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DISKALKULIJA 

Diskalkulija ni bolezen, ampak je posameznikov specifičen način kognitivnega 

funkcioniranja. Tudi ni akalkulija, ki pomeni nesposobnost uporabe matematičnih simbolov in 

je posledica hujših poškodb možganov (Adler, 2001, v Kavkler, 2007). 

Diskalkulija je lahko prirojena ali pridobljena. Razvojna diskalkulija je specifična učna 

težava na področju matematike pri osebah, ki so normalno inteligentne (Shalev, Auerbach, 

Manor in Gross-Tsur, 2000, v Kavkler, 2007). 

Tudi DSM IV (1994, v Kavkler, 2007) opredeljuje razvojno diskalkulijo. Opredeli jo kot učni 

primanjkljaj, kadar so matematični dosežki, glede na otrokovo starost, inteligentnost in sam 

potek izobraževanja, pomembno nižji, kot bi jih pričakovali.  

Diskalkulija se kaže kot skupek specifičnih težav pri učenju matematike in reševanju 

računskih nalog ter vpliva na sposobnost usvajanja matematičnih veščin. Težave se pojavljajo 

ne glede na intelektualno razvitost, nemoteno delovanje čutil in optimalne pogoje 

poučevanja. Težave so lahko prisotne na vseh ali pa le določenih področjih matematike. 

Pogosto jih spremljajo tudi težave na jezikovnem področju (Kesič Dimic, 2010).  

Težave se razprostirajo na kontinuumu od lažjih do zelo izrazitih (Garnett, 1998, v Kavkler, 

2007), od kratkotrajnih do tistih, ki trajajo celo življenje. Da lahko zaključimo, da ima učenec 

učne težave na področju matematike, je pomembno, da se pri tem učencu kaže v primerjavi z 

vrstniki v matematičnem znanju in strategijah večje in dolgotrajnejše odstopanje od povprečja 

(Kavkler, 2007). Torej o diskalkuliji lahko sklepamo, kadar so se izrazite učne težave pokazale 

v dosedanjem šolanju in jih ni bilo mogoče odpraviti kljub prilagoditvam metod in oblik dela, 

vključevanju v individualne in skupinske oblike pomoči ter svetovanju šolske svetovalne 

službe. Toda to ne pomeni nujno, da ima učenec negativno oceno iz matematike (Kavkler, 

2011b). 

Učenci z izrazitimi učnimi težavami pri matematiki so v šoli usmerjeni kot učenci s PPPU v 

izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Gre pa za 

vseživljenjsko učno težavo (Peklaj, 2012). 

V različnih obdobjih lahko pri osebah z diskalkulijo opazimo različne znake, izraziti in 

vseživljenjski primanjkljaji pa so že na področju osnovnih znanj in veščin matematike, ki se 

kažejo v slabšem obvladovanju:  

 matematičnih pojmov (število, ulomek, operacije itd.); 

 veščin štetja (predvsem štetje nazaj, v zaporedju, fleksibilno štetje); 

 proceduralnih znanj (postopki računskih operacij, pri reševanju problemov itd.); 
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 priklica dejstev (aritmetičnih dejstev, znakov, matematičnih terminov, simbolov); 

 reševanja besednih problemov; 

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

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

MOČNA PODROČJA IN PRIMANJKLJAJI 

Ko učitelj ugotovi, da ima otrok izrazitejše težave pri matematiki, mora oceniti njegovo 

stanje. Pomembno je, da ugotovi njegova močna področja in prisotne primanjkljaje (Kavkler, 

2007). 

Močna področja: 

 uspešni so pri ustnem izražanju, branju in pisanju; 

 imajo dober spomin za besede; 

 so ustvarjalni; 

 imajo dobre sposobnosti strateškega mišljenja; 

 imajo dobro razvite praktične sposobnosti; 

 imajo dobro intuicijo.  

Težave pa se pojavljajo na naslednjih področjih:  

 Organizacija in načrtovanje 

 Časovna orientacija in organizacija časa (težave imajo z oceno, koliko časa 

potrebujejo za domačo nalogo, pri pisnem ocenjevanju znanja); 

 imajo neurejene šolske potrebščine in učne pripomočke; 

 težave imajo pri razporejanju zapisa na listu; 

 težave imajo z načrtovanjem poteka reševanja naloge. 

 Fizične spretnosti 

Slabše razvite finomotorične sposobnosti, zaradi česar imajo težave pri geometriji, 

uporabi tehničnih in učnih pripomočkov ter zapisovanju števil, računov in besedilnih nalog. 

 Sposobnosti socialne integracije 

 Slabše so vključeni v socialno okolje; 

 pogosto težje razumejo pravila, socialne odnose in neverbalne znake. 
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PRIMANJKLJAJI NA PODROČJU MATEMATIKE 

 Verbalne sposobnosti: 

 težave imajo z razumevanjem in usvajanjem matematičnih pojmov, saj je 

matematični jezik zelo zahteven;  

 težave se pojavljajo pri povezovanju matematičnih izrazov s pomenom (odštej, 

odvzemi – ne povežejo z odštevanjem);  

 težko opišejo postopke in uporabljene strategije pri reševanju problemov, čeprav 

so drugače zelo uspešni pri ustnem izražanju. 

 Perceptivne sposobnosti: 

 zamenjujejo vidno podobna števila (6-9, 3-8);  

 zamenjujejo števke v dvomestnih številih (preberejo 53 namesto 35); 

 težave imajo s prepoznavanjem in z razlikovanjem računskih znakov (npr. + in ×); 

 težave imajo pri prepisovanju s table v zvezek; 

 težave imajo pri orientaciji levo-desno, zgoraj-spodaj, pred-za; 

 pri pisnem računanju ne vedo, kje začeti z računanjem in nenatančno podpisujejo 

števke. 

 Pozornost in koncentracija: 

 slabša pozornost in koncentracija zaradi težav z razumevanjem navodil, pojmov,    

(pogosto ne vedo, kaj morajo narediti) in zaradi počasnejšega tempa izvajanja. 

 Konceptualno, proceduralno in deklarativno znanje: 

 težave imajo pri razumevanju in obvladovanju pojmov števila, vrstilnih števnikov 

(prvi, drugi – kar jim predstavlja težave tudi pri športni vzgoji) in geometrijskih 

pojmov (kvadrat, ploščina, obseg); 

 težave imajo pri razumevanju odnosov med števili (večje, manjše) in odnosov med 

merskimi enotami (g, dag, kg, t); 

 težave imajo pri urejanju števil po velikosti in pri štetju (predvsem pri štetju nazaj 

in v zaporedju); 

 težave imajo na področju dolgotrajnega pomnjenja – težave pri priklicu dejstev 

(npr. poštevanka) in postopkov; 

 težave imajo na področju kratkotrajnega pomnjenja – pogosto pozabijo 

matematične podatke (npr. pozabijo del števila v računu); 

 težave imajo pri sledenju zaporedju korakov v postopkih in pogosto kakšen korak 

izpustijo; 

 pogosto ne vedo, katero strategijo izbrati pri reševanju problemov, da bo le-ta 

učinkovita. 
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Pogosto se pri učencih z diskalkulijo zaradi negativnih izkušenj z matematiko v času 

šolanja, slabega samozaupanja in negativnih stališč do matematike pojavljata anksioznost in 

depresivnost. Pomembno je, da učencem zagotovimo, da so uspešni, saj bodo le tako 

motivirani za učenje in uporabo različnih predlaganih strategij (Sousa, 2008, v Kavkler, 2011a; 

Kavkler, 2011a; Lewis in Doorlang, 1987, v Kavkler, 2007; Geary, 2004, v Kavkler, 2011b). 

PREPOZNAVANJE IN OCENJEVANJE DISKALKULIJE 

Diagnosticiranje specifičnih učnih težav pri matematiki poteka večinoma, ko je otrok star 

osem let. Nekatere oblike se lahko diagnosticirajo nekoliko prej, pa tudi kasneje (pri desetih 

letih ali kasneje), ko se številski obseg poveča, naloge postanejo bolj zapletene, abstraktnejše, 

tempo dela se stopnjuje ter učiteljeva pričakovanja so višja (učitelji pričakujejo, da imajo 

učenci že usvojena osnovna konceptualna, deklarativna in proceduralna znanja s področja 

matematike). 

Ocenjevanje specifičnih učnih težav pri matematiki 

Pri ocenjevanju specifičnih učnih težav pri matematiki moramo biti tako pozorni na to, da: 

 razlikujemo specifične učne težave pri matematiki od običajnih oblik šolske 

neuspešnosti (začetne težave pri usvajanju novih matematičnih znanj še ne pomenijo 

specifičnih težav); 

 upoštevamo normalen razvoj otrokovih sposobnosti in spretnosti; 

 upoštevamo, da je potrebno učenca sistematično učiti šolskih matematičnih 

sposobnosti in spretnosti; 

 je potrebno vzroke učnih težav pri matematiki iskati v delovanju otrokovih kognitivnih 

procesov, ki pomembno vplivajo na razumevanje ter rabo deklarativnega, 

proceduralnega in konceptualnega znanja;  

 je potrebno upoštevati, da kriteriji za klasifikacijo matematičnih učnih težav še niso 

dovolj raziskani (Geary, 1994; Kavkler, 1997, v Kavkler, 2011b).  

Nacionalni center za učne težave (http://www.ncld.org/types-learning-

disabilities/dyscalculia/what-is-dyscalculia) izpostavlja, da za samo prepoznavanje težav s 

področja matematike niso dovolj rezultati na testih matematike. Preveriti moramo širok 

spekter spretnosti in vedenj, povezanih z matematičnimi veščinami, vključno s preverjanjem 

razumevanja in uporabe pojma števila, matematičnih konceptualnih znanj, reševanjem 

vsakdanjih matematičnih problemov ipd. Področja, ki jih preverjamo, so:  

http://www.ncld.org/types-learning-disabilities/dyscalculia/what-is-dyscalculia
http://www.ncld.org/types-learning-disabilities/dyscalculia/what-is-dyscalculia
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 temeljna matematična znanja (štetje, seštevanje, odštevanje, množenje in deljenje); 

 sposobnost izbire primernih matematičnih postopkov računanja glede na postavljen 

problem (ve, kdaj mora sešteti, odšteti, množiti ali deliti); 

 sposobnost organizacije objektov v smiselna zaporedja; 

 uporaba merskih enot; 

 sposobnost ocene količin (oceni približen rezultat); 

 samopreverjanje reševanja, iskanje lastnih poti reševanja matematičnih problemov. 

Kavklerjeva (2011b) še dodaja, da odkrivanje vzrokov matematičnih težav ne sme sloneti 

le na enem znaku, pogledati je potrebno več področij funkcioniranja učenca. Ocenjevati 

moramo tako izobraževalne, kot tudi čustvene dejavnike, ki pomembno vplivajo na učenje 

matematike (Montague, 1997, v prav tam). Za ocenjevanje učenčevega odnosa, prepričanj, 

čustev in stališč do matematike lahko uporabimo tehnike intervjuja, vprašalnike ali 

neformalne dialoge. 

Avtorica (prav tam) izpostavlja, da učitelji dobro razlikujejo med seboj učence glede na 

dosežke pri matematiki, slabše pa prepoznavajo vzroke težav pri učenju matematike. Najprej 

je potrebno prepoznati vrsto težav pri usvajanju različnih znanj (deklarativno, proceduralno, 

konceptualno in problemsko znanje). Učitelju so lahko v pomoč naslednja vprašanja, ki jih 

navaja M. Kavkler (2011b, str. 135–136): 

 V kolikšni meri v procesu poučevanja upoštevam zahteve kurikula? 

 Kako učinkovite so strategije poučevanja matematike, ki jih uporabljam? 

 Ali sem učencem ponudil ustrezne učne in tehnične pripomočke? Ali uporabljam 

dovolj vizualnih in drugih pripomočkov za ponazoritev matematičnih vsebin? 

 Katere veščine ima učenec slabše razvite? Kaj lahko naredim, da bo uspešnejši? 

 Kolikšen obseg kurikula lahko učenec usvoji? Katere učinkovite strategije poučevanja 

lahko uporabim, da učencem omogočim čim večji obseg matematičnega znanja? 

 Ali sem dovolj usmerjen v učenčeva močna področja in poznam pogoje, v katerih se 

pokažejo? Ali pozornost pretežno namenjam primanjkljajem in slabo poznam pogoje, 

v katerih se težave pojavijo? 

 Ali imajo učenci s specifičnimi učnimi težavami pri matematiki konceptualne, 

deklarativne, proceduralne težave? 

 Katere procesne težave imajo pri reševanju aritmetičnih problemov? 

 Ali so izbrane oblike pomoči učinkovite? Katere oblike je potrebno opustiti, katere je 

potrebno izvajati še naprej? 
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Ocena strategij pri reševanju aritmetičnih problemov 

Oceniti je potrebno, katere vrste strategij učenec uporablja: materialne strategije 

(materialne opore, kot so raba prstov, kroglic, številskega traku ipd.), ki omogočajo pravilen 

izračun osnovnih aritmetičnih problemov, a pri tem potrebujejo učenci več časa in pozornosti, 

verbalne strategije (npr. miselno štetje pri seštevanju, ponavljanje večkratnikov ipd.) ter 

miselno računanje, ki terja priklic aritmetičnih dejstev iz dolgotrajnega spomina, a je 

najhitrejša in najučinkovitejša strategija.  

Strategije, ki jih učenec uporablja pri računanju, ocenimo s pomočjo opazovanja učenca 

pri reševanju problema, poslušamo opis postopka reševanja problema ter analiziramo 

učenčev pisni izdelek, kjer preverimo točnost reševanja naloge (Geary, 1994; Kavkler, 1997, v 

Kavkler, 2011b). Pri tem moramo upoštevati, da je uporaba strategij odvisna tudi od 

zahtevnosti in vrste aritmetične naloge, razvojnih dejavnikov, delovnega spomina, priklica, 

čustvenih dejavnikov idr., zato strategije ocenjujemo večkrat. 

Ocenjevanje reševanja matematičnih besedilnih problemov 

Pri ocenjevanju reševanja matematičnih besedilnih problemov (MBP) lahko sledimo 

vprašanjem, ki jih navaja Kavklerjeva (2011b): 

 Katere MBP učenec reši uspešno? 

 Katere strategije je uporabil? Uporablja svoje strategije ali posnema druge? 

 Katere učne pripomočke je uporabil? 

 Ali je rezultat napačen, postopek pa pravilen? 

 Ali je postopek pravilen, uporabljena pa so napačna aritmetična dejstva? 

 Ali je odgovor pravilen? 

 Ali so bralno-napisovalne težave vplivale na uspešnost reševanja MBP? 

 Kako dolgo vztraja pri reševanju MBP? 

 Ali gleda okrog sebe, ko bi moral reševati problem? Ali prosi za pomoč? 

Ocenjevanje obvladovanja konceptualnega znanja 

Učenci s specifičnimi aritmetičnimi učnimi težavami, ki imajo težave s priklicem dejstev in 

postopkov, po navadi nimajo težav na področju konceptualnega znanja. Jih pa imajo učenci z 

učnimi težavami, ki počasneje usvajajo matematična znanja in učenci s specifičnimi učnimi 

težavami, ki slabše obvladajo matematično pojmovno znanje. 
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Pri ocenjevanju teh znanj (npr. pojem števila, pojem mestnih vrednosti) moramo za 

učenca načrtovati zanimive naloge, ki so ustrezno ponazorjene. 

Ocenjevanje obvladovanja štetja 

Preveriti moramo obvladovanje pojma štetja in strategije štetja. Tako preverimo štetje 

naprej (štej od 3 do 15), štetje nazaj (štej od 24 nazaj do 16), štetje v zaporedju (štej po 3 od 4 

do 16) ter fleksibilno štetje (koliko rok imajo vsi otroci na sliki, če so nekatere skrite). Pri tem 

moramo postaviti za učenca zanimive naloge. Opazujemo strategije, ki jih učenec uporablja, 

npr. katere opore uporablja, ali uporablja prste, druge materialne opore, verbalne opore, ali 

si miselno ponavlja števila … 

Ocenjevanje sposobnosti priklica aritmetičnih dejstev 

Preverjamo usvajanje pojma/operacije (ali pravilno razume, kaj mora narediti) in 

avtomatizacijo aritmetičnega dejstva (ali prikliče pravilen rezultat). 

Ocenjevanje obvladovanja aritmetičnih postopkov 

V pomoč pri ocenjevanju obvladovanja aritmetičnih postopkov nam je učenčev opis 

postopka. Kot dodatno informacijo lahko uporabimo samoocenjevanje težavnosti nalog – 

učencu ponudimo različne naloge, ki jim sam določi težavnost po izbrani lestvici. 

Diagnostični kriteriji za primanjkljaje na področju učenja matematike 

Da lahko učenca identificiramo kot učenca z učnimi težavami na področju matematike, 

morajo biti izpolnjeni naslednji kriteriji (povzeto po Kavkler, 2011b): 

 Učenec s povprečnimi ali z nadpovprečnimi sposobnostmi dobi na testu računanja 

rezultat, ki je pomembno nižji od drugih. 

 Učenec ima obsežne, izrazite težave pri učenju matematike, na področju 

konceptualnega, deklarativnega, proceduralnega ali/in problemskega znanja, ki mu 

otežujejo napredovanje v procesu učenja matematike kljub trudu in kakovostno 

izvedenem poučevanju. 

 Učenec je slabše učinkovit pri učenju matematike zaradi pomanjkljivih ali/in motenih 

kognitivnih, metakognitivnih strategij in motenega tempa učenja. 
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 Dokazana je motenost enega ali več psiholoških procesov, npr. pozornost, spomin, 

jezikovno procesiranje, koordinacija, orientacija … 

 Kot glavni povzročitelji primanjkljajev na področju učenja matematike so izključene 

senzorne okvare, motnje v duševnem razvoju, čustvene in vedenjske težave, kulturna 

in jezikovna različnost ter neustrezno poučevanje. 

STRATEGIJE 

Zakaj strategije? 

Ker učenci z diskalkulijo potrebujejo več vaj, več časa, drugačen metodičen postopek, 

individualizirano delo in veliko ponazoril (Trebše, 2008), ter se lažje učijo, če jim ponudimo 

alternativne metode učenja, kot so npr.:  

 pridobivanje novih znanj in strategij s konkretnimi pripomočki in primeri iz življenja,  

 različne strategije učenja dejstev in postopkov,  

 pomoč pri organizaciji gradiv z oporami itd. 

Strategije dobre poučevalne prakse 

Dokaj učinkovite strategije dobre poučevalne prakse, s katerimi lahko starši in učitelji 

pomagajo učencem s splošnimi in specifičnimi učnimi težavami pri matematiki, so sledeče 

(www.dyscalculia.org, FAWCO, 2007, v Kavkler, 2011a): 

 Na začetku obravnave vsake matematične teme je učencem v veliko pomoč kratek 

povzetek snovi, da lažje sledijo pouku in nove informacije vključijo v svojo obstoječe 

znanje. 

 Učencem, ki matematične informacije lažje sprejemajo po vidni poti, so v pomoč 

različne vizualne opore, zato jih spodbujamo, da si pomagajo z vizualizacijo 

matematičnega problema (ustvarijo miselno sliko postopka oz. pojava). Pri 

razumevanju matematičnih problemov jim pomaga tudi, da jim učitelj nariše slike, 

grafe, miselne vzorce, razpredelnice, puščice za označbo smeri računanja, števke za 

označbo zaporedja izvajanja korakov, podčrtavanje ključnih informacij itd. Ko pa se 

naučijo risati te grafične opore, jih rišejo sami. Pri tem pa potrebujejo dovolj časa. 

 Delovni listi in druga matematična gradiva ne smejo biti zasičena z vizualno 

predstavljenimi informacijami, saj so lahko potem nepregledna. Učenec mora imeti 

http://www.dyscalculia.org/
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pregled nad informacijami in dovolj prostora za skice, pomožne račune in druge 

zapise. 

 Mlajši učenci lahko pišejo na karo papir in se tako izognejo posledicam orientacijskih 

težav ter tako točno zapisujejo števila v vrstici ali kupčku. 

 Učenci naj glasno preberejo matematična navodila in se zelo pozorno poslušajo, kar 

je posebno pomembno za tiste, ki uspešneje sprejemajo informacije po slušni poti ter 

imajo hude bralne težave. Lahko si pomagajo tudi z avdio snemanjem ključnih vsebin, 

da jih lahko doma ponovno poslušajo. 

 Ko predstavljamo nova matematična gradiva, preverimo, ali je učenec sposoben 

napisati vse korake v matematičnem postopku (ali si jih zapomni, je dovolj hiter, 

obvlada pisanje itd.), ali potrebuje še priložnost, da opiše, kar dela, da bolje razume 

problem. Za vse te dejavnosti potrebuje učenec dovolj časa. 

 Učencem pripravimo čim bolj različne primere matematičnih problemov in jih 

povežemo z življenjskimi situacijami. 

 Obsežne vsebine razdelimo na manjše dele, ki si sledijo v ustreznem zaporedju. 

 Učencem lahko za ilustracijo ponudimo različne bolj specifične primere rešitev, 

povezane z njihovimi izkušnjami. Odrasli imamo pogosto težave pri oceni stopnje 

konkretnosti in izkušenj učencev, saj jih določimo po lastni izkušnji. Zato je dobro, da 

to informacijo pridobimo od učenca oz. staršev. 

 Učenci z učnimi težavami (predvsem specifičnimi) potrebujejo do desetkrat več časa 

za učenje. V svoje delo ti učenci vlagajo več napora, kar jih tudi utrudi. Tempo v 

razredu je za njih pogosto prehiter, saj potrebujejo več časa za predelovanje 

jezikovno podanih informacij, vizualizacijo, zapomnitev snovi itd. Zato moramo 

odrasli paziti, da ne govorimo prehitro. 

 Učenci z učnimi težavami potrebujejo več časa za avtomatizacijo matematičnih 

dejstev. Potrebujejo mnogo več ponavljanj kot njihovi vrstniki, zato moramo paziti, 

da bodo le-ta čim bolj zanimiva in učinkovita. Lahko si pomagamo z rimami, gibalnimi 

aktivnostmi (hoja ob ponavljanju, stiskanje žogice, pisanje ...) ali prilagojenimi vajami 

(manj vaj na listu, vaje razporedimo po težavnosti, vključimo barvne opore ...). 

Tehnični pripomočki (žepno računalo, računalnik, govoreči kalkulator) zmanjšajo 

težave, povezane z avtomatizacijo dejstev. Lahko pa organiziramo delo v paru z 

vrstnikom ali svetovalnim delavcem, saj takšno učenje olajša usvajanje dejstev, 

postopkov in konceptualnega matematičnega znanja. 

 Učenci z učnimi težavami so uspešnejši pri preverjanju matematičnega znanja, če so 

sami z odraslo osebo. Na začetku potrebujejo preverjanje le ene vrste znanja (npr. le 

poštevanke), ki ni vezano na večji številski obseg in različne druge moteče računske 
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dejavnike. Omogočimo jim dovolj časa za dokončanje naloge in preverjanje 

pravilnosti izračuna, da niso v stiski in da ne zablokirajo.  

 Zelo pomembno je, da so odrasle osebe in tudi vrstniki potrpežljivi ob učnih težavah 

učenca. Matematika je zanj pogosto travmatična izkušnja zaradi številnih preteklih 

slabih izkušenj. Ne pomaga mu, da se nam smili, ampak potrebuje individualno 

pozornost in potrpežljivost. »Ujemite« učenca, ko dela dobro, in ga nagradite. Pri 

pisnih preverjanjih pogosto popolnoma odpovedo, a se tudi zgodi, da 5 minut po 

neuspešnem reševanju testa z učiteljem na tablo večino nalog rešijo pravilno. To je 

zelo stresno tako za učitelja kot starša, a še najbolj za učenca. Zato so ključni 

potrpežljivost, razumevanje in poznavanje vzrokov takih težav učenca. Učenec se 

mora namreč v razredu in v vaši prisotnosti počutiti varnega. 

 Vsi učenci, še posebej pa tisti s težavami, imajo tako dobre kot tudi slabe dneve. 

Nihanja v delovni uspešnosti so le del problema, ki je frustrirajoč tudi za učenca. 

 Ne smemo biti sarkastični in nenehno kritizirati ali poudarjati učenčeve posebne  

 potrebe pred vrstniki. Ti učenci se bolje odzivajo na spodbude, zlasti kadar njihov 

uspeh opazimo in jim to tudi omenimo ter jih v pozitivnem smislu izpostavimo pred 

vrstniki. Pomembno je, da poiščemo priložnosti za pohvalo in s tem razvijamo 

učenčev občutek lastne vrednosti in uspešnosti. 

 Zagotoviti je potrebno, da bodo informacije o učencu prehajale od učitelja do učitelja, 

od razreda do razreda, s šole na šolo, torej, da bodo posredovane vsem, ki jih 

potrebujejo za uspešno delo z učencem. Takšen prenos informacij ni samoumeven, 

ampak moramo zanj poskrbeti. 

Učitelji se naj poslužujejo preprostih strategij, kot so: 

 uporaba vizualnih pripomočkov (risbe, skice matematičnih problemov, diagrami, 

uporaba barv, npr. pri razlagi mestnih vrednosti, uporaba grafičnih organizatorjev …); 

                                            

 vključevanje iger, gibanja po prostoru, ponazoritev, konkretnih materialov; 

 poenostavljanje sestavljenih navodil, nalog; 

 povezovanje matematičnih problemov z vsakdanjim življenjem; 

 uporaba glasbe in ritma (npr. za učenje poštevanke); 
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 uporaba računalniških programov; 

 temeljito poučevanje osnovnega znanja (povzeto po How to Teach a Child with 

Dyscalculia; http://www.buzzle.com/articles/how-to-teach-a-child-with- 

dyscalculia.html). 

Kako poučujemo? 

Chinn in Ashcroft (2007, v Kavkler, 2012) navajata štiri osnovna načela, ki naj bi jih učitelji 

in drugi strokovni delavci upoštevali pri poučevanju učencev z disleksijo in SUT pri matematiki: 

1. Začnimo zgodaj. 

Prej začnemo, hitreje učenci pridobijo osnovna znanja in strategije za nadaljnje delo. 

2. Načrtujmo na daljši rok. 

S poenostavitvami poti, ki pripeljejo do kratkoročnih uspehov, ne smemo ogroziti 

dolgoročnega uspeha. Učencu ponazorimo problem in mu ga predstavimo po daljši poti (več 

korakov v postopku), da razume postopek računanja. 

3. Uporabimo ponazoritve široke uporabnosti.  

Na primer, s konceptom področja lahko otrok izračuna ploščino pravokotnikov, kvadratov, 

lahko pa mu je ta model v pomoč že pri množenju celih števil, množenju in deljenju ulomkov. 

4. Ne upoštevajmo le zapisa. 

Pri matematiki ne smemo upoštevati le pisnih izdelkov, ki so za učence z diskalkulijo 

najtežji, ampak naj bo zapis zadnji vidik, ki ga zahtevamo in upoštevamo.  

Tradicionalno učenje (na pamet, z veliko mehaničnih vaj) ne pomaga učencem z 

diskalkulijo (Butterworth in Yeo, 2004), saj težko pomnijo mehanično naučena aritmetična 

dejstva in postopke. Z uporabo konkretnih učnih pripomočkov je njihovo učenje bolj 

pregledno in razumljivo. Predvsem starejšim so v pomoč tudi enostavni diagrami ali drugi 

grafični prikazi.  

Učitelji morajo biti pri poučevanju pozorni tudi na uporabo jezika. Kompleksen in preveč 

abstrakten jezik lahko povzroči blokado razumevanja snovi. Vsako matematično vsebino bi 

morali učitelji najprej predstaviti v enostavnem in preprostem jeziku.  

Uporaba konkretnega materiala in enostavnega jezika pa ni zadostna pomoč za učenec z 

diskalkulijo. Potrebujejo še: 
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1. strukturirano poučevanje,  

2. aktivno poučevanje in  

3. pozitivno naravnanost pri poučevanju in učenju.   

1. Strukturirano poučevanje 

Vključuje pet korakov, po katerih se oblikujejo strukturirane učne izkušnje, ki so v pomoč 

učencem z diskalkulijo (Butterworth in Yeo, 2004): 

 Poučevanje osnovnega znanja 

Potrebno je začeti s tistim, kar učenci znajo. 

 Poučevanje mora potekati v majhnih, zaporednih korakih 

1. Učencem je potrebno zagotoviti pomnjenje osnovnih znanj in strategij, ki so 

predpogoj za učenje novih vsebin.  

2. Vsak posamezen korak zahteva veliko praktičnih vaj za usvojitev.  

3. Pri obravnavi nove teme se je potrebno večkrat vrniti nazaj k osnovnim 

znanjem. 

 Skrbna omejitev zahtevanih zapomnitev 

Dobro moramo premisliti, kaj bomo zahtevali od učenca, da si zapomni. Proces 

poučevanja mora biti naravnan na bistvena dejstva in na omejeno število lažje razumljivih 

postopkov. 

 Priprava intenzivnega programa poučevanja 

Pretehtati moramo, kako bomo pripravili ustrezno ponovitev določene teme. Potrebno je 

pogosto preverjanje, da ugotovimo, če učenci še znajo naučeno. Pri utrjevanju naj bodo vaje 

zanimive. Nekateri učenci želijo pogoste menjave pripomočkov in dejavnosti, drugi pa menjav 

ne marajo. Utrjevanje spretnosti se lahko izvaja tudi z didaktičnimi igrami. 

 Skrbno vodenje učencev od konkretnega dela k abstraktnemu 

Pogosto poučevanje matematičnih vsebin hitro postane preveč abstraktno. Ne smemo pa 

narediti učencev z diskalkulijo odvisne le od konkretnih materialov, zato moramo pomagati 

učencu pri prehodu od konkretnega na abstraktni nivo.  
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2. Aktivno poučevanje  

Aktivno učenje je zelo pomembno za učence z diskalkulijo (Butterworth in Yeo, 2004). 

Učitelji in drugi strokovni delavci veliko govorijo, ker želijo pomagati s podrobnimi razlagami. 

Tako veliko časa porabijo za podrobno razlago načina reševanja naloge ali za demonstracije 

rabe pripomočkov, učenci pa zelo pogosto le pasivno sedijo in poslušajo. Aktivna vloga 

(dramatizacija, delo po postajah itd.) učencem omogoča, da sami pridejo do odgovorov ob 

reševanju primerno težkih nalog.  

3. Pozitivno poučevanje in učenje  

Pomembno vlogo ima pozitivno poučevanje in učenje učencev s težavami pri matematiki. 

Učenci z diskalkulijo so pogosto prestrašeni, negotovi, zato se hitro zmedejo in potem niso 

sposobni slediti pouku ali priklicati usvojeno znanje in strategije. Učitelji in drugi strokovni 

delavci zagotovijo pozitivno učenje in poučevanje s tem, da: 

 so učencem v podporo in pomoč, da imajo le-ti občutek, da so sposobni napredovati; 

 jim dajo čas za razmislek (pri reševanju problema, oblikovanju odgovora); 

 pripravijo pestre učne ure (sestavljene iz treh do petih različnih dejavnosti); 

 strukturirajo težavnost nalog (začnejo z enostavnimi  nalogami, ki jim  sledijo 

zahtevnejše); 

 zagotovijo ustrezno podporo (učenec dobi toliko podpore, kot jo potrebuje); 

 upoštevajo posebne potrebe učenca z diskalkulijo (fleksibilno, brez obsojanja, 

vračanje na začetek, če je to potrebno, prenehati poučevanje in zamenjati dejavnost, 

če postane učenec razburjen, prestrašen ali anksiozen) (povzeto po: Kavkler, 2012). 

Uporabni pristopi in strategije 

Pristop od konkretnega, slikovnega do abstraktnega 

Učencem z UT pomembno izboljšamo rezultate, če v proces poučevanja vnašamo 

raznolike modele, ki omogočajo predstavitev pojmov na različnih kognitivnih nivojih. Ta 

pristop je učinkovit za vse učence, ker jim omogoči prehod od konkretnih do abstraktnih 

predstavitev. Učenci z UT doživljajo hude frustracije, če jim nove pojme predstavljamo le 

abstraktno. Proces učenja novih pojmov mora biti razumljiv in učinkovit. Na vseh stopnjah bi 

morali nove osnovne pojme obravnavati s tem pristopom, ker učenci potem razumejo 

problem, drugače pa le iščejo odgovor na vprašanje. 
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Raziskave so pokazale, da ima pri usvajanju novih pojmov pomembno vlogo optimalna 

predstavitev sekvenc, kar omogoča pristop, ki vključuje prehod od konkretne, slikovne do 

abstraktne predstavitve, ki vključuje:    

 konkretne komponente s konkretnimi pripomočki (montessori materiali, kocke, 

palčke itd.),  

 slikovne predstavitve z risanjem slik, diagramov, grafov, ki jih učenci narišejo, 

prebirajo in interpretirajo,  

 abstraktne - simbolične predstavitve s simboli (npr. števke, črke), ki jih učenec napiše 

ali interpretira, da pokaže svoje razumevanje snovi.   

Pri tem pristopu je zelo pomembno zaporedje aktivnosti (Kavkler, 2011a): 

 Najprej uporabimo konkretne materiale, da prepričamo učence, da so problemi 

povezani z resničnim življenjem.  

 Slikovni materiali so predstavitve konkretnih pripomočkov in pomagajo učencu 

vizualizirati operacije med reševanjem problema. Pomembno je, da učitelj razloži 

povezavo med slikovnim in konkretnim materialom.    

 Na koncu pa je abstraktna predstavitev s simboli, ki je najkrajši in učinkovitejši način 

predstavljanja numerične operacije. Učenci bodo učinkovito uporabljali simbole, če 

bomo upoštevali zaporedje ponazoritev in bomo organizirali veliko vaj. 

Sodelovalno vrstniško poučevanje  

Sodelovalno učenje je učinkovito tudi pri matematiki, zlasti pri razvoju matematičnih 

komunikacijskih spretnosti (Kavkler, 2011a). »Sodelovalno vrstniško poučevanje je definirano 

kot sodelovanje dveh učencev v paru ob reševanju individualiziranih dejavnosti« (Kavkler, 

2011a, str. 138). Poskrbimo (učitelj ali specialni pedagog), da skupaj z učenci razvijamo njihove 

strategije sodelovanja (že pred vrstniškim sodelovanjem) in poiščemo naloge, ki so prilagojene 

posameznemu paru (prav tam).  

Metakognitivna strategija reševanja besedilnih problemov PVP (povej, vprašaj, 

preveri) 

Učenec za uspešno reševanje besedilnih nalog potrebuje tudi dobre metakognitivne 

sposobnosti, da analizira problem, izbere primerno strategijo za reševanje, izbira alternativne 

oblike reševanja, nadzoruje proces reševanja in pride do pravilne rešitve. Montague je 

oblikovala metakognitivno strategijo PVP – povej, vprašaj, preveri (Say, Ask, Check). Strategija 

spodbuja učenca, da sam nadzoruje lasten proces reševanje besedilne naloge, da o problemu 
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premisli in preveri proces reševanja in pravilnost rešitve. Učenca skozi nalogo spremljajo tri 

oporne točke, ki jih ima lahko napisane na kartončku: 

 POVEJ – Kaj je problem? Kaj mi naloga pove? 

 VPRAŠAJ – Katero informacijo iščem? Kaj je v nalogi podano in kaj ne? 

 PREVERI – Ali sem nalogo izračunal pravilno? Izbral pravo operacijo? 

Metakognitivno strategijo PVP lahko združimo s sedemstopenjsko strategijo reševanja 

matematičnih besednih problemov (Kavkler, 2011a). 

Mnemotehnike  

Mnemotehnike pomagajo izboljšati pomnjenje ter priklic dejstev in postopkov (Kavkler, 

2011a). Pri matematiki morajo učenci pogosto skladiščiti veliko dejstev (primer: simboli, 

formule …) in postopkov (primer: kako rešujemo besedilne naloge, kako načrtamo romb …). 

Učenci z diskalkulijo imajo pri tem pogosto velike težave.  

Naučimo jih, da si lahko pri tem pomagajo. Pomembno je, da učenec razume 

mnemotehnično strategijo, ki se jo uči – tako je večja verjetnost, da se je bo kasneje resnično 

posluževal. Oblikovanje mnemotehnične strategije zahteva veliko iznajdljivosti, zato lahko 

učencu strategije ponudi tudi učitelj in/ali specialni pedagog in preveri učinkovitost strategije 

pri učencu. Najučinkoviteje pa je, da se strategije domisli učenec sam ali jo oblikujemo skupaj 

z učencem. 

Mnemotehnike so lahko v različnih oblikah: v obliki ključnih besed, stavkov, risb, 

akronimov – začetnih črk (prav tam, 2011a).  

Primer mnemotehnične strategije v obliki akronima: Kako naj si učenec zapomni 

zaporedje korakov reševanja besednih problemov po že omenjeni metakognitivni strategiji? 

POVEJ, VPRAŠAJ, PREVERI.  Začetne črke besed sestavljajo kratico PVP (prav tam, 2011a). 

Nabor konkretnih strategij po področjih  

Predstavljen bo nabor strategij, ki se nanašajo na področja, na katerih imajo učenci z 

diskalkulijo pogosto največ težav. Ta področja so: 

1) dojemanje pojma števila, 

2) osnovne računske operacije in avtomatiziranje le-teh, 

3) obračanje številk, 

4) težave pri pisnem računanju, 

5) težave pri besedilnih nalogah (Alessio, 2007) . 
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1) Dojemanje pojma števila: 

 »Otroka na moremo naučiti števil, ampak jih mora doumeti« (Alessio, 2007, str. 20).  

 Materialne opore! Prsti so pripomoček, ki ga ima učenec vedno s seboj. Dovolimo, da 

si učenec pomaga z njimi, dokler to potrebuje. V kolikor mora prste skrivati pod mizo 

in računati na ta način, se bo tudi reševanja drugih predmetov lotil podobno – s 

skrivanjem.  

 Pri uporabi ponazoril upoštevajmo postopnost – najprej so primerni predmeti iz 

narave in kar je otroku blizu (prsti, kamenčki, kocke, fižoli, avtomobilčki …), kasneje 

pa preglednice, številski trakovi, stotični kvadrat – in na koncu števila (Trebše, 2008).  

                             
 

Primer: Stotični kvadrat je preprost didaktični pripomoček, ki nam lahko služi kot pomoč 

pri reševanju nalog v številskem obsegu do 100. Uporabljamo ga lahko na različne načine. 

Lahko je v celoti izpolnjen, lahko le deloma ali pa je prazen – odvisno koliko pomoči učenec 

potrebuje. 

Jelenčeva in Novljanova (2001) navajata, da bomo pri utrjevanju pojma števila dosegli 

otrokovo največjo motivacijo takrat, ko se bo učenje približalo igri. V matematiki lahko mnogo 

stvari utrjujemo in razvijamo preko gibanja. Primer: 
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Otrok si dobro ogleda sliko, nato pa izvede naloge, ki mu jih povemo:  

 Poskoči tolikokrat, kolikor je narisanih smrečic. 

 Ploskni tolikokrat, kolikor je narisanih daril. 

 Počepni tolikokrat, kolikor je zvončkov. 

 Dvigni levo roko tolikokrat, kolikor je ledenih sveč. 

 Dvigni desno nogo tolikokrat, kolikor je snežink. 

 Pomežikni tolikokrat, kolikor je daril. 

 Povej toliko besed o zimi, kolikor je snežink.  

Možnosti je ogromno. 

2) Osnovne računske operacije in avtomatizacija le-teh: 

Osnovne računske operacije z naravnimi števili so seštevanje, odštevanje, množenje in 

deljenje. Učenec mora veliko vaditi, da doseže avtomatizacijo računskih operacij, vendar ni 

smiselno, da otrok ustno računa več kot 5 minut dvakrat dnevno. Drugače mu upade 

motivacija. Motivacijo pa lahko dvignemo tudi tako, da račune približamo situacijam iz 

življenja.  

Primer: Pri kartanju si dosegel 14 točk, tvoj brat Črt pa 9.  

 Koliko točk sta dosegla skupaj? 

 Za koliko točk si premagal svojega brata? 
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3) Obračanje števk: 

Vaje iz knjige Margaret Schwarz iz leta 2000 (povzeto po Alessio, 2007): 

 Otrok zapre oči in ponovi število za nami. Primer: Izgovorimo »dvainštirideset«, 

močno poudarimo IN. Otrok število glasno ponovi, v mislih pa si predstavlja ločeni 

števili 2 in 40. 

 Pred seboj imamo števila na magnetih. Število 40 položimo na mizo, otrok pa na ničlo 

položi število 2 in glasno reče »dvainštirideset«.  

 Naredimo pripomoček iz kartona. Na karton napišemo veliko število 40 in ga 

izrežemo. Izrežemo tudi manjše število 2, ki ga je mogoče spraviti v ničlo. 

         
 Vaja pisanja števil po nareku. Otrok najprej zapiše desetico, nato pa na mesto ničle 

zapiše ustrezno enico.  

 Nekaj časa lahko učenec vadi na zgoraj opisani način – tako dolgo, da si v mislih utrdi 

novo predstavo. Takšen način pisanja števk kasneje opustimo.  

Težave z obračanjem števk pa imajo tudi učenci z disleksijo. Tako kot pri pisanju ali branju 

zamenjajo črko, tako pri matematiki zamenjajo števko. Pogosto nastanejo napake pri pisnem zapisu 

števk. Učitelji naj bodo pozorni na učence, ki nalogo rešujejo pravilno, napačen pa je zgolj rezultat oz. 

zapis števk – učenec snov/nalogo razume, težave ima zgolj pri zapisu (Žerovnik, 2004). Iščimo znanje! 

4) Težave pri pisnem računanju: 

 Vizualne opore (dokler jih učenec potrebuje): 

                

Pri pisnem računanju lahko otroku pomagamo tudi tako, da označimo mesto, kje naj začne 

računati, z dogovorjenimi barvami označimo enice, desetice, stotice … z vmesnimi črtami 

razmejimo mesto enic, desetic, stotic … (Jelenc in Novljan, 2001).  
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 Reševanje besednih problemov  Na kartončku zapisani koraki reševanja (Kavkler, 

1990). Predstavljamo strategijo reševanja matematičnih besednih problemov (MBP) 

v sedmih korakih avtorice Kavkler (1990): 

 Glasno preberi nalogo. 

 Opiši problem naloge. 

 Nariši skico. 

 Ugotovi bistvo problema. 

 Ugotovi število stopenj pri reševanju. 

 Približno oceni rezultat. 

 Napiši račun, ga izračunaj in napiši odgovor.  

Koraki so jasno in sistematično zastavljeni. Pa vendar bi bilo smiselno raziskati, katero 

strategijo zaporedja korakov uporablja učenec pri pouku in poskusimo strategijo čim bolj 

prilagoditi že obstoječi (da učenca po nepotrebnem ne zmedemo preveč). Mlajšemu učencu 

ponudimo manjše število korakov zaporedja – se pravi, strategijo prilagodimo tudi razvoju in 

starosti učenca. V literaturi zasledimo več strategij reševanja matematičnih besednih 

problemov, zato z učencem poiščemo njemu najustreznejšo. Učenec mora nedvoumno 

razumeti vsak korak strategije.  

5) Težave s simboli in termini: 

»Matematični jezik je zelo natančen in poln simbolov. Otroci morajo razumeti posamezne 

simbole in simbolne sisteme. Otrok mora biti sposoben pretvoriti besedilno nalogo v simbolni 

zapis in obratno« (Alessio, 2007, str. 26). 

Dobro je, da oblikujemo tabele, preglednice z razlago simbolov, izrazov in s poteki 

operacij. Oblikujmo jo skupaj z učencem.  
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Primer: 

SEŠTEJ 
Dodaj 
Seštej 
Združi 

+ VSOTA 

ODŠTEJ 

Vzemi proč 

Odstrani 

Odbij 

_ 
RAZLIKA 

MNOŽI 
Tolikokrat 

Pomnoži 
×  ali   • ZMNOŽEK 

DELI 
Razdeli 

Razčleni : 
KOLIČNIK 
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DISKALKULIJA IN DRUGI ŠOLSKI PREDMETI 

Učenci z diskalkulijo imajo lahko težave tudi pri drugih šolskih predmetih. Tudi tam se 

lahko poslužujemo že naštetih strategij ali pa se domislimo še drugih, bolj konkretnih in 

primernih prav za določen predmet, kjer se pri učencu z diskalkulijo kaže težava. Pomembno 

se je zavedati, da je najbolj smiselno, da strategije načrtujemo v skladu z učnimi cilji predmeta, 

skupaj z učencem. Strategije morajo biti učencu zanimive, uporabne, mu služiti za doseganje 

znanja, biti domiselne ipd. Dodajamo tabelo za posamezne predmete z nekaj naštetimi 

strategijami.  

TEŽAVE PRI USVAJANJU 
ZNANJ 

STRATEGIJE ZA POMOČ 

Biologija 

Beleženje podatkov poskusov.  Vnaprej pripravljene tabele za beleženje podatkov; 

 v tabeli ima učenec označeno mesto, kjer bo začel vpisovati 
podatke in s puščico označeno smer zapisa nadaljnjih 
podatkov. 

Družba 

Prostorska organizacija, 
zbiranje podatkov, uporaba 
merskih pripomočkov, 
pretvarjanje merskih enot. 

 Na zemljevidu označene smeri neba, ali vsaj znak za sever z 
dogovorjeno barvo; 

 uporaba večjih pripomočkov (kompas, merilo), merilo s 
čepkom za lažji prijem; 

 tabela za pretvarjanje merskih enot (plastificirana, za 
večkratno uporabo); 

 delovni listi z dogovorjenimi oznakami, kje naj začne. 

Fizika 

Merjenje in merski sistemi, 
reševanje fizikalnih nalog. 

 Uporaba tabel za pretvarjanje merskih enot; 

 uporaba kartončkov z računskimi operacijami, s fizikalnimi 
enačbami; 

 postopek reševanja fizikalnih nalog (podobno kot 
matematični besedilni problemi - MBP). 

Geografija 

Uporaba geometrijskih pojmov 
pri pouku geografije, velikostna 
razmerja, računanje kotov in 
časa, branje podatkov iz tabel 
in grafov, izračunavanje 
deležev. 

 Na zemljevidu označene smeri neba ali vsaj znak za sever z 
dogovorjeno barvo; 

 v učilnici izobešeni plakati z novimi besedami in razlago le-
teh, če je možno tudi s slikovnim materialom; 

 učenje branja podatkov iz tabel, označevanje, kje so osnovni 
podatki; 

 plakat v učilnici s slikami kotov in njihovimi imeni;  

 plakat v učilnici s primerom odčitavanja podatka iz tabele in 
iz grafa – konkretno po korakih. 
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Gospodinjstvo 

Branje podatkov iz preglednic 
in grafov, beleženje podatkov, 
uporaba merskih enot. 

 Plakat v učilnici s primerom odčitavanja podatka iz tabele in 
iz grafa – konkretno po korakih; 

 v tabeli ima učenec označeno mesto, kjer bo začel vpisovati 
podatke in s puščico označeno smer zapisa nadaljnjih 
podatkov; 

 tabela za pretvarjanje merskih enot (plastificirana, za 
večkratno uporabo). 

Kemija 

Uporaba računskih operacij, 
ulomkov, enačb, beleženje 
podatkov poskusov. 

 V tabeli ima učenec označeno mesto, kjer bo začel vpisovati 
podatke in s puščico označeno smer zapisa nadaljnjih 
podatkov; 

 kartončki za posamezno računsko operacijo – na njem je 
simbol zanjo ter vsa njena poimenovanja; 

 zapis enačb v trikotnike – zaradi lažjega pretvarjanja. 

Naravoslovje 

Merjenje, beleženje podatkov.  V tabeli ima učenec označeno mesto, kjer bo začel vpisovati 
podatke in s puščico označeno smer zapisa nadaljnjih 
podatkov. 

Zgodovina 

Razumevanje pojma časa.  Na steni učilnice časovni trak z označenimi pomembnimi 
dogodki, dodaja se lahko nove, glede na snov, ki jo 
spoznavajo – v obliki skic, slik, fotografij, kratkega zapisa; 

 izdelovanje lastnega časovnega traku s pomembnimi 
življenjskimi dogodki. 

Tehnika in tehnologija 

Merjenje, pretvarjanje merskih 
enot, beleženje podatkov. 

 Uporaba tabel za pretvarjanje merskih enot; 

 v tabeli ima učenec označeno mesto, kjer bo začel vpisovati 
podatke in s puščico označeno smer zapisa nadaljnjih 
podatkov. 
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