanimivo je, da je učenec prej pravilno poimenoval like kot telesa – po učnem načrtu namreč
učenci najprej spoznajo telesa, nato sledi spoznavanje likov. To bi bilo mogoče razložiti na dva
načina: 1. da učenec ni bil dovolj zrel za učenje tako zahtevnih pojmov, kot so imena za
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geometrijska telesa, zato jih tudi ni mogel osvojiti; 2. da je poučevanje imen za geometrijske like
že pri pouku potekalo po več čutnih poteh in si jih je lažje zapomnil.
Poznavanje pojmov za opis geometrijskih likov se je pojavilo septembra (v 3. razredu),
uporabljati jih je začel oktobra, zanesljiveje pa jih je uporabil šele decembra. Pojme za opis črt
(ravna, kriva) je poznal že na začetku programa, vrste črt (sklenjena, nesklenjena, lomljena) pa
je spoznal šele marca. Težave je imel z izgovarjavo nekaterih besed (lomljena – lomena). Pojem
presečišče črt je poznal aprila in ga znal pravilno označiti. Poznavanje simbolov za merske enote
(za dolžino in maso) se je razvijalo sočasno z osvajanjem imen in je bilo precej nezanesljivo.
Najprej je spoznal in pravilno uporabljal ime za denarno enoto – evro ter simbolni zapis (EUR oz.
€). Na to je gotovo vplivala življenjska bližina in zgodnje srečanje s simbolom in pojmom po
učnem načrtu (novembra v drugem razredu so spoznali slovensko denarno enoto evro in
simbola zanjo). Učenec se je pogosteje srečeval z rabo denarja, kot je tehtal, meril in zapisoval z
enotami. Za učenje in osvajanje matematičnih spretnosti je potrebna diferenciacija in ustrezna
stopnja ponazoritve (Geary, 1994, Kavkler, Tancig in Lipec-Stopar, 1997), poučevanje pa bi
moralo biti povezano z vsakdanjim znanjem in izkušnjami (Kavkler idr., 2004).
Pri reševanju matematičnih besedilnih nalog se učenci pogosto srečajo z vsakdanjimi besedami,
ki jih morajo v matematiki povezati na primer z odštevanjem in seštevanjem. Takšno prevajanje
vsakdanjega jezika v matematični jezik je lahko težavno (Sousa, 2008). Učenec je povezal pojme
z računskimi operacijami šele v petem mesecu izvajanja programa.

6.2.5.3 Matematično proceduralno znanje
Tabela 27: Prikaz doseganja ciljev – matematično proceduralno znanje
DOSEGANJE CILJEV PO MESECIH
CILJI

Z

feb.

mar

apr.

maj

jun.

sep.

okt.

nov

K

–

–

–

–

o

+

o

o

+

+

o

o

+

+

+

+

+

+

+

+

Matematično proceduralno znanje
Učenec:
usvoji in uporablja ustaljeno zaporedje
korakov pri reševanju enostavnih
matematičnih besedilnih nalog;
pravilno izvaja rutinske postopke
seštevanja in odštevanja do 20;
sešteva v množici naravnih števil do 100:
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- D + D,

/

/

+

+

+

+

+

+

+

+

- D + E,

/

/

/

+

+

+

+

+

+

+

- DE + E brez prehoda desetice,

/

/

/

o

+

+

+

+

+

+

- DE + E s prehodom desetice,

/

/

/

/

o

+

o

+

+

+

- DE + D,

/

/

/

/

/

/

o

+

+

+

- DE + DE brez prehoda desetice,

/

/

/

/

/

/

o

+

+

+

- DE + DE s prehodom desetice,

/

/

/

/

/

/

/

o

o

+

- D – D,

/

/

o

+

+

+

+

+

+

+

- DE – E brez prehoda,

/

/

/

o

o

+

+

+

+

+

- D – E,

/

/

/

/

/

o

o

+

+

+

- DE – D,

/

/

/

/

/

/

o

+

+

+

- DE – DE brez prehoda desetice,

/

/

/

/

/

/

–

o

+

+

- DE – DE s prehodom desetice;

/

/

/

/

/

/

/

o

o

+

pozna postopke reševanja enostavnih

–

–

–

–

o

+

+

+

+

+

–

–

–

–

o

+

o

+

+

+

–

–

–

–

o

+

o

+

+

+

odšteva v množici naravnih števil do 100:

matematičnih besedilnih nalog;
samostojno izvaja zaporedje korakov
reševanja enostavnih matematičnih
besedilnih nalog;
oblikuje učinkovite strategije za reševanje
enostavnih matematičnih besedilnih
nalog;

Legenda:
– ne dosega, O delno dosega, + večinoma dosega (občasne napake), Z – začetno ocenjevanje, K – končno
ocenjevanje,
/ nismo ocenili, ker po učnem načrtu še ni bilo obravnavano
počitnice

Sprva je učenec delno dosegal 1 cilj, v celoti ni dosegal nobenega (tabela 27). Pri začetnem
ocenjevanju ni imel znanja za reševanje preprostih matematičnih besedilnih nalog. Znanja,
povezanega z naravnimi števili do 100, nismo mogli oceniti, ker teh števil po učnem načrtu še ni
spoznal. Ob koncu programa je vse ocenjene cilje večinoma dosegal.
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MATEMATIČNO PROCEDURALNO ZNANJE
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Graf 6: Prikaz doseganja ciljev – matematično proceduralno znanje

Aritmetične naloge seštevanja in odštevanja do 20 je učenec uspešno reševal že marca v
drugem razredu in znanje ustrezno utrdil, zato po počitnicah ni imel težav (tabela 27). Pri
računanju z dvomestnimi števili je napredoval skladno s pridobivanjem deklarativnega in
konceptualnega znanja (imena za števila, zgradba števila – mestne vrednosti). Pri računanju z
deseticami je spretno uporabil zmožnost priklica osnovnih aritmetičnih dejstev. Prištevanje in
odštevanje enic dvomestnim številom (DE + E, DE – E) brez prehoda je ustrezno utrdil do
počitnic, zato po počitnicah (v tretjem razredu) ni bilo večjih težav. Ni pa osvojil seštevanja in
odštevanja enic s prehodom desetice brez pripomočkov, zato je na začetku tretjega razreda
potreboval veliko časa, da je osvojil postopek – šele proti koncu oktobra je bilo reševanje
zanesljivejše. Za samostojno računanje z dvomestnimi števili s prehodom desetic in brez
stotičnega kvadrata si je strategije razvil decembra v tretjem razredu.
Iz rezultatov, predstavljenih v tabelah od 25 do 27 (str. 153 do 162), razberemo, da se je
učenčevo poznavanje in izvajanje postopkov pri aritmetičnih nalogah razvijalo skladno oziroma
povezano z deklarativnim in s konceptualnim znanjem. Učenčevo konceptualno znanje je bilo
zelo pomembno pri spretnejšem izvajanju postopkov, na kar opozarjajo tudi drugi avtorji
(Kavkler, 1996; Rittle-Johnson, Wagner Alibali, 1999; Rittle-Johnson, Siegler, Alibali, 2001;
Voutsina, 2012). Napredek je potekal tudi skladno z izvajanjem učnega načrta, vendar z
manjšim časovnim zamikom (pri računanju DE + E) in večjim zamikom (DE + DE) – za osvajanje
vsebin in samostojno učinkovito izvajanje postopkov je potreboval več časa, kot sošolci brez
učnih težav.
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Postopke za reševanje matematičnih besedilnih nalog je osvajal počasi. Pri dejavnosti so ga
najbolj ovirale jezikovne težave, zaradi katerih je naloge slabše razumel, imel več težav pri izbiri
ustrezne računske operacije in zapisovanju odgovora. Manj težav je imel pri nalogah, kjer
jezikovne spretnosti niso imele odločilne vloge (npr. naloge razvrščanja, nakupovanja itd.). Pri
takšnih nalogah je bil v izvajanju postopkov uspešnejši. Junija v drugem razredu je postopek
besedilnih nalog izvajal samostojno. Pri tem je bilo opazno impulzivno odzivanje, vendar je
napake prepoznal in odpravil samostojno.
Po počitnicah je v tretjem razredu sledilo obdobje negotovosti, nemira in impulzivnega
odzivanja s slabšo zmožnostjo prepoznavanja in popravljanja napak. Učencu pred počitnicami
postopkov ni uspelo dovolj utrditi, zato so bili po počitnicah dosežki nižji, kakovost reševanja pa
slabša. Proti koncu oktobra v tretjem razredu je bil spet bolje pripravljen za samostojnejše delo
v izvajanju postopkov. Ob zaključnem ocenjevanju ciljev decembra je zanesljivo izvajal
matematične postopke, če niso bili preveč odvisni od učenčevih govorno-jezikovnih zmožnosti.

6.2.5.4 Matematično problemsko znanje
Tabela 28: Prikaz doseganja ciljev – matematično problemsko znanje

DOSEGANJE CILJEV PO MESECIH
CILJI
Matematično problemsko znanje
Učenec:
reši enostavno slikovno predstavljeno
matematično nalogo;
opiše okoliščine enostavne slikovno
predstavljene naloge;
sestavi račun in ga reši;
razvije strategije za sistematično
reševanje enostavnih matematičnih
besedilnih nalog;
strategije samostojno uporabi v
podobnih matematičnih besedilnih
nalogah;
razvije matematične procese in
strategije za sistematično reševanje
raznovrstnih matematičnih nalog:
- pri katerih je dana slika, risba ali
zemljevid,
- pri katerih je dan račun, k njemu pa
izbere ustrezno besedilno nalogo,,
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- kjer mora učenec uporabiti grafične
prikaze (razpredelnico, histogram,
puščični diagram, risbo),
- z več rešitvami (Cotič, 1999);
predstavi nalogo s svojimi besedami in
opiše pot do rešitve,
predstavi in samostojno reši nalogo s
ponazorili (konkretni materiali, skica),
pri reševanju enostavnih matematičnih
besedilnih nalog izbere ustrezne
računske operacije
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Legenda:
– ne dosega, O delno dosega, + večinoma dosega (občasne napake), Z – začetno ocenjevanje, K – končno
ocenjevanje,
počitnice

Učenec je pri začetnem preverjanju reševanja matematičnih besedilnih nalog izkazoval skromno
znanje in bil nezanesljiv (tabela 28, graf 7). Ob koncu programa smo ocenili, da vse cilje
večinoma dosega. Pri reševanju nalog z elementi problemskega znanja so se pojavljale občasne
napake.
Razumevanje matematičnih nalog se je razvijalo postopoma. Najprej je razumel slikovno
predstavljene naloge in jim pripisal ustrezen račun. Sledile so naloge, pri katerih je bil zapisan
račun in je moral izbrati ustrezno besedilo. Takšne naloge je razumel, če je bilo besedilo
enostavno in nedvoumno (primer na sliki 24, priloga 8, str. 228). Največ težav pri razumevanju
besedilnih nalog je bilo zaradi učenčevega skromnega besedišča, jezikovnih primanjkljajev,
predvsem skladnje in slovnice, ter bralnih težav. Izrazite težave je imel z besednim izražanjem
svojih misli – opisovanje dogajanja na sliki, sestavljanje besedil ob slikovno predstavljenih
nalogah ali računih in nato še z zapisovanjem izraženih misli. Tudi iz literature (Kavkler, 2000;
Powell, 2011) je razvidno, da učenci s specifičnimi učnimi težavami, z bralnimi težavami, s
slabšim bralnim razumevanjem (Fuchs idr., 2004; Vilenius-Tuohimaa, Aunola, Nurmi, 2008) in z
jezikovnimi težavami (Fazio, 1999; Donlan idr., 2007) manj uspešno rešujejo matematične
besedilne naloge kot vrstniki brez tovrstnih težav.
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Graf 7: Prikaz doseganja ciljev – matematično problemsko znanje

Manj težav z razumevanjem je imel pri preprostih nalogah nakupovanja, posebno če je imel na
voljo modele denarja. Tudi naloge kombinatorike je uspešno reševal z uporabo modelov
(najprej je s slikami ali modeli predstavil kombinacije, nato jih prikazal še z diagramom,
preglednicami ali simbolnim zapisom).
Ob sistematičnem urjenju z manipulativnimi sredstvi je bil učenec že aprila (drugi razred)
sposoben reševati naloge z več rešitvami. Reševanje je bilo še nesistematično, vendar je
oblikoval strategijo. Sprva se je dela loteval impulzivno, postopoma nam ga je uspelo umiriti in
pripraviti, da je nalogo najprej premislil, nato pa jo začel reševati. Junija, ob koncu drugega
razreda, je preproste besedilne naloge ter naloge nakupovanja reševal samostojno in znanje
prenesel na reševanje podobnih nalog.
Postopoma si je do konca sistematične obravnave toliko razvil znanje in spretnosti, da je zmogel
samostojno prenesti strategije reševanja na različne preproste matematične besedilne naloge v
individualnih okoliščinah, pri sodelovalnem poučevanju in pri samostojnem rednem pouku v
razredu. Ni pa bil zmožen samostojno reševati težjih in sestavljenih matematičnih besedilnih
nalog z več računi in dolgimi sestavljenimi povedmi. Takšnih navodil ni razumel.
Matematične besedilne naloge v okviru obravnave so bile preproste, življenjske in v številskem
obsegu v skladu z učnim načrtom in učenčevim napredkom (glej prilogo št. 8), zato je imelo
pomembno vlogo tudi osnovno konceptualno in proceduralno znanje. Pri narobe rešenih
nalogah smo najpogosteje opažali izbiro napačne računske operacije, neusklajenost ikonične
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reprezentacije naloge s simbolno reprezentacijo (Hodnik Čadež, 2000) in nerazumevanje
predstavljene naloge. Pri reševanju je imel težave tudi z načrtovanjem in izvedbo reševanja –
izbira strategije, bralno razumevanje, izbira ustrezne reprezentacije za izboljšanje
predstavljivosti naloge, izbira strategije računanja in oblikovanje ter zapis odgovora. Podobne
ugotovitve glede težav učencev s specifičnimi učnimi težavami in jezikovnimi težavami pri
reševanju matematičnih besedilnih nalog je mogoče najti tudi v literaturi (Kavkler, 1997; Fazio,
1999; Hodnik Čadež, 2000; Donlan idr., 2007).
Za uspešno reševanje matematičnih besedilnih nalog – tudi preprostih – je torej potrebna:


dobra bralna tehnika in razumevanje prebranega (Vilenius-Tuohimaa, Aunola, Nurmi,
2008);



jezikovno znanje – razumevanje besed, simbolov, specifičnih terminov in semantične
strukture (Kavkler, 1997; Fuchs in Fuchs idr., 2006; Donlan idr., 2007);



sposobnost mentalne reprezentacije naloge, transformacija besednih informacij v
simbolni zapis (Clemson in Clemson, 1997; Hodnik Čadež, 2000; Orton, 2004);



priklic aritmetičnih dejstev ter postopkov reševanja nalog, zadostna kapaciteta
delovnega spomina in pozornosti (Geary, 1994; Kavkler, 1997, Fazio, 1999; Fuchs in
Fuchs idr., 2006);



fleksibilna raba aritmetičnega znanja, dobre sposobnosti nebesednega sklepanja in
pozitiven odnos do matematike (samoiniciativna zavzetost za reševanje tovrstnih nalog
in pozitivna samopodoba) (Kavkler, Pasoolunghi, Košak Babuder, Magajna, 2011;
Tancig, 2014).

Če povzamemo spoznanja, ugotovimo, da na uspešno reševanje matematičnih besedilnih nalog
in preprostih problemskih nalog močno vplivajo naslednje spretnosti, znanje in zmožnosti:
matematično deklarativno, konceptualno in proceduralno znanje, pozornost, jezik, reševanje
neverbalnih nalog, besedno razumevanje, hitrost obdelave podatkov, fonološko dekodiranje,
delovni in dolgoročni spomin. Učenec je uspešno reševal matematične besedilne naloge takrat,
ko je imel usvojeno potrebno matematično znanje, ustrezno razvite jezikovne in druge
zmožnosti ter spretnosti in si je izboljšal samopodobo.
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6.3

PRIMERJAVA

ZAČETNE

IN

KONČNE

OCENE

UČENČEVEGA

FUNKCIONIRANJA

V celostni oceni smo predstavili učenčeva močna področja in težave, ki jih je imel pred
izvajanjem programa. Na podlagi analize ciljev ter rezultatov ocenjevanja z izbranim
instrumentarijem predstavljamo primerjavo začetne in končne ocene.
Matematično znanje in spretnosti
Učenec je imel pred izvajanjem programa slabe številske predstave in slabo predstavo o
številskem zaporedju v obsegu do 20. Ob koncu programa je imel dobro oblikovane predstave o
številskem zaporedju v obsegu naravnih števil do 20 in 100, poznal je intervale med bližnjimi
števili v številski vrsti in odnose med števili.
Pri reševanju aritmetičnih nalog do 20 so bile na začetku obravnave pogosto prisotne napake
zaradi uporabe strategije preštevanja. Pri končnem ocenjevanju je učenec števne strategije
zamenjal za razvitejše – dominantni sta bili strategija, pri kateri je uporabil poznavanje mestnih
vrednosti in priklic aritmetičnih dejstev. V izvajanju postopkov je bil večinoma uspešen in
zanesljiv.
Pri začetnem ocenjevanju je bilo sestavljanje računov z določenim rezultatom nesistematično,
prisotne so bile težave zaradi neavtomatiziranih osnovnih aritmetičnih dejstev, zato je
uporabljal števne strategije ob uporabi prstov. Po končanem programu je učenec reševal
sistematično, načrtno, s poznavanjem pravil seštevanja ter zakona o zamenjavi seštevancev. Pri
odštevanju je že na začetku nakazoval poznavanje pravila odštevanja, ob koncu programa je
bilo to področje še bolj izpopolnjeno.
Pri preverjanju strategij štetja je na začetku potreboval opore slikovnih gradiv ali predmete
(kroglic se je pri štetju dotikal). Pri končnem testiranju je pri štetju kroglic uporabljal uvid in
štetje vrstic z gledanjem (vedel je, da ima vsaka vrstica 10 kroglic, zato je najprej preštel po 10,
preostale pa dodal z uvidom v količino kroglic). To spretnost si je razvil z vajami za hiter vpogled
v količine, kar je prvi pogoj za uspešno štetje naprej, nazaj, v zaporedju in fleksibilno štetje
(Sousa, 2008). Pri fleksibilnem štetju na začetku ni imel strategije za učinkovito reševanje nalog,
ob koncu programa je naloge izvajal brez težav prav zaradi dobrega uvida v količine.
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Govorno-jezikovno znanje
Učenec je imel zelo izrazit primanjkljaj v govorno-jezikovnih zmožnostih. Slaba je bila
artikulacija glasov, uporabljal je popačene in težje razumljive besede, slabša je bila bralna
tehnika in zato razumevanje prebranega, izrazite težave je imel z izražanjem misli (skladenjsko
neustrezne povedi). Njegovo besedišče je bilo skromno, od tod tudi težave z izražanjem v
matematičnem jeziku. Med izvajanjem programa je bilo veliko vaj namenjenih izboljšanju
učenčevih govorno-jezikovnih zmožnosti (npr. bogatenju besedišča, reševanju besedilnih nalog,
opisovanju). Ob zaključnem preverjanju in ocenjevanju je bilo mogoče opaziti napredek na vseh
področjih. Semantični preizkus je pokazal, da se je razširil učenčev splošni besedni zaklad,
izboljšale so se jezikovne zmožnosti, pri nalogah za preverjanje jezikovnih zmožnosti, povezanih
z matematiko, pa je bil opazen napredek pri učenčevem aktivnem in pasivnem besednjaku
(poznavanje in raba predlogov ter poznavanje in raba protipomenk).
Na začetku obravnave smo opazili največ težav pri reševanju matematičnih besedilnih nalog. Za
uspešno reševanje je potrebno ustrezno splošno besedišče, prevajanje vsakdanjega jezika v
matematičnega in izražanje v matematičnem jeziku. Deček je imel na vseh teh področjih izrazite
primanjkljaje. Med izvajanjem programa smo tem spretnostim in zmožnostim namenili veliko
pozornosti, zato je bil pri zaključnem reševanju matematične naloge z več rešitvami precej
uspešnejši. Skladno z razvijanjem deklarativnega, konceptualnega in proceduralnega znanja se
je razvijalo učenčevo problemsko znanje. Ob koncu programa je imel še vedno nekaj problemov
zaradi neavtomatizirane pisave, težav s slovničnimi strukturami jezika in z artikulacijo glasov v
spontanem govoru – zlasti v težjih in manj znanih besedah.
Spomin in metakognitivne sposobnosti
Med sistematično vadbo so se poleg vsega matematičnega znanja izboljšale tudi učenčeve
spominske in metakognitivne sposobnosti (npr. načrtovanje dejavnosti in izvedba, raba strategij
in ustrezno spreminjanje pri izvajanju nalog, samokontrola, samoocenjevanje). Pred izvajanjem
programa je imel težave zaradi impulzivnega odzivanja, slabšega sledenja postopkovnih korakov
(štetje, računanje, izvajanje besedilnih nalog itd.). Po končanem programu se je dejavnosti
loteval bolj premišljeno, načrtno in sistematično, lažje se je osredotočal na naloge, uporabljal
razvojno naprednejše strategije (kar je razbremenilo delovni spomin), manj težav je imel zaradi
izgubljanja sledi med izvajanjem korakov v postopkih ter iz dolgoročnega spomina uspešneje
priklical dejstva in informacije. Izboljšala se je učenčeva samokontrola, sposobnost
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samoocenjevanja pri izvedbi nalog (npr. prepoznavanje napak in popravljanje) ter zmožnost
načrtovanja in izvedbe nalog. Zaradi doživljanja uspehov je imel boljšo samopodobo in je bolj
zaupal v lastne zmožnosti.
Specifične kognitivne sposobnosti
Pri začetnem ocenjevanju je bil učenec uspešnejši, če je imel na voljo konkretne pripomočke.
Med izvajanjem programa je od materialnih reprezentacij prehajal na ikonične in si postopoma
razvil zmožnosti abstraktnejšega mišljenja. Uspešneje je reševal naloge, kjer so bile potrebne
vidno-prostorske sposobnosti in predstave. Izboljšale so se tudi sposobnosti slušnega
razlikovanja, vendar je ravno na tem področju ostalo še precej težav.
Grafomotorika
Na začetku je bila učenčeva fina motorika zelo okorna. Med vadbo se je ta zmožnost izboljšala.
Lineacija je bolj čista, pisane črke ustrezno oblikovane in med seboj povezane (priloga 8, slika
30). Kadar so bile okoliščine stresne, je raje pisal s tiskanimi črkami, a so bile zapisane manj
čitljivo (slika 23, str. 152).
Povzetek ugotovitev
Če povzamem ugotovitve in opažanja, lahko sklenem, da je učenec med izvajanjem programa
napredoval na vseh področjih, ki smo jih ocenjevali z izbranim instrumentarijem. Ob koncu
programa je bilo njegovo funkcioniranje mnogo boljše kot pred tem. Največji napredek je
dosegel pri matematičnem znanju in spretnostih ter besedišču, še vedno pa je imel težave s
slovnico,

slušnim predelovanjem informacij, z artikulacijo glasov v spontanem govoru in

neavtomatiziranim zapisom s pisanimi črkami.
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7 ODGOVORI NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA IN POTRDITEV HIPOTEZE
7.1 ODGOVORI NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA

1. Na katerih matematičnih področjih ima učenec pred obravnavo največ primanjkljajev
ter katera so njegova močna področja?
Pred začetkom treninga smo z učencem izvedli diagnostično oceno s predstavljenimi
instrumenti, s katerimi smo preizkusili učenčevo znanje in spretnosti. Opazili smo težave na
področjih:


logičnega mišljenja – težave pri prehajanju s konkretnega na abstraktnejši nivo
reševanja nalog;



matematičnega deklarativnega znanja – neosvojene osnovne številske kombinacije
seštevanja in odštevanja, slabo razvite sposobnosti štetja) (tabela 25 in graf 4);



matematičnega konceptualnega znanja – slabe predstave o številskem zaporedju in
slabo poznavanje matematičnih pojmov (tabela 26 in graf 5);



matematičnega proceduralnega znanja – reševanje aritmetičnih nalog (slabo razvite
strategije za izvajanje postopkov) in enostavnih nalog seštevanja in odštevanja (tabela,
27 in graf 6);



matematičnega problemskega znanja – neučinkovite strategije za reševanje preprostih
matematičnih problemov in nalog z več rešitvami (tabela 28 in graf 7);



govorno-jezikovnih zmožnosti – skromno matematično in splošno besedišče (graf 2 in
3), slaba bralna tehnika in razumevanje, slabše poznavanje in raba slovničnih struktur
jezika, artikulacija glasov in težave z izražanjem misli;



spomina in metakognitivnih sposobnosti – slabši delovni, kratkotrajni in dolgotrajni
spomin, težave z usmerjanjem in ohranjanjem pozornosti, slabša kontrola pri izvedbi
dejavnosti – impulzivno in nenačrtno izvajanje nalog, slabša samokontrola ter
sposobnost samovrednotenja;



specifičnih kognitivnih sposobnosti – slabše zaznavne in vidno-prostorske sposobnosti,
slabše sposobnosti slušnega predelovanja informacij, težave z zaporedji pri organizaciji
misli in gradiv, težave z avtomatizacijo veščin, težave s hitrostjo izvajanja (počasno
predelovanje informacij);
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grafomotorike – okorna fina in grafomotorika (nenatančne poteze in slabša lineacija).

Učenčevo močno področje je reševanje nalog z uporabo konkretnih materialov – bolj
konstantna pozornost, zanesljivejša zapomnitev in priklic informacij. Izkazoval je dokaj dobro
pomnjenje slikovnih gradiv. V komunikaciji je bil sproščen, dobro je razumel neverbalna
sporočila, izkazoval naravno radovednost in si želel uspeha. Učenec je bil zmožen in pripravljen
v dejavnosti vložiti veliko truda in energije.
2. Katero učenčevo znanje, močna področja in posebne potrebe smo upoštevali pri
oblikovanju programa, zasnovanem na metodah dobre poučevalne prakse,
sistemskem načinu dela in petstopenjskem kontinuumu pomoči, s katerim smo
izboljšali učenčeve matematične in jezikovne zmožnosti?
Za otroke iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine in slabega socialno-ekonomskega
položaja moramo program oblikovati na osnovi učenčevega funkcioniranja (kognitivnega,
socialnega, čustvenega, motoričnega) in razvojnih zmožnosti (upoštevamo predznanje,
primanjkljaje in močna področja). Cilji in vsebine programa naj temeljijo na:


rezultatih temeljite ocene funkcioniranja otroka, družine, šole in bližnjega socialnega
okolja;



učnem načrtu za devetletno osnovno šolo (pri predšolskih otrocih na kurikulumu za
vrtce);



spoznanjih o sodobnih didaktičnih in metodičnih pristopih.

Program naj vsebuje prvine dobre poučevalne prakse, sodelovalnega poučevanja, aktivnega
vključevanja otroka, staršev in vrstnikov ter sodelovanje z zunanjimi ustanovami. Upoštevati je
treba ugotovitve in spoznanja številnih raziskav s področja dela z otroki iz manj spodbudnega
okolja zaradi revščine in slabega socialno-ekonomskega položaja in z njihovimi družinami.
Pri našem učencu iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine in slabega socialno-ekonomskega
položaja se je kazal primanjkljaj pri grafomotoriki, na jezikovnem področju (skromen besednjak,
slabo branje in bralno razumevanje ter ustno in pisno izražanje), pri vidno-motorični
usklajenosti in prostorski orientaciji. Imel je učne težave, ki so se razvile zaradi neučinkovitih
strategij in drugačnih pričakovanj v šoli, kot v otrokovem domačem okolju. Učenec je bil
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izpostavljen neugodnim vplivom celotno predšolsko obdobje. Zaradi doživljanja neuspehov v
šoli so se začele kazati težave s samopodobo.
Podobne ugotovitve so razvidne tudi iz literature, kjer avtorji (Barrera, 1995; Kavkler, 2001;
Vončina, 2003; Košak Babuder, 2004a; Šarič, 2006; Engle in Black, 2008; Vehovar idr., 2009;
Košak, Babuder, 2012) opozarjajo, da se pri otroku lahko razvijejo težave v čustvovanju, zaradi
doživljanja neuspehov pa se lahko slabša njegova samopodoba. To se npr. zgodi, če so otroci
dlje časa izpostavljeni stresom zaradi vpliva revščine.
Vse naštete težave je treba upoštevati pri načrtovanju in izvedbi kompenzacijskega programa.
Pripraviti je treba program, s katerim ob upoštevanju učenčevih posebnosti odpravljamo
primanjkljaje na omenjenih področjih.
Učenec je matematično znanje in spretnosti uspešneje izkazoval ob uporabi konkretnih in
grafičnih reprezentacij, dobro je razumel tudi neverbalna sporočila. Ob konkretnih
reprezentacijah je imel boljše predstave in je uspešneje reševal aritmetične in besedilne naloge
ter naloge z več rešitvami.
Iz literature poznamo priporočila, da je treba učencem pri poučevanju (zlasti mlajšim učencem z
učnimi težavami pri matematiki) omogočiti dovolj izkušenj s konkretnimi materiali in postopno
prehajanje na grafični in simbolni nivo. Učitelji, vzgojitelji in starši so na splošno prepričani, da
se učenci matematiko lažje učijo, če imajo možnost uporabe ustreznega konkretnega materiala
(Hodnik Čadež, 2000; Hodnik Čadež in Manfreda Kolar, 2009). Otroci, ki več delajo s
konkretnimi materiali, si razvijejo točnejše mentalne reprezentacije (Aubrey, 1995; Hodnik
Čadež, prav tam; Kavkler, 2004; Kalan, 2005; Heuvel-Panhuizen, 2008; Hodnik Čadež in
Manfreda Kolar, prav tam).
Pri pripravi programa smo izbrali takšen konkreten didaktični material, ki je učenca ustrezno
motiviral, bil uporaben za osvajanje različnih matematičnih pojmov in pomenil podlago za
abstrahiranje pojmov, ki jih je bilo treba osvojiti, da je zmogel zahteve pouka in jih bo tudi v
prihodnje.
Ob uporabi slikovnih reprezentacij si je učenec hitreje zapomnil vsebine in jih uspešneje
priklical. Pred treningom smo opazili težave pri razumevanju slikovne reprezentacije za naloge
odštevanja. Kadar imajo učenci tovrstne težave, je treba pri oblikovanju in izvajanju programa
prav temu posvetiti veliko pozornosti. Slikovne reprezentacije so nekakšen most med
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materialnimi reprezentacijami in matematičnimi simboli. Semikonkretne in semiabstraktne
reprezentacije so lahko za učenca zelo preproste ali pa bolj zapletene (npr. številska os). Pri
uporabi številske osi moramo učenca naučiti gibanja po njej (štetja naprej in nazaj). Ker so
določene reprezentacije za otroka zelo zahtevne, smo obravnavo zasnovali tako, da smo učenca
učili uporabljati različna ponazorila, ob katerih je postopoma prehajal od materialnih k
slikovnim reprezentacijam in k miselnim predstavam na simbolnem nivoju.
Pri načrtovanju in izvedbi programa moramo učenca spodbujati k odprti in obojestransko
spoštljivi komunikaciji, mu znati prisluhniti in ga sprejeti kot partnerja pri dejavnosti (Magajna
idr., 2008). Obravnavani učenec je izkazoval naravno vedoželjnost in motivacijo za delo. Pri
načrtovanju in izvedbi programa nam je bilo to v veliko pomoč, saj je dajal predloge, izražal želje
in povedal, kaj ga zanima. Sam je večkrat opazil tudi težave pri pouku in me nanje opozoril.
Učenec je bil pripravljen v delo vložiti veliko energije in truda. Zato je bilo več možnosti za
izvajanje zahtevnejših dejavnosti, kljub temu pa je bilo treba paziti, da ga ne bi preobremenili.
Ob sistematičnem individualnem poučevanju, uporabi ponazoril ter grafičnih reprezentacij in
sodelovalnem poučevanju si je uspešno razvijal in bogatil matematično in splošno besedišče ter
si pridobival in izboljševal matematično znanje.
Pred izvajanjem programa smo pri reševanju nalog opazili učenčevo impulzivno odzivanje.
Rešitve so bile manj kakovostne. Zato smo mu pomagali, da si je sistematično razvijal podporne
strategije, umirjali smo njegov kognitivni tempo in postopno se je začel odzivati bolj refleksivno,
bil je uspešnejši ter učinkovitejši. To se je zelo dobro pokazalo tako pri reševanju različnih nalog
v individualnih okoliščinah kot tudi pri preverjanju in ocenjevanju znanja v oddelku. Pri zasnovi
programa moramo torej upoštevali učenčev kognitivni slog in njegovo odzivanje pri reševanju
nalog, na kar opozarja tudi Magajna (1995).
3. Kakšen bo učenčev napredek pri deklarativnem, konceptualnem, proceduralnem in
problemskem matematičnem znanju po končanem kompenzacijskem programu?
Učenec je pred izvajanjem programa izkazoval skromno matematično znanje. Slabo je bilo
njegovo poznavanje matematičnih pojmov (graf 3, str. 150 in priloga 7), konceptov (graf 5, str.
161) in postopkov (graf 6, str. 164), pri reševanju raznovrstnih nalog (graf 7, str. 167) ni bil
uspešen. Pri tem so ga dodatno ovirali skromno splošno besedišče (graf 2, str. 149) in jezikovni
primanjkljaji.
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Program smo pripravili in izvajali tako, da smo zajeli vsa omenjena področja in jih sistematično
razvijali. Pri tem smo upoštevali dognanja iz literature, predvsem ugotovitve, da se različno
matematično znanje med seboj močno dopolnjuje, prepleta in vzajemno razvija (Byrnes,
Wasick, 1991; Rittle-Johnson in Wagner Alibali, 1999; Rittle-Johnson idr., 2001; Voutsina, 2012).
Pri vsem naštetem ima pomembno vlogo še jezik (Mutić, 1998; Fazio, 1999; Manfreda, 2000;
Donlan idr., 2007; Lawrence idr., 2010).
Učenčevo matematično deklarativno znanje je bilo na začetku programa šibko. Večinoma je
dosegal 7 in delno 5 ciljev od 28 ocenjenih, do konca izvajanja programa je avtomatiziral
praktično vse številske kombinacije v obsegu do 10. Znanje je uspešno prenesel na višji nivo
zahtevnosti v obsegu do 100. Malo manj uspešen je bil pri osvajanju temeljnih aritmetičnih
dejstev odštevanja, vendar je v obsegu do 10 avtomatiziral večino kombinacij in jih uporabljal
tudi pri obsegu naravnih števil do 100. Velik napredek je dosegel pri štetju. Ob redni
sistematični vadbi si je dobro razvil spretnosti štetja naprej in nazaj ter v zaporedju in izboljšal
sposobnosti fleksibilnega štetja; znal je poimenovati merske enote, geometrijska telesa, like,
poznal in uporabljal besede za opis črt. Znanje je uporabil v različnih učnih okoliščinah. Pri
končnem preverjanju je večinoma dosegal 33 ciljev od 35 ocenjenih (graf 4, str. 156).
Matematično konceptualno znanje si je učenec toliko razvil, da ga je lahko uporabil pri
reševanju matematičnih nalog v individualnih okoliščinah, v oddelku in doma pri opravljanju
domačih nalog. Izoblikoval je predstavo o številskem zaporedju in poznal odnose med bližnjimi
števili, se orientiral na številskem traku v obsegu naravnih števil do 100, prepoznal ter pravilno
nadaljeval preprosta zaporedja. Razumel je povezanost med seštevanjem in odštevanjem ter to
znanje relativno uspešno uporabil pri reševanju aritmetičnih in matematičnih besedilnih nalog.
Poznal, razumel in uporabljal je matematične pojme, povezane z učno snovjo, in sicer pri
reševanju različnih matematičnih nalog in primerjanju lastnosti geometrijskih elementov
(telesa, liki, črte). Vsakdanji jezik je uspešno prevedel v matematičnega pri reševanju preprostih
besedilnih nalog in nalog z več rešitvami. Ob začetnem preverjanju ciljev jih je večinoma
dosegal 11 od 34 in delno 13, ob končnem je večinoma dosegal vse postavljene cilje (graf 5, str.
161).
Učenčevo matematično proceduralno znanje se je razvijalo sočasno z razvojem deklarativnega
in konceptualnega znanja. Z izboljšanjem priklica številskih kombinacij je uspešneje sešteval in
odšteval do 20 in nato do 100. Več težav se je pojavljalo pri odštevanju, zlasti pri prehodih čez
desetico in pri računanju z večjimi števili. V obsegu do 20 si je med treningom razvil
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naprednejše strategije (npr. razdruževanje). S tem je izboljšal učinkovitost pri reševanju vaj
seštevanja in odštevanja ter jih nato prenesel v obseg naravnih števil do 100. Veliko časa je
potreboval, da je razvil učinkovite strategije za samostojno reševanje preprostih matematičnih
besedilnih nalog. Pri tem ga je zelo oviral jezikovni primanjkljaj (besedišče, glasovno zavedanje,
skladnja in slovnica). Učenec je imel šibko bralno tehniko, kar se je odražalo v slabšem bralnem
razumevanju. Pri izvajanju postopkov je moral veliko pozornosti in delovnega spomina nameniti
besedilu (branju in pisanju), zato mu je manj delovnega spomina ostalo za razmišljanje o
problemih v nalogah. Na težave z obremenjevanjem spomina nas med drugimi opozarja tudi M.
Kavkler (1997).
Navkljub vsem opisanim težavam je bil učenec ob zaključku programa zmožen samostojnega
reševanja preprostih aritmetičnih vaj, besedilnih nalog in nalog z več rešitvami. Pri začetnem
preverjanju je delno dosegal 4 cilje od 5 ocenjenih, pri končnem pa je večinoma dosegal vseh 18
ocenjenih ciljev (graf 6, str. 164).
Učenec je imel največ težav z matematičnim problemskim znanjem, kar je razvidno iz grafa 7
(str. 167). Pri začetnem preverjanju ciljev v celoti ni dosegal nobenega cilja, delno je dosegal le
4 od 12 ocenjenih. Za uspešno reševanje besedilnih nalog, nalog z več rešitvami in drugih nalog
z elementi problemskega znanja je treba imeti veliko znanja in spretnosti, ki se med seboj
prepletajo ter medsebojno vplivajo (npr. jezik, zmožnost besednega razumevanja, glasovno
zavedanje, hitrost obdelave podatkov, pozornost, kognitivni tempo, delovni in dolgoročni
spomin, raba ter prilagajanje strategij). Zaradi že opisanih jezikovnih težav se je učenec hitreje
utrudil zlasti pri nalogah z več rešitvami, pri katerih je bilo treba računati in pisati. Občasno se je
pojavil tudi upad motivacije. Ob takšnih primerih smo mu prisluhnili (navadno je rekel, da ni več
rešitev), reševanje naloge začasno prekinili in nadaljevali pri naslednji obravnavi, da ne bi
sprožili odpora do reševanja tovrstnih nalog.
Ob sistematičnem urjenju načrtno izbranih vsebin, doživljanju uspehov in ozaveščanju napredka
sta se izboljšala učenčeva samopodoba ter kognitivni tempo. Postopoma je bilo vse manj
impulzivnega odzivanja pri reševanju raznovrstnih matematičnih nalog. Pri končnem
preverjanju ciljev je večinoma dosegel vse postavljene cilje (graf 7). Opazili smo, da se je z
razvojem deklarativnega, konceptualnega in proceduralnega matematičnega znanja (zlasti
urjenje razvojno naprednejših strategij štetja in računanja ob podpori zunanjih reprezentacij)
izboljšalo tudi matematično problemsko znanje. Navedeno je skladno s številnimi ugotovitvami
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iz literature (Geary, 1994; Kavkler, 1997; Prosen, 2000; Kalan, 2005; Fuchs in Fuchs idr., 2006;
Fuchs in Powell idr., 2010; Mrak, 2010).
4. Kako organizirati stalno strokovno, vrstniško in starševsko pomoč ter kontinuiteto
dela v okviru petstopenjskega modela pomoči ter zagotoviti kakovostno sodelovanje
pri inkluzivnem izobraževanju?
Petstopenjski model pomoči zagotavlja kontinuirano pomoč učencem z učnimi težavami, in
sicer vse od odkritja učnih težav do pomoči učitelja, šolske svetovalne službe, specialnega in
rehabilitacijskega pedagoga za dodatno individualno in skupinsko pomoč, pridobitve mnenj
zunanjih strokovnih ustanov ter na peti stopnji do usmeritev otrok s posebnimi potrebami in
pripravo individualiziranega programa. Sistemski način dela zagotovi celostno in sistematično
obravnavo s sodelovanjem otroka, staršev, šole in zunanjih institucij.
Naš učenec je bil usmerjen v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno
strokovno pomočjo ter imel pripravljen individualiziran program. Na peti stopnji pomoči smo
zanj organizirali še kompenzacijski program za omilitev učnih težav, nastalih zaradi vpliva manj
spodbudnega okolja in primanjkljajev v znanju matematike.
Program smo izvajali po prikazanem načrtu:


Specialna in rehabilitacijska pedagoginja je za učenca vodila in izpeljala individualni
trening za razvoj matematičnega znanja, jezikovnih sposobnosti, zaznavno-prostorskih
sposobnosti, spomina, reševanja matematičnih besedilnih nalog in nalog z več rešitvami
ter koncentracije in pozornosti. Učencu je bila zagotovljena sistematična pomoč v
razredu, upoštevane so bile prilagoditve po individualiziranem programu, uporabljene
strategije dobre poučevalne prakse (Kavkler, 2011), tudi z vključevanjem učenca v
interesne dejavnosti na šoli.



Za individualno delo z učencem je bila na voljo prostovoljna delavka. Pomagala mu je
pri spoznavanju in pridobivanju matematičnega besedišča, razvijanju grafomotorike,
načrtnem utrjevanju aritmetičnih dejstev in urjenju reševanja preprostih matematičnih
besedilnih nalog in nalog z več rešitvami. Njeno delo je potekalo po navodilih specialne
rehabilitacijske pedagoginje in učiteljice.



Učiteljica je pri pouku upoštevala metode dobre poučevalne prakse, organizirali pa smo
tudi sodelovalno poučevanje.
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V program so bili poleg učenca vključeni tudi njegovih starši in vrstniki.

Organizirana so bila redna evalvacijska srečanja članov ožjega tima (specialna in rehabilitacijska
pedagoginja, učiteljica in prostovoljna delavka) in tima v razširjeni obliki (starši, učenec, šolska
svetovalna delavka, učiteljica, prostovoljna delavka, specialna in rehabilitacijska pedagoginja in
ravnateljica). Specialna in rehabilitacijska pedagoginja je bila koordinatorka načrtovanja,
izvajanja in evalvacije programa.
V timu smo starše sprejemali kot sodelavce, prisluhnili njihovemu mnenju in jim svetovali, kadar
so potrebovali pomoč. Med izvajanjem programa so starši dobili informacije o otrokovem
funkcioniranju v šoli, o naravi njegovih težav. Usmerjali smo jih, kako mu pomagati v družini in
iskali skupne rešitve za odpravljanje težav. Učenec ni bil le poslušalec in nosilec naših odločitev.
Prisluhnili smo njegovemu mnenju, spodbujali smo ga k izražanju občutij in videnju lastnega
dela. Srečanja so bila pripravljena tako, da smo navkljub težavam skrbeli za skupni optimizem in
na koncu lahko proslavljali uspeh.
Učiteljici v drugem in tretjem razredu sta v oddelku razvijali pozitivno in sodelovalno ozračje ter
izvajali dobro poučevalno prakso. Pri poučevanju sta upoštevali učenčeva močna področja in
posebne potrebe, razvijali njegovo notranjo motivacijo ter fleksibilno prilagajali izvajanje
izobraževalnega programa. Uporabljali sta strategije, s katerimi sta pozitivno vplivali na
učenčevo pridobivanje in izkazovanje znanja. Spodbujali sta ga, da je tudi pri pouku uporabljal
strategije, ki si jih je razvil pri individualnem delu. Sodelovalno poučevanje v drugem razredu je
pripomoglo, da je učenec utrjeval strategije, metakognitivne spretnosti in postopke, ki se jih je
naučil med treningom.
V razredu je sedel ob sošolcu, ki mu je pomagal, če so se pri branju ali razumevanju navodil
pojavile težave. Kadar je imel slabše zapiske učne snovi, mu je sošolec posodil zvezek za
kopiranje in urejanje šolskega zvezka.
Pomoč prostovoljne delavke je bila velikega pomena za razbremenitev staršev, ker je z učencem
opravila številne vaje za bogatenje besedišča, izboljšanje grafomotorike, utrjevala priklic
aritmetičnih dejstev, urila reševanje matematičnih besedilnih nalog in z njim občasno pisala
domače naloge.
Skladno z odločbo in pripravljenem individualiziranim programom sem kot specialna in
rehabilitacijska pedagoginja izvajala dodatno strokovno pomoč. V okviru kompenzacijskega
programa sem izvajala trening za razvijanje učenčevega znanja in spretnosti. Z učencem sva v
Marija Jazbec specialistično delo

179

Kompenzacijski program za učenca z matematičnimi učnimi težavami iz družine z nizkim socialno-ekonomskim statusom

skladu z njegovimi zmožnostmi, močnimi področji in notranjo motivacijo razvijala znanje in
spretnosti ter odpravljala učne težave zaradi specifičnih primanjkljajev in manj spodbudnega
okolja v zgodnjem otroštvu. Pri vsakem treningu sem izrabila priložnost, da sem ozaveščala
učenčev napredek in ocenila težave, ki so bile še prisotne. Z veliko željo po uspehu je
napredoval na vseh področjih pomoči. Tudi vse preostale člane tima sem spodbujala, da so ga
ozaveščali o njegovem napredovanju in mu pomagali pri reševanju težav.
Ob koncu programa smo naredili evalvacijo in ugotovili, da je bil uspešno izveden, saj je učenec
dosegel takšen nivo znanja in spretnosti, ki bo dober temelj za nadaljnje izobraževanje (glej
tabele 25 do 28 in grafe 4 do 7). Brez stalne podpore šolske svetovalne službe in ravnateljice bi
bilo izvajanje programa zagotovo zahtevnejše in manj učinkovito.
Glede na učenčeve dosežke, napredek in njegovo aktivno vlogo, ki jo je imel pri izvajanju
programa, menimo, da je bila učenčeva vključitev v proces inkluzivnega izobraževanja uspešna.
Če povzamemo vsa opažanja, lahko ugotovimo da: a) je za učinkovito odpravljanje kompleksnih
primanjkljajev, ki nastanejo zaradi vpliva revščine in slabega socialno-ekonomskega položaja
družine v otrokovem zgodnjem otroštvu potreben sistematičen trening za odpravljanje učnih
težav ob podpori učenčevih močnih področij in njegove moči soodločanja; b) je izjemnega
pomena kakovostno vključevanje otroka in njegovih staršev v timsko delo in podpora odraslih in
vrstnikov; c) ima v inkluzivnem izobraževanju pomembno vlogo učitelj, ki izvaja dobro
poučevalno prakso, v razredu razvija pozitivno ozračje in sodelovanje vrstnikov v vzgojnoizobraževalnem procesu ter pomaga učencem z učnimi težavami; č) je v okviru sistemskega
načina dela pomembno sodelovanje vseh strokovnih delavcev šole in vodstva z družino ter s
širšim okoljem in zunanjimi institucijami (npr. vključevanje prostovoljnih delavcev in
zaposlovanje delavcev iz programa javnih del).
Tudi iz literature (Košak Babuder, 2004 a; Kavkler, 2008 a in 2008 b; Magajna idr., 2008) so
znana priporočila, da je treba otrokom in staršem ponuditi celostno obravnavo, sistematično in
s kontinuirano pomočjo, saj je le tako mogoče pričakovati dolgoročne učinke (Ramey, idr. 2000;
Raspa idr. 2010).
5. Ali bomo z načrtovanim kompenzacijskim programom omilili posledice vpliva manj
spodbudnega okolja v zgodnjem otroštvu na razvoj matematičnega konceptualnega,
deklarativnega, proceduralnega in problemskega znanja ter matematičnih jezikovnih
zmožnosti?
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Iz literature (Barrera, 1995; Kavkler, 1999 in 2001; Geršak, 2002; Keegan Eamon, 2002; Sousa,
2008; Košak Babuder, 2008) in prakse je znano, da revščina in slab socialno-ekonomski položaj
družine lahko močno vplivata na otrokov zgodnji razvoj in se zato ob vstopu v šolo razvijejo
učne težave. Pomembno je, da prepoznamo prave vzroke in izvore težav, saj bo le tako pomoč
pravilno naravnana in učinkovita.
Na podlagi celostne ocene funkcioniranja družine, šole in učenca smo kompenzacijski program
oblikovali tako, da smo upoštevali vsa pomembna področja, na katerih je imel učenec
primanjkljaje.
Z načrtnim in sistematičnim treningom smo razvijali matematično znanje in jezikovne
sposobnosti. Ob tem se je izboljševala učenčeva koncentracija in zmožnost usmerjanja
pozornosti. S celostnim načinom dela smo izboljšali njegovo znanje, učenec je doživljal uspehe
in si izboljšal samopodobo, kar je dodatno vplivalo na notranjo motivacijo in učinkovitost. S
prostovoljno delavko in po navodilih specialne in rehabilitacijske pedagoginje in učiteljice je
učenec delal vaje ter tako individualno utrjeval znanje in spretnosti. V razredu je učiteljica z
dobro poučevalno prakso spodbujala uporabo znanja in strategij ter prenos izkušenj iz
individualnih v nove okoliščine v razredu. Učenčevo znanje ima namreč pravo vrednost šele
takrat, ko ga je zmožen uporabiti pri reševanju učnih problemov v različnih okoliščinah. Člani
tima smo bili v oporo tudi staršem, da so svojemu otroku lažje pomagali pri opravljanju šolskih
obveznosti, ga spodbujali in usmerjali.
Ob koncu drugega razreda smo preverjali, kako učenec uresničuje cilje (grafi 4 do 7). Opazili
smo pomemben napredek na vseh področjih obravnave. Znanje, pridobljeno med individualnim
treningom, je precej uspešno prenesel tudi v reševanje nalog v razredu (zlasti pri sodelovalnem
poučevanju) in doma. Prav tako je bilo razvidno, da je po počitnicah nazadoval pri vseh
vsebinah, ki niso bile dovolj utrjene (tabele 25 do 28), zato je imel v novem šolskem letu
ponovno izrazitejše učne težave in je teže sledil pouku. Učiteljica je v razredu upoštevala
njegove težave, ga spodbujala, vodila, zahtevnost prilagajala njegovim zmožnostim in njegovega
neznanja ni izpostavljala pred sošolci. Ob sistematičnem treningu, individualnem delu s
prostovoljno delavko ter ob podpori učiteljice in vrstnikov je bilo približno po enem mesecu in
pol njegovo znanje na podobni ravni kot pred počitnicami.
Ocena in evalvacija ciljev ter rezultatov pri posameznih testih in nalogah ob koncu programa je
pokazala velik napredek na vseh področjih obravnave in učinkovit prenos znanja v različne
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okoliščine. Specifičen trening in sistematično izveden program z načrtno izbranimi cilji,
vsebinami ter didaktičnim in metodičnim načinom dela (z rednimi evalvacijskimi srečanji članov
delovne skupine) je omilil negativne vplive manj spodbudnega okolja v zgodnjem otroštvu.
Opazili smo tudi spremembo v odnosu staršev do otroka. Močno se je izboljšala kakovost
medsebojnega sporazumevanja, pa tudi podporna naravnanost staršev.
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7.2 SPLOŠNA HIPOTEZA

S kompenzacijskim programom bomo izboljšali matematično konceptualno, deklarativno,
proceduralno in problemsko znanje ter matematične jezikovne sposobnosti pri učencu iz
manj spodbudnega okolja.
S primerjavo začetnih in končnih rezultatov pri uporabljenih instrumentih in z analizo ciljev
treninga ugotavljamo, da smo s kompenzacijskim programom izboljšali učenčeve številske
predstave v obsegu naravnih števil do 100, razumevanje povezanosti med računskima
operacijama seštevanje in odštevanje, prostorsko orientacijo ter zmožnost razumevanja in
uporabe matematičnega formalnega jezika in simbolov.
Učenec je do avtomatizma osvojil osnovna aritmetična dejstva v obsegu naravnih števil do 10 in
delno tudi do 20. Pri reševanju aritmetičnih nalog je ob koncu programa uporabljal razvojno
naprednejše strategije, izboljšal si je sposobnosti štetja in osvojil temeljne pojme, ki so
potrebni, da lahko zadosti potrebam pouka.
Med treningom je razvil učinkovite strategije za izvajanje matematičnih postopkov. Izboljšala se
je zmožnost prepoznavanja napak v izvajanju postopkov in popravljanje le-teh. Ob koncu
programa je bilo njegovo razumevanje grafičnih reprezentacij toliko razvito, da je lahko zadostil
potrebam pouka.
Učenec je napredoval v vseh prvinah matematičnega problemskega znanja. Razvil je učinkovite
strategije za reševanje enostavnejših matematičnih problemov in med reševanjem izbiral
najučinkovitejše strategije ter povezoval matematično deklarativno, konceptualno in
proceduralno znanje. Ob sistematičnem urjenju so se izboljšale tudi učenčeve splošne in
matematične jezikovne zmožnosti.
Glede na predstavljen napredek lahko ugotovimo, da smo s kompenzacijskim programom
izboljšali učenčevo matematično konceptualno, deklarativno, proceduralno in problemsko
znanje ter splošne in matematične jezikovne zmožnosti. Torej lahko hipotezo potrdimo.
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8. SKLEPNE UGOTOVITVE

Kadar se pri učencu pojavijo učne težave, je pomembno, da učitelj prepozna razloge zanje in
ustrezno ukrepa. Rezultati različnih mednarodnih raziskav (TIMMS, 1995, 1999, 2003 in 2007,
po Vehovar idr., 2009; PISA, 2009), pri katerih sodeluje tudi Slovenija, kažejo, da socialnoekonomski položaj družine statistično pomembno vpliva na učno uspešnost in izobrazbene
možnosti učencev iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine. Zato ti učenci potrebujejo
specifične programe pomoči, ki jim omogočajo, da sočasno odpravljajo primanjkljaje zaradi
pomanjkanja izkušenj in premalo spodbudnega domačega okolja in izboljšajo učni uspeh.
Številni tuji in domači avtorji navajajo dokaze o vplivu revščine in slabega socialnoekonomskega položaja družine na otrokov zgodnji razvoj in pojav učnih težav ob vstopu v šolo
(Barrera, 1995; Brooks-Gunn, Duncan, 1997; Mittler, 2000; Kavkler, 2001; Bezenšek, 2003;
Košak Babuder, 2004b, Engle in Black, 2008).
Otroci imajo lahko že v predšolskem obdobju veliko izkušenj z matematiko in reševanjem
vsakdanjih matematičnih problemov (Geary, 1994; Aubrey, 1995; Kavkler, 2004; Gersten,
Jordan in Flojo, 2005; Desoete in Stock, 2011). Žal se z vstopom v šolo povezava matematike z
vsakodnevnim življenjem pogosto zmanjša ali celo prekine. V predšolskem obdobju otrok
spoznava matematiko v vsakdanjem maternem jeziku, vsebine šolske matematike pa so podane
v formalnem matematičnem jeziku in s simboli. Nekateri učenci brez težav preidejo na
abstraktnejšo raven mišljenja in hitreje osvajajo formalni matematični jezik, drugi imajo s tem
veliko težav. Otroci iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine imajo v predšolskem obdobju
pogosto zelo skromne izkušnje z vsakdanjo matematiko (npr. štetje, dejavnosti s števili,
reševanje vsakdanjih življenjskih matematičnih problemov seštevanja in odštevanja), zato imajo
pri osvajanju abstraktnejših matematičnih vsebin v osnovni šoli veliko težav. Znajdejo se pred
drugačnimi zahtevami, kot so jih bili vajeni v domačem okolju. Strategije, ki so jih uporabljali
doma, v novem okolju niso učinkovite, novih pa si ne zmorejo razviti in zato niso zmožni
reševati učnih problemov v šoli (Barrera, 1995; Manfreda, 2000; Kavkler, 2001; Keegan Eamon,
2002; Vončina, 2003; Košak Babuder, 2004a, 2004b).
V raziskovalnem delu z naslovom Kompenzacijski program za učenca z matematičnimi učnimi
težavami iz družine z nizkim socialno-ekonomskim statusom smo identificirali značilnosti učenca
iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine. Ocenili smo funkcioniranje otroka in družine ter
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otrokove matematične, jezikovne in druge zmožnosti (npr. koncentracijo, pozornost,
grafomotoriko). Na podlagi celostne ocene učenčevega funkcioniranja smo oblikovali
kompenzacijski program za omilitev posledic vpliva manj spodbudnega okolja v zgodnjem
otroštvu na razvoj matematičnega deklarativnega, konceptualnega, proceduralnega in
problemskega znanja ter matematičnih jezikovnih zmožnosti.
Pri oblikovanju programa smo upoštevali petstopenjski model pomoči (Magajna idr., 2008) in
na peti stopnji tega modela s strokovnimi delavci izdelali konkreten načrt pomoči. Na osnovi
štiri-stopenjskega sistemskega modela (Kavkler, 2002) smo v celostno obravnavo pritegnili
vrstnike, učiteljico, prostovoljno delavko in starše ter izvajali timsko poučevanje. Učiteljica je
poučevala po metodah dobre poučevalne prakse z izbiro sistematičnih in kakovostnih strategij
poučevanja (Mitchell, 2008). Prostovoljna delavka je nadaljevala z vajami individualno zunaj
razreda po navodilih učiteljice ter specialne in rehabilitacijske pedagoginje. Specialna in
rehabilitacijska pedagoginja je opravljala vaje z učencem štirikrat na teden po 30 minut in v
drugem razredu enkrat tedensko sodelovala pri timskem poučevanju v razredu. V tretjem
razredu je izvajala individualne vaje petkrat tedensko po 30 minut. Vrstniki so v razredu
pripomogli, da je učenec lažje sledil navodilom in zahtevam pouka. V okviru sodelovalnega
poučevanja smo učencu pomagali pri razvijanju ter utrjevanju znanja in strategij, ki si jih je
pridobil pri individualnem delu.
Pri izvajanju programa smo upoštevali spoznanja iz številnih raziskav (Kavkler idr., 1997; RittleJohnson in Alibali, 1999; Kalan, 2005; Fuchs in Powell idr., 2010; Mrak, 2010), npr. to, da je
treba za uspešno intervencijo pri matematičnih učnih težavah razvijati tako strategije kot
razumevanje pojmov in konceptov ter postopkov reševanja raznovrstnih nalog.
S starši smo naredili načrt pomoči v domačem okolju in tako spodbudili razvijanje
spodbudnejšega okolja. V celotnem procesu pa so imeli pomembno vlogo tudi učenec in njegovi
vrstniki. Ob upoštevanju interesov in močnih področij smo z dečkom oblikovali sodelovalni
odnos, v katerem je imel možnost izbiranja, soodločanja ter ocenjevanja uspešnosti in
napredka. Pomemben poudarek je bil na oblikovanju realne pozitivne samopodobe in notranje
motivacije.
Študija primera je eksperimentalna raziskava, s katero smo preverjali uspešnost oblikovanja in
izvedbe kompenzacijskega programa. Temeljila je na načinu dela, značilnem za deskriptivne
raziskovalne naloge, vsebovala pa je tudi prvine statističnih metod za numerične spremenljivke.
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Pregled doseganja ciljev in analiza rezultatov posameznih testov ter nalog je pokazala učenčev
napredek na vseh področjih obravnave. Podrobnejši pregled rezultatov nam je dal vpogled v
napredek po posameznih področjih in pokazal nekatere posebnosti, ki so se med izvajanjem
programa pojavile.
Naša opažanja lahko strnemo v naslednjih ugotovitvah:


Učenec je imel največje primanjkljaje na področjih, kot so: številske predstave, štetje,
avtomatizacija osnovnih aritmetičnih dejstev, poznavanje matematičnih konceptov in
pojmov, slabo razvite strategije za reševanje matematičnih besedilnih nalog, šibka
zmožnost prenosa izkušenj v nove okoliščine in slabo razvite matematične in splošne
jezikovne zmožnosti ter okorna grafomotorika. Uspešnejši je bil, če je lahko uporabljal
konkreten material (bolj konstantna pozornost, boljše pomnjenje in priklic informacij) in
slikovno gradivo. Pomoč je potreboval pri postopnem prehodu na verbalne in miselne
strategije. V komunikaciji je bil sproščen, naravno radoveden in željan uspeha ter
energijsko dobro opremljen.



Trening je bil zasnovan tako, da smo ob upoštevanju učenčevih močnih področij razvijali
njegovo znanje in spretnosti ter mu pri urjenju omogočili uporabo strategij, skladnih z
njegovim razvojem. Matematično deklarativno znanje smo razvijali z uporabo
materialnih in slikovnih reprezentacij ter postopoma prehajali na verbalne in miselne
strategije – npr. priklic aritmetičnih dejstev. Matematično konceptualno znanje smo
razvijali s konkretnimi in slikovnimi reprezentacijami. Razvoj matematičnega
proceduralnega znanja je temeljil na učenju strategij ter uporabi konceptualnega in
deklarativnega matematičnega znanja. Ugotovili smo, da je izboljšano deklarativno in
konceptualno matematično znanje zelo pozitivno vplivalo na razvoj matematičnih
postopkov in nasprotno, da je tudi izvajanje težjih matematičnih postopkov z uporabo
problemskega matematičnega znanja vplivalo na izbiro strategij iz deklarativnega in
konceptualnega znanja. Neosvojeni postopki in neavtomatizirana aritmetična dejstva so
močno obremenila učenčev delovni spomin, zato je počasneje izvajal postopke in pri
reševanju besedilnih nalog uporabil manj napredne strategije. Podobne ugotovitve o
vzajemnem vplivanju in soodvisnosti najdemo tudi v literaturi (Byrnes in Wasik, 1991;
Kavkler, 1997; Rittle-Johnson idr. 2001; Gersten, Jordan Flojo, 2005). Učenec je pri
dejavnostih, kjer je občutil stres, dolgo časa vztrajal pri uporabi razvojno manj naprednih
strategij (npr. preštevanje prstov). Na dolgotrajno opiranje na materialne strategije je
Marija Jazbec specialistično delo

186

Kompenzacijski program za učenca z matematičnimi učnimi težavami iz družine z nizkim socialno-ekonomskim statusom

verjetno vplivala velika želja po uspehu. Ker so bile materialne strategije preizkušene, so
učencu omogočale zanesljivo in tudi pravilno reševanje aritmetičnih nalog ter doživljanje
uspeha, čeprav za ceno večje porabe časa. Razlog je lahko tudi prag tolerance. Učenci z
višjim pragom tolerance se bolj premišljeno odločajo za uporabo strategije priklica in
razvojno naprednejših strategij (Geary, 1994). Zanimivo je še naslednje odkritje:
Dehaene, Molko, Cohen in Wilson (2004, v Sousa, 2008) so s funkcijsko magnetnoresonančno sliko (fMRI) možganov ugotovili, da je med urjenjem osnovnih aritmetičnih
dejstev največja aktivnost možganov zaznana v levem temenskem delu motorične
možganske skorje, in sicer v regiji, ki kontrolira gibanje prstov.


Najpočasnejši napredek smo zaznali pri razvijanju matematičnega problemskega znanja
– npr. pri reševanju matematičnih besedilnih nalog in nalog z več rešitvami. Reševanje je
bilo oteženo zaradi slabših jezikovnih zmožnosti. Učenec je imel težave z branjem in
razumevanjem navodil, besedil, opisovanjem vsebine besedilne naloge, sestavljanjem
odgovorov in opisom postopkov. Zaradi omenjenih težav je bil njegov napredek
najpočasnejši prav pri osvajanju postopkov za reševanje matematičnih besedilnih in
drugih nalog, pri katerih je bilo treba uporabiti jezikovne sposobnosti. V literaturi lahko
najdemo podobne ugotovitve. M. Kavkler (1997) navaja, da na uspešnost pri matematiki
močno vplivajo jezikovne sposobnosti. Učenci so uspešnejši, če bolje razumejo dana
navodila, lažje interpretirajo dejavnosti in bolje razumejo matematični simbolni jezik. Na
povezanost med matematičnimi dosežki in jezikovnimi zmožnostmi opozarjajo še
številni drugi avtorji (npr. Fazio, 1999; Geršak, 2002; Donlan idr., 2007; Lawrence idr.,
2010). Ne smemo pa prezreti, da je za uspešno reševanje matematičnih besedilnih nalog
poleg jezika in besednega razumevanja zelo pomembno konceptualno znanje, dobro
neverbalno problemsko znanje, pozornost, delovni in dolgotrajni spomin ter hitrost
obdelave podatkov, ki posredno preko aritmetike vpliva na reševanje raznovrstnih
aritmetičnih in besedilnih nalog (Fuchs, idr., 2006; Geary, idr. 2011; Kavkler, 2011).



Prav zaradi učenčevih slabših jezikovnih zmožnosti smo v trening vnesli sistematično
bogatenje besedišča z matematičnimi pojmi. Z učiteljicama drugega in tretjega razreda
smo sestavile seznam matematičnih pojmov, ki so potrebni za razumevanje učne snovi
in izboljšanje bralnega razumevanja matematičnih vsebin. Učenec je spoznaval pojme v
različnih kontekstih in okoliščinah pri individualnem delu s specialno in rehabilitacijsko
pedagoginjo, prostovoljno delavko, pri sodelovalnem poučevanju in ob dejavnostih v
razredu. Izkazoval je izredno motivacijo za učenje pojmov in se ni naveličal ponavljanj,
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saj smo uporabili različne materiale, metode in okoliščine, da je bilo delo dovolj pestro.
Za kakovostno poučevanje tudi Lawrence in sodelavci (2010) priporočajo timsko delo in
urjenje v različnih okoliščinah. Učenec je ob koncu treninga izkazal velik napredek tako
pri poznavanju kot uporabi matematičnih pojmov. Semantični preizkus (graf 3) pa je
pokazal napredek tudi pri besedišču s pojmi iz vsakdanjega jezika.


Učenci iz manj spodbudnega okolja zaradi vpliva revščine in slabega socialnoekonomskega položaja družine v predšolskem obdobju nimajo enakovrednih možnosti
za razvoj grafomotorike kot njihovi vrstniki. Na to vplivajo slabše materialne razmere,
drugačne vrednote v družini in težave staršev, ki so ob vsakodnevnih skrbeh za zaslužek
in preživetje manj občutljivi za tovrstne otrokove potrebe (Barrera, 1995; Košak
Babuder, 2004a, 2004b; Vehovar idr. 2009). Ob rednem izvajanju vaj za grafomotoriko
pri prostovoljni delavki in v razredu je učenec izboljšal tudi to spretnost. Praksa kaže, da
je grafomotorika pri pouku zelo pomembna. Če je učenec pri pisanju okoren, teže sledu
tempu pisanja v razredu, njegovi zapiski so slabo čitljivi. Neurejeni in nepopolni zapiski
pa učencu ne omogočajo kakovostnega učenja.



Pri delu z učenci z učnimi težavami je zelo pomembna neprekinjenost vadbe. Med
izvajanjem programa se je pokazala težava, ker je bila zaradi poletnih počitnic za daljši
čas pretrgana kontinuiteta dela. Ob začetku novega šolskega leta smo naredili oceno s
predstavljenimi instrumenti in ugotovili, da je učenec dosegel precej slabše rezultate kot
pred počitnicami. Pri natančnejšem pregledu smo ugotovili, da se je prenehanje
treninga najbolj poznalo pri tistih vsebinah, ki pred počitnicami še niso bile
avtomatizirane ali dovolj utrjene. Učenec je potreboval skoraj dva meseca, da je
približno dosegel raven dosežkov pred počitnicami. Ta ugotovitev je zelo pomembna za
pedagoško prakso. Pri poučevanju je treba upoštevati, da pri učencih z učnimi težavami
dolgotrajnejše prekinitve lahko zelo vplivajo na ohranjanje in priklic znanja. Po daljših
prekinitvah potrebujejo precej več časa, da dosežejo prejšnjo raven znanja, kot njihovi
vrstniki brez takih težav. Zato naj bi učitelji učencem dali dovolj časa za ponavljanje in
utrjevanje učne snovi preden začnejo obravnavati nove vsebine. Za učence z učnimi
težavami je pomembno še, da ponavljanje ni preveč intenzivno, saj se zaradi časovnega
pritiska in preobremenjenosti lahko začne razvijati odpor do dela.



Učenci iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine in slabega socialno-ekonomskega
položaja družine so v izobraževalnem sistemu pogosteje manj uspešni kot vrstniki iz
spodbudnejšega okolja. Pri učencu, za katerega smo pripravili kompenzacijski program,
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so se prepletali vplivi manj spodbudnega okolja, govorno jezikovna motnja in
primanjkljaji pri učenju matematike. Za pripravo in izvedbo programa ter poučevanje
smo izbrali celostni model: prepoznavanje težav, načrtovanje celostnega treninga,
ustrezne strategije poučevanja in preverjanja znanja, raznolike metode poučevanja
(metoda dobre poučevalne prakse, sodelovalno poučevanje, interdisciplinarni način
dela, aktivno vključevanje učenca z upoštevanjem njegovih zmožnosti), spodbujanje
partnerskega odnosa med šolo in starši in postopno spreminjanje vzgojnega sloga
staršev (razvijanje njihovih zmožnosti za oporo otroku pri šolskem delu). V literaturi
lahko najdemo številna opozorila o pomembnosti kakovostnega medsebojnega
sodelovanja in razvijanja partnerskega in sodelovalnega modela sodelovanja s starši
otrok s posebnimi potrebami (Guo in Mullan Harris, 2000; Magajna idr. 2008; Košak
Babuder, 2011) ter celostnega načina reševanja težav zaradi vplivov revščine (Ramey
idr., 2000). K izvedbi programa pomoči so pomembno pripomogli še učenčevi vrstniki.
Ob celostni obravnavi in s sistemskim načinom dela se je izboljšala učenčeva učna
uspešnost, odzivanje staršev na otrokove potrebe in njihova pomoč pri vsakdanjih
šolskih obveznostih. Učinki kompenzacijskega programa pa so opazni še sedaj, ko je
učenec že v petem razredu.

Povzetek naših ugotovitev je naslednji: učitelji in šolski strokovni delavci lahko pripomorejo k
omilitvi vplivov revščine na učenčev razvoj in učne težave. Naš kompenzacijski program je lahko
okvirni model za zmanjševanje vplivov revščine ter slabšega socialno-ekonomskega položaja
družine na otrokov razvoj in učno uspešnost, vendar je pri posploševanju programa v pedagoški
praksi treba upoštevati določene omejitve. Obravnavani učenec je imel zelo kompleksne težave,
ki so izhajale tudi iz specifičnih primanjkljajev na govorno-jezikovnem področju in pri
matematiki. Pri učencih iz slabega socialno-ekonomskega položaja brez specifičnih
primanjkljajev bodo določene težave na področjih, kot so jezik (npr. skop besedni zaklad),
matematično znanje, splošna poučenost, grafomotorika itd. zagotovo prisotne, specifične pa
ne. Pred načrtovanjem in izvedbo kompenzacijskega programa je treba pripraviti celostno
oceno učenčevega funkcioniranja, funkcioniranja družine ter šolskega okolja. Šele na podlagi
rezultatov ocenjevanja je mogoče pripraviti in izvesti kakovosten program pomoči.
Menimo še, da je treba po končanem kompenzacijskem programu poskrbeti za kontinuiteto
ustrezne pomoči učencu in staršem in si še naprej prizadevati za kakovostno poučevanje,
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pozitivne odnose, stalno konstruktivno sodelovanje, vrstniške pomoči ipd. Zahtevnost učnih
vsebin se namreč stopnjuje in brez ustrezne pomoči jih učenci ne bodo zmogli obvladati. Po
naših izkušnjah je lahko zelo uspešno in učinkovito vrstniško tutorstvo, prostovoljno delo in
nadaljnje redno sodelovanje s starši.
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PRILOGE
V prilogah od 1 do 6 (Galeša, 2003) so uporabljene naslednje kratice:
DVC – delovni vsebinski cilji
DOC – doseženi operativni cilji
OL – ocenjevalna lestvica
SFC – splošni funkcijski cilji
SUC – splošni učni cilji
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Priloga 1 Vzgojno izobraževalni dejavniki v družini – ocena razvitosti in posebne potrebe družine
(Galeša, 2003)
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Priloga 2 Vzgojno izobraževalni dejavniki v šoli – ocena razvitosti in posebnih vzgojnoizobraževalnih potreb (Galeša, 2003)
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Priloga 3 Senzorična in senzomotorična integracija – ocena razvitosti in posebnih vzgojnoizobraževalnih potreb (Galeša, 2003)
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Priloga 4 Slušno zaznavanje – ocena razvitosti in posebnih vzgojno-izobraževalnih potreb
(Galeša, 2003)
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Priloga 5 Pozornost – ocena razvitosti in posebnih vzgojno-izobraževalnih potreb (Galeša, 2003)
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Priloga 6 Čustvovanje – ocena razvitosti in posebnih vzgojno-izobraževalnih potreb (Galeša,
2003)
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Priloga 7 Seznam matematičnih pojmov in doseganje rezultatov

MESEC
MATEMATIČNI

jan

feb

mar

apr

maj

jun

sep

okt

nov

dec

na – pod

+

+

+

+

+

+

P

+

+

+

+

zgoraj – spodaj

+

+

+

+

+

+

O

+

+

+

+

desno – levo

+

+

+

+

+

+

Č

+

+

+

+

spredaj – zadaj

+

+

+

+

+

+

I

+

+

+

+

prvi – zadnji

+

+

+

+

+

+

T

+

+

+

+

velik – majhen

+

+

+

+

+

+

N

+

+

+

+

večji – manjši

+

+

+

+

+

+

I

+

+

+

+

največji – najmanjši

+

+

+

+

+

+

C

+

+

+

+

visok – nizek

-

-

-

-

o

+

E

+

+

+

+

višji - nižji

-

-

-

-

-

o

-

o

+

+

najvišji - najnižji

-

-

-

-

-

-

-

-

o

o

+

+

+

+

+

+

+

+

+

POJEM

zunaj – znotraj/notri
težak – lahek

o

+

+

+

+

+

+

+

+

+

lažji – težji

o

+

+

+

+

+

+

+

+

+

najtežji – najlažji

o

+

+

+

+

+

+

+

+

+

dolg – kratek

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

daljši – krajši

o

+

+

+

+

+

+

+

+

+

najdaljši – najkrajši

o

+

+

+

+

+

+

+

+

+

širok – ozek

-

-

-

-

-

o

o

o

o

+

širši – ožji

-

-

-

-

-

o

-

o

o

+

najširši – najožji

-

-

-

-

-

-

-

-

o

+

vodoravno

-

-

-

-

-

-

o

+

+

+

navpično

-

-

-

-

-

-

o

+

+

+

poševno

-

-

-

-

-

o

+

+

+

predhodnik

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

naslednik

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

nadaljuj zaporedje

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

seštej

-

o

+

+

+

+

+

+

+

+

odštej

-

o

+

+

+

+

+

+

+

+

neznano število

-

o

+

+

+

+

+

+

+

+

-

-

-

o

+

+

+

+

+

+

števila do 20

števila do 100
predhodnik
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naslednik

-

-

-

o

+

+

+

+

+

+

enica

-

-

-

+

+

+

+

+

+

+

desetica

-

-

-

+

+

+

+

+

+

+

stotica

-

-

-

o

+

+

+

+

+

+

nadaljuj zaporedje

-

-

-

+

+

+

+

+

+

+

seštej

-

-

-

+

+

+

+

+

+

+

odštej

-

-

-

+

+

+

+

+

+

+

neznano število

-

-

-

-

+

+

+

+

+

+

enako

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

večje

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

manjše

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

enako

-

-

-

+

+

+

+

+

+

+

večje

-

-

-

+

+

+

+

+

+

+

manjše

-

-

-

+

+

+

+

+

+

+

zmanjševanec

-

-

-

o

+

+

+

+

+

+

odštevanec

-

-

-

o

+

+

+

+

+

+

razlika

-

-

-

o

o

+

+

+

+

+

seštevanec

-

-

-

o

+

+

+

+

+

+

vsota

-

-

-

o

o

+

+

+

+

+

množenje/množim

-

-

-

-

-

-

-

-

o

+

deljenje/delim

-

-

-

-

-

-

-

-

o

+

krat

-

-

-

-

-

-

-

-

o

+

deljeno

-

-

-

-

-

-

-

-

o

+

računska operacija

-

-

-

-

-

-

-

-

o

o

krog

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

pravokotnik

-

o

+

+

+

+

+

+

+

+

kvadrat

o

+

+

+

+

+

+

+

+

+

trikotnik

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

stranica

-

-

-

-

-

-

o

+

+

+

oglišče

-

-

-

-

-

-

o

+

+

+

o

+

+

+

+

+

+

+

+

odnosi med števili do 20

odnosi med števili do 100

geometrijski liki

simetričen
geometrijska telesa
kocka

-

o

+

+

+

+

+

+

+

+

kvader

-

-

o

+

+

+

+

+

+

+

Marija Jazbec specialistično delo

226

Kompenzacijski program za učenca z matematičnimi učnimi težavami iz družine z nizkim socialno-ekonomskim statusom

valj

-

-

o

+

+

+

+

+

+

+

krogla

o

o

+

+

+

+

+

+

+

+

ploskev

-

-

-

-

-

-

-

o

+

+

rob

-

-

-

-

-

-

-

o

+

+

oglišče

-

-

-

-

-

-

-

+

+

+

ravna

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

kriva

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

sklenjena

-

-

o

+

+

+

o

o

+

+

nesklenjena

-

-

o

+

+

+

o

o

+

+

lomljena

-

-

o

+

+

+

o

o

+

+

presečišče črt

-

-

-

+

+

+

o

+

+

+

m – meter

-

-

-

-

o

+

+

+

+

+

cm – centimeter

-

-

-

-

o

o

o

+

+

+

dm – decimeter

-

-

-

-

-

-

-

o

+

+

kg – kilogram

-

-

-

-

o

o

o

o

+

+

EUR/€ - evro

o

+

+

+

+

+

+

+

+

+

črte

imena in simboli za merske
enote

Legenda: + večinoma osvojen, o delno osvojen, - ni osvojen
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Priloga 8 Predstavitev reševanja matematičnih besedilnih nalog po mesecih

Slika 24: Primer besedilne naloge s povezovanjem besedila in računa

Slika 25: Prikaz reševanja besedilne naloge – konec januarja

Slika 26: Prikaz reševanja besedilne naloge seštevanja – februar
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Slika 27: Prikaz reševanja besedilne naloge odštevanja - februar

Slika 28: Prikaz reševanja naloge nakupovanja – april

Slika 29: Prikaz reševanja besedilne naloge – junij
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Slika 30: Prikaz reševanja besedilne naloge – september

Slika 31: Prikaz reševanja besedilne naloge – november
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