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POVZETEK 

Reševanje problemov je kot ključna spretnost človeka, poleg aritmetike, merjenja in 

algebre, zajeta v standardih osnovnošolske matematike (NCTM, 2000; Jordan in Levine, 

2009; Evropska komisija, 2012; Geary, 2012) in potrebna kot nujna spretnost za uspešnost 

na področju naravoslovja, tehnologije, inženirstva in matematike (STEM) (National 

Mathematics Advisory Panel, 2008). Ker je reševanje človekovih problemov vezano na 

realno življenje, so aritmetični besedni problemi (v nadaljevanju ABP) pomembna vrsta 

matematičnih nalog v šoli, ki povezujejo matematična znanja z realnimi življenjskimi 

situacijami. Pri reševanju ABP mora učenec razumeti jezikovne in numerične informacije v 

nalogi ter jih prevesti v ustrezno mentalno reprezentacijo, oblikovati načrt reševanja in 

izpeljati ustrezne računske postopke. Rezultati tujih in domačih raziskav (Geary, 1993; 

Montague, 1997; Jitendra in Hoff, 1999; Fuchs in Fuchs, 2007; Kavkler idr., 2011) kažejo, 

da imajo učenci težave pri reševanju ABP. Empirične raziskave številnih avtorjev 

(Montague in Applegate, 1993; Bryant, Bryant in Hammill, 2000; Verschaffel, Greer in De 

Corte, 2000) navajajo številne primanjkljaje na področju aritmetike, jezika, delovnega 

spomina in pozornosti, ki jih imajo učenci z učnimi težavami pri matematiki na področju 

reševanja ABP ter pri nudenju pomoči poudarjajo pomen kognitivnih, metakognitivnih, 

motivacijskih in čustvenih dejavnikov.  

Osrednji cilj raziskave je bil ugotoviti latentne značilnosti učencev z učnimi težavami pri 

matematiki in učencev brez učnih težav pri reševanju ABP. V vzorec je bilo vključeno 140 

učencev petih razredov iz osrednjeslovenske in gorenjske regije, 70 učencev z učnimi 

težavami pri matematiki ter 70 učencev brez učnih težav pri matematiki. V raziskavi so bili 

uporabljeni različni merski instrumenti, s katerimi smo ugotavljali računske, zaznavno-

motorične, verbalne in neverbalne intelektualne sposobnosti ter izvršilne funkcije. 

Uporabljena sta bila tudi vprašalnika za učitelje in za učence, s katerimi smo zbrali 

podatke o učiteljevi oceni učenčevega branja, računanja in strategij reševanja ABP ter 

podatke o načinu reševanja ABP, ki so jih podali učenci. Podatki so bili kvalitativno in 

kvantitativno obdelani v skladu z namenom raziskave in raziskovalnimi hipotezami. Za vse 

vključene spremenljivke je bila narejena deskriptivna statistika, nadalje pa so bili podatki 

obdelani z naslednjimi statističnimi metodami: t-test za neodvisne vzorce, koeficient 

korelacije, hi-kvadrat, analiza variance, diskriminantna analiza, faktorska analiza.  
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Rezultati so pokazali, da se skupini statistično pomembno razlikujeta po vseh manifestnih 

spremenljivkah uporabljenih merskih instrumentov. Ugotovljene so bile tudi razlike v 

latentni strukturi. Tako latentno strukturo učnih težav pri matematiki na področju 

reševanja ABP sestavlja osem faktorjev, med katerimi so pomembni avtomatizacija 

aritmetičnih dejstev in postopkov, delovno pomnjenje – izvršilne funkcije in hitrost 

dekodiranja. Latentno strukturo učencev brez učnih težav pa sestavlja devet faktorjev, 

med katerimi so najpomembnejši presoja zmožnosti reševanja ABP, avtomatizacija veščin 

branja in računanja ter verbalno razumevanje. Vsebinske povezave pa lahko ugotavljamo 

s tremi skupnimi faktorji, ki so avtomatizacija veščin branja in računanja, jezikovne 

zmožnosti ter presoja zmožnosti reševanja ABP. Iz faktorske strukture učnih težav pri 

matematiki na področju reševanja ABP ugotovimo, da je pri reševanju ABP ključnega 

pomena faktor avtomatizacije aritmetičnih dejstev in postopkov z deležem variance 20,94 

%. Iz rezultatov analize variance ter rezultatov diskriminantne analize je razvidno, da se 

skupini učencev statistično pomembno razlikujeta po rezultatih uporabljenih testov, 

preizkusov in vprašalnikov. Učinkovito identifikacijo in diagnostično oceno učencev z 

učnimi težavami pri matematiki na področju reševanja ABP omogočajo Vprašalnik za 

učitelje (informacije o aritmetičnih znanjih in strategijah reševanja ABP), Preizkus ABP, 

Desetminutni preizkus za ugotavljanje avtomatizacije aritmetičnih dejstev in postopkov, 

Vprašalnik o načinu reševanja ABP za učence in Test motenosti v branju in pisanju. 

Izbrane kognitivne sposobnosti, ki se statistično pomembno povezujejo z reševanjem ABP 

pri učencih z učnimi težavami pri matematiki, so avtomatizacija osnovnih aritmetičnih 

dejstev ter jezikovne sposobnosti, medtem ko se pri učencih brez učnih težav z 

reševanjem ABP statistično pomembno povezujejo hitrost dekodiranja, jezikovne 

sposobnosti, neverbalno rezoniranje, selektivna pozornost in zmožnost inhibicije 

nepomembnih dražljajev.  

Ugotovili smo, da se skupini učencev ne razlikujeta v osnovnih štirih korakih reševanja 

ABP (preberem, podčrtam ključne informacije, izračunam, zapišem odgovor), statistično 

pomembno pa se razlikujeta v drugih korakih reševanja. Tako si učenci z učnimi težavami 

pri matematiki ABP preberejo le enkrat, slabše razumejo ABP po prvem branju, si ne 

parafrazirajo in grafično ne ponazorijo ABP, redkeje preverjajo potek reševanja ABP, si pri 

reševanju pomagajo s prsti, so manj motivirani za reševanje ABP, se jim zdi reševanje ABP 
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težko in niso prepričani, da bodo ABP zmožni rešiti. Nasprotno pa učenci brez učnih težav 

pri matematiki ABP večkrat preberejo nalogo in vključujejo več metakognitivnih procesov 

in strategij, ker nadzorujejo potek reševanja in na koncu tudi pregledajo celoten potek 

reševanja. V skladu z ugotovitvami lahko zaključimo, da imajo učenci z učnimi težavami pri 

matematiki na področju reševanja ABP v primerjavi z učenci, ki so uspešni, tako 

kognitivne kot metakognitivne primanjkljaje, ki terjajo razlike v poučevanju reševanja 

ABP. Ti učenci potrebujejo celostno obravnavo, ki vključuje direktno in usmerjeno 

poučevanje reševanja ABP ter treninge avtomatizacije dejstev, jezikovnega razumevanja 

in vizualne reprezentacije. Raziskava ima pomembnee implikacije za poučevanje ABP, 

obravnavo učencev, ki imajo težave pri reševanju ABP, ter nadaljnje raziskovanje. 

Ključne besede: inkluzija, matematika, pismenost, učenci z učnimi težavami pri 

matematiki, aritmetični besedni problemi, matematična znanja, kognitivni procesi, 

metakognicija, načini reševanja aritmetičnih besednih problemov, strategije reševanja 

aritmetičnih besednih problemov 
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ABSTRACT 

Problem solving as an important skill is, beside arithmetic, measure and algebra, included 

in standards of school mathematics (National Council of Teachers of Mathematics) 

(NCTM, 2000) and needed as a necessary skill for successfulness in science, technology, 

engineering and mathematics (STEM) (National Mathematics Advisory Panel, 2008). Since 

solving of human problems is connected to the real life, the arithmetic word problems (in 

short AWP) are an important kind of mathematics tasks in school and connect 

mathematics knowledge with real-life situations. When solving AWP a student needs to 

understand the language and numeric information in the problem in order to translate 

them into an adequate mental representation, create a solution plan and execute suitable 

procedural calculations. Foreign and domestic results (Geary, 1993; Montague, 1997; 

Jitendra and Hoff, 1999; Fuchs and Fuchs, 2007; Kavkler et al., 2011) indicate that 

students often experience difficulties with AWP solving. Empirical researches of 

numerous authors (Montague and Applegate, 1993; Bryant, Bryant and Hammill, 2000; 

Verschaffel, Greer and De Corte, 2000) mention numerous deficits in students with 

mathematics difficulties in (fields of) arithmetic, language, working memory and attention 

when solving AWP. Improvements in solving AWP have been emphasized with respect to 

cognitive, metacognitive, motivation and emotional aspects. 

The central aim of the research was to investigate latent characteristics of students with 

mathematical difficulties and students without mathematical difficulties in solving AWP. 

The sample included 140 students from the fifth grade from Upper Carniola and Ljubljana, 

70 students with mathematical difficulties and 70 students without them. In the research 

heterogeneous measurement instruments were used to investigate calculating, 

perceptio-motor, linguistic and nonverbal intellectual skills and executive function. Two 

questionnaires for teachers and students were used to gather information about the 

teacher's estimation of the students’ reading, calculating and strategies in solving AWP 

and information about the student's strategies of solving AWP reported by students. 

Qualitative and quantitative processing of gathered data was carried out in accordance 

with the purpose of research and hypothesis. For all included variables a descriptive 

analysis was made, all remainder statistical data was handled with the following statistical 
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methods: t-test for independent samples, correlation coefficient, chi-square, analysis of 

variance, principal factor analysis and discriminative analysis.  

The results showed significant differences among two groups of students in all included 

manifest variables of used measuring instruments. There were also differences in the 

latent structure of factors. So the latent structure of math difficulties consists of eight 

factors, among them three are very important: automatization of arithmetic facts and 

algorithmic calculation, working memory – executive functions and decoding speed. The 

latent structure of students without math difficulties consists of nine factors, among them 

three play an important role: judgment of capability of solving AWP, automatization of 

reading and calculation and verbal understanding. There are three common factors, i. e. 

automatization of reading and calculation, linguistic skills and judgment of capability of 

solving AWP. Upon the factor's structure of math difficulties in solving AWP it can be 

established that the factor of automatization of arithmetic facts with part of variance of 

20,94 % is of essential importance. The analysis of variance and discriminant analysis 

showed that the groups of students are statistically different based on the results of the 

used instrument. The students with math difficulties are identified with the questionnaire 

for teachers (information about arithmetic knowledge and strategies for solving AWP), 

Test of AWP, 10-minute test for assessment of automatization of arithmetic facts and 

calculation, The questionnaire of solving AWP for students and Test of difficulties in 

writing and reading. Cognitive skills, such as the automatization of basic arithmetic facts 

and linguistic skills, are statistically significantly connected with solving AWP by students 

with math difficulties. In addition, among cognitive skills, the decoding speed, linguistic 

skills, nonverbal reasoning, selective attention and the ability to inhibit irrelevant 

information, are statistically significantly connected with solving AWP by students 

without math difficulties.  

It was established that there was no difference among the groups in basic four steps in 

solving AWP (read the problem, underline the key words, calculate, write down the 

answer), but there is a statistically significant difference between groups in other steps in 

solving AWP. In short, students with math difficulties read the word problem just once, 

understand it less clearly after just one reading, do not paraphrase and do not use visual 

representation, rarely verify the accuracy of their solution, use fingers, are less motivated 
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to solve the AWP, they find it difficult and they are not confident that they will be able to 

solve the AWP. On the other hand, students without math difficulties read the word 

problem many times and use more metacognitive processes and strategies because they 

control the whole process of solving. In accordance with the findings, we can conclude 

that students with math difficulties in comparison to students without math difficulties 

generally have the cognitive and metacognitive deficits that suggest a different approach 

and instructions. It is necessary to develop a treatment with direct and explicit 

instructions for solving AWP and training with the focus on automatization of basic 

arithmetic facts, language understanding and visual representation. Finally, the research 

has important implications for teaching AWP, treating students with math difficulties and 

further research. 

 

Key words: inclusion, maths, literacy, students with math difficulties, arithmetic word 

problems, mathematical knowledge, cognitive processes, metacognition, methods of 

solving arithmetic word problems, strategies of solving arithmetic word problems 
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1.0 UVOD 

Življenje v sodobni družbi od nas zahteva komuniciranje, učenje in reševanje problemov. 

Izobrazba, pismenost, kamor sodi tudi matematična pismenost, in vseživljenjsko učenje 

postajajo zelo pomembni (Unesco, 2005, 2007), saj imajo slabše pismeni slabši socialno 

ekonomsko položaj, so težje zaposljivi in dlje odvisni od socialnih prejemkov (OECD, 

2012).  

Matematika je tisočletja človekova aktivnost, povezana s preživetjem, življenjem, 

zaposlitvijo, domom in družbo. Razvila se je iz potreb pri štetju drobnice, gradnji domov, 

pri poljedelskem in živinorejskem gospodarjenju (Kline, 1972; Patton, Cronin, Bassett, 

Koppel, 1997; Blum in Niss, 1991, v Depaepe, De Corte in Verschaffel, 2009). Ljudje se 

pogosto srečujejo s števili, tabelami, grafi in simboli (Gainsburg, 2005), matematika je 

prisotna pri nakupovanju, kuhanju, pri merjenju zaves, okraševanju keramičnih vaz s 

ponavljajočim se vzorcem, celo čakanje v vrsti je matematika (Davis, Hersh in 

Marchisotto, 1981). Znanje matematike postaja spet vse bolj pomembno za življenje in 

delo (Patton, Cronin, Bassett in Koppel, 1997; Furner in Duffy, 2002; Furner, Yahya in 

Duffy, 2005; Mathematics Education in Europe, 2011). 

Matematika je kompleksna znanost ter šolski predmet, ki vključuje jezik, prostor in 

količine (Davis idr., 1981; Cobb, 2004; Landerl, Bevan in Butterworth, 2004; Jitendra, 

Sczesniak in Deatline-Buchman, 2005; Fuchs, Fuchs, Compton, Powell, Seethaler, Capizzi, 

Schatschneider in Fletcher, 2006). Sodi v skupino splošnoizobraževalnih predmetov in 

predstavlja integralni del kurikuluma (Patton idr., 1997; Matematično izobraževanje v 

Evropi, 2011). Najmanjše priporočeno število ur za poučevanje matematike predstavlja 15 

% do 20 % pouka (Matematično izobraževanje v Evropi, 2011). V naši osnovni šoli je 

matematiki namenjeno 1318 ur oziroma 16,88 % vseh ur (slovenščini 1631,5 ur ali 20,89 

%, tujemu jeziku 866 ur ali 11,09 %). Tako je matematika drugi najpomembnejši predmet, 

takoj za maternim jezikom (Matematično izobraževanje v Evropi, 2011). Matematika ima 

pomembno napovedno vrednost uspeha v srednji šoli (Flere, Klanjšek, Musil, Tavčar 

Krajnc in Kirbiš, 2009). 
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Vendar matematika v šoli lahko frustrira učence in pri njih povzroča učne težave 

(Ginsburg, 1997, Patton idr., 1997; Desoete in Roeyers, 2005; Ormrod, 2000, v Westwood, 

2006). Po zadnji raziskavi PISA iz leta 2012 (Štraus, Šterman Ivančič, Štigl, 2013) se 

Slovenija uvršča med države, v kateri dijaki izražajo višjo stopnjo zaskrbljenosti in 

anksioznosti glede matematike, kot je bilo to ugotovljeno na ravni držav OECD, čeprav pa 

je matematična pismenost slovenskih dijakinj in dijakov nad povprečjem OECD. Izsledki 

raziskave TIMMS 2011 (Japelj Pavešić, Svetlik in Kozina, 2012) so za slovenski vzorec 

učencev pokazali, da so četrtošolci dosegli 2,5 % izboljšanje v poznavanju matematičnih 

dejstev in postopkov, uporabi znanja, ki zajema manj rutinsko reševanje nalog in 

problemov, in matematičnem sklepanju, v osmem razredu pa so napredovali le na 

področju poznavanja dejstev in postopkov, ne pa na področju reševanja problemov. 60 % 

odraslih v Severni Ameriki ima svoje matematične spretnosti pod ravnijo, ki še omogoča 

uspešno vsakodnevno delo (Vukovic in Siegel, 2010). Povprečni odrasel Američan in otrok 

ne obvladata osnovne matematike; delodajalci se pritožujejo nad delavci, ki ne znajo 

delati za blagajnami, otroci uporabljajo žepno računalo pri osnovnih računskih operacijah, 

mediji pa pogosto poročajo o slabih matematičnih rezultatih učencev in njihovem nizkem 

mednarodnem uspehu (Gainsburg, 2005). Zato so v Ameriki leta 2002 sprejeli dokument 

»The No Child Left Behind Act«, ki zahteva kakovostno poučevanje za vse učence, tudi za 

učence z učnimi in s specifičnimi učnimi težavami pri matematiki (Simpson, LaCava in 

Sampson, 2004). Le 7 % Američanov od vrtca do srednje šole doživlja matematiko kot 

prijetno (Jackson in Leffingwell, 1999, v Furner idr., 2002). Burns (1998, v Furner idr., 

2002) navaja, da dve tretjini odraslih Američanov sovraži matematiko ali pa imajo 

matematično fobijo (Ginsburg, 1997). V Sloveniji 20 % tretje- oziroma četrtošolcev ne 

mara matematike in naravoslovnih predmetov, delež takih učencev na predmetni stopnji 

je celo 65 % (Pucelj in Vidmar, 2013). Po zadnji raziskavi TIMMS iz leta 2011 ima le 45 % 

četrtošolcev in 6 % osmošolcev matematiko za priljubljen predmet in se tako med 50 

državami uvrščamo na nizko 33. mesto (Japelj Pavešić idr., 2012).  

Neuspešnost pri matematiki sicer družba lažje sprejema kot težave z branjem (Adams, 

2007), zato je verjetno raziskav na tem področju manj (Russell in Ginsburg, 1984; 

Pellegrino in Goldman, 1987; Ginsburg, 1997; Sousa, 2001; Geary in Hoard, 2002; Jitendra 

idr., 2005; Rasanen in Ahonen, 1995, v Fuchs in Fuchs, 2005; Lucangeli in Cabrele, 2006; 
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Adams, 2007; Bryant in Bryant, 2008). Pregled podatkovne baze ERIC kaže, da je bilo 

razmerje raziskav na področju bralnih in matematičnih težav vedno zelo neenakomerno; 

tako je bilo v letih od 1966 do 1975 razmerje 100 : 1, v letih od 1996 do 2005 pa 14 : 1 

(Gersten, Clarke in Mazzocco, 2007).  

Neuspešnost pri matematiki ima lahko večje posledice za življenje človeka kot slabša 

bralna pismenost (Butterworth in Yeo, 2004; Flere idr., 2009; Butterworth, Varma in 

Laurillard, 2011; OECD, 2013). Če je bila bralna pismenost tema 20. stoletja, bo 

matematična pismenost potrebna za vsakodnevno življenje v 21. stoletju. Posameznik, ki 

ne bo pridobil osnovnih matematičnih kompetenc v osnovni šoli, bo nekonkurenčen pri 

iskanju zaposlitve in bo slabše funkcioniral v vsakodnevnih aktivnostih (Geary idr., 2012). 

Slabša pismenost in učne težave pri matematiki namreč povzročajo visoke stroške za 

odpravljanje posledic učnih težav, izključitev iz izobraževanja, v nadaljnjem življenju pa 

več brezposelnosti, manjše zaposlitvene možnosti, več zdravstvenih težav in kriminalnih 

prestopkov (Council of European Union, 2008; OECD in Statistic Kanada, 2000). 

Neuspešnost pri matematiki je povezana s socialno izključenostjo in slabšimi splošnimi 

kvalifikacijami v življenju (Every Child a Chance Trust, 2009). Učenci z učnimi težavami pri 

matematiki zapustijo osnovno šolo z občutno nižjimi matematičnimi dosežki kot njihovi 

vrstniki (Wagner, 1990, v Bryant idr., 2000). Poleg tega pa se učne težave pri matematiki, 

ki se začnejo v osnovni šoli, nadaljujejo v srednji šoli in na fakulteti ter vztrajajo tudi v 

odraslosti (Miller in Mercer, 1997). Slaba matematična kompetentnost državljanov 

predstavlja velik strošek državi, zmanjšuje družbeni bruto produkt, zato pravočasna 

pomoč lahko pomembno izboljša ekonomski položaj države (Butterworth idr., 2011).  

Evropska komisija v svojem poročilu navaja (European Commission, 2012), da ima samo 

pet evropskih držav (Velika Britanija, Italija, Nizozemska, Norveška in Irska) oblikovane 

nacionalne programe za povečanje matematičnih kompetenc. Na Irskem, v Litvi, Romuniji 

in v Sloveniji so najtežja področja matematike algebra, matematična komunikacija 

oziroma jezik ter reševanje problemov. Ista področja predstavljajo velike težave tudi 

učiteljem pri poučevanju (prav tam).  

Eden izmed ciljev osnovnošolske matematike je, da učenci pridobijo spretnosti, potrebne 

za reševanje vsakodnevnih problemov (Fleischner idr., 1987). V ta namen učitelji pogosto 
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uporabljajo ABP, s katerimi predstavijo problem, ki se lahko reši z uporabo ustreznih 

računskih algoritmov (prav tam). V slovenskem prostoru je sicer uveljavljen izraz 

aritmetične besedilne naloge, tudi aritmetične besedne naloge, mi pa smo se zaradi 

učencev, ki imajo pri matematiki težave in so vključeni v našo raziskavo, odločili za 

poimenovanje aritmetični besedni problemi. S tem smo želeli poudariti, da je besedilna 

naloga za te učence največkrat problem: tako v smislu besedila, ki ga morajo razumeti na 

matematičen način kot v smislu oblikovanja ustrezne strategije reševanja problema. 

Namenjene so predstavljanju novega matematičnega znanja v bolj ali manj realistični 

situaciji in so tudi področje, kjer imajo učenci največ težav, zlasti učenci z učnimi težavami 

pri matematiki (Rivera, 1997; Jacobse in Harskamp, 2009). Reševanje ABP je povezano s 

kompleksnostjo stavčnih struktur in semantiko, prisotnostjo odvečnih informacij, s 

kognitivnim in metakognitivnim znanjem, z računskimi spretnostmi, z reprezentacijo 

naloge in zahtevnostjo korakov pri reševanju (Englert, Culatta in Horn, 1987; Parmar, 

1992; Parmar, Cawley in Frazita, 1996) oziroma z integracijo lingvističnih in aritmetičnih 

spretnosti (Ostad, 1998). Čeprav so osnovna matematična deklarativna dejstva 

pomembna za funkcioniranje v današnjem svetu in  imamo žepna računala ter računalnike 

kot pomoč pri računanju, pa nimamo tehničnega nadomestka za reševanje ABP (Gallagher 

Landi, 2001).  
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1.1 INKLUZIVNA PRAKSA V IZOBRAŽEVANJU 

1.1.1 Opredelitev inkluzije 

Izobraževalni sistemi po svetu želijo zagotoviti učinkovito izobraževanje vsem otrokom in 

mladostnikom. Argumenta za to sta vsaj dva: 72 milijonov otrok iz revnejših držav sveta 

ne obiskuje šol, v razvitih državah pa veliko mladih zapusti šolo brez ustrezne kvalifikacije 

(Ainscow in Miles, 2009). Zato je pozornost vlad in strokovnjakov s področja izobraževanja 

usmerjena v izobraževanje vse bolj različnih učencev, kar je terjalo v preteklosti 

spremembo zakonodaje in njeno prilagajanje tej raznoliki populaciji (Forlin, 2010, v Košak 

Babuder, 2012). 

Ugotavljamo tudi, da vedno bolj raznolika populacija učencev, ki se izobražuje v naših 

šolah v zadnjih petnajstih letih, in vedno večja usmerjenost v izobraževalne dosežke, terja 

tudi velike spremembe v šoli. Zato se v državah, ki intenzivno spremljajo in evalvirajo 

dosežke v izobraževanju, zavedajo, da je potrebno vzgojo in izobraževanje prilagoditi 

etničnim skupinam, učencem iz socialno šibkejših družin, učencem s posebnimi potrebami 

in nadarjenim (Kavkler, 2011). Med učenci s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi 

potrebami je številčno najmočnejša skupina učencev z različnimi splošnimi in specifičnimi 

učnimi težavami, ki imajo težave pri učenju izobraževalnih predmetov, pri vzgojnih 

predmetih in socializaciji, svoje potenciale pa razvijejo le, če jim šola ustrezno prilagodi 

okolje in nudi ustrezne prilagoditve (Kavkler, 2011). Zato je potrebno reformirati šole z 

namenom učinkovitejše vzgoje in izobraževanja vseh učencev, posebno pa učencev s 

posebnimi potrebami (Hegarty, 2003, v Kavkler, 2011).  

Tako narašča potreba po inkluzivnem izobraževanju, ki je vse bolj prepoznana kot splošna 

strategija, s katero bi uresničili pobudo Združenih narodov 'Izobraževanje za vse' 

(UNESCO, 2007).  

V nekaterih državah na inkluzijo še vedno gledajo kot na pristop pomoči učencem z 

različnimi motnjami znotraj razreda, v mednarodnem smislu pa se na inkluzijo gleda širše, 

kot na reformo, ki podpira in pozdravlja raznolikost učencev, tudi tistih, ki so izpostavljeni 

marginalizaciji in ločevanju (Peček in Lesar, 2006; Rutar Ilc, 2009), oziroma kot na 
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paradigmatski premik od slepe integracije ranljivih skupin učencev v šolsko strukturo k 

»nudenju roke vsem učencem« (Ainscow in Miles, 2009). Inkluzija zato ni privilegij, ampak 

sodi med temeljne vrednote in ideale (Grossman, 2003, v Kavkler, 2009). »Inkluzija 

pomeni pravico posameznika do socialnega, intelektualnega, kulturnega in osebnostnega 

vključevanja. Osnove socialnega vključevanja se začnejo razvijati v inkluzivni šoli, ki 

pripravlja učence na uresničevanje človekovih pravic v odrasli dobi (Grossman, 2003, v 

Kavkler, 2009), zato je učinkovita šola inkluzivna šola (Ainscow, 2005). Cilj inkluzije naj bi 

bil namreč zmanjševanje izključevanja in diskriminacije na osnovi starosti, socialnega 

statusa, etnične in verske pripadnosti, spola in znanja, pri čemer nismo osredotočeni na 

posameznika, ampak bolj na to, kako okolje, politika, kultura in druge strukture 

prepoznajo in cenijo različnost (Ainscow, Booth in Dyson, 2006). Ainscow, Booth in Dyson 

(2006) poudarjajo:  

a) da gre pri inkluziji za procese participacije vseh učencev in hkrati za 

zmanjševanje njihovega izključevanja v politiki šole in njeni kulturi; 

b) da inkluzija pomeni hkrati spremembo šolske politike, kulture in prakse do te 

mere, da zadostijo različnosti učencev; 

c) da inkluzija hkrati pomeni prisotnost, vključenost in sodelovanje vseh učencev, 

ki so lahko žrtve izključevanja, ne samo učencev s telesnimi okvarami in 

učencev s specifičnimi učnimi težavami.  

Mitchell (2008) meni, da inkluzije v šolskem okolju ni, če se ne prilagodi kurikula, učnih 

metod, tehnik preverjanja in ocenjevanja znanja ter če ni podpore in pomoči učitelju v 

razredu. 

1.1.2. Inkluzivno izobraževanje v okviru mednarodnih in domačih dokumentov 
in standardov 

Začetki inkluzije segajo v šestdeseta leta prejšnjega stoletja, ko so se pojavila gibanja za 

človekove pravice (Florian, 2005, v Kavkler, 2011), še bolj pa v leto 1990, ko so pod 

okriljem mednarodne organizacije UNESCO številne države začele razmišljati o 

participaciji vseh učencev znotraj izobraževanja (Ainscow, Booth in Dyson, 2006), gibanje 

pa so poimenovali EFA (Education for All). Osnova sta bili dve odmevni konferenci, prva 
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1990. leta v Jomtienu, in nadaljevanje le-te leta 2000 v Dakarju ter Salamanška izjava v 

letu 1994, kjer je bil tudi uradno sprejet princip inkluzivnega izobraževanja. 

Svetovna konferenca Izobraževanja za vse, ki se je odvijala v Jomtienu na Tajskem 

(Unesco, 1994), je vladam posameznih držav dala smernice za izvajanje politike in strategij 

za izboljšanje osnovnega izobraževanja, zlasti otrok, ki izhajajo iz skupin z manj ugodnimi 

priložnostmi za izobraževanje, kamor sodijo tudi učenci z učnimi težavami. Vsak človek naj 

bi imel priložnost izobraževanja pod pogoji, ki bodo upoštevali tudi njegove posebne 

izobraževalne potrebe. Med te potrebe so uvrstili osnovne spretnosti (bralna pismenost, 

pisno izražanje, numerična pismenost in reševanje problemov) ter osnovne učne vsebine 

(znanje, spretnosti, odnose). Zelo pomemben je 4. člen, ki pravi, da je potrebno izboljšati 

izobraževanje učencev z učnimi težavami in jim pri osnovnem izobraževanju odstraniti 

sleherno oviro, ki bi onemogočala njihovo polno participacijo (Unesco, 1990).  

Salamanška deklaracija, ki je bila sprejeta v Salamanci v Španiji (UNESCO, 1994), je 

najpomembnejši mednarodni dokument s temeljnimi usmeritvami  za izobraževanje otrok 

s posebnimi potrebami. Vsak otrok ima pravico do take vrste izobraževanja, ki mu 

omogoča najvišjo izobrazbo v skladu z njegovimi zmožnostmi, ker ima prav vsak otrok 

edinstvene zmožnosti, interese, sposobnosti in izobraževalne potrebe. Zato mora biti 

izobraževalni sistem tako naravnan, da bo upošteval vse te različnosti. Otroci z različnimi 

posebnimi potrebami morajo imeti dostop do rednih šolskih programov, ki so prilagojeni 

njihovim potrebam.  

Svetovni izobraževalni forum, ki je potekal v Dakarju leta 2000, je sprejel tudi šest 

temeljnih ciljev v okviru programa »Izobraževanje za vse« (UNESCO, 2000). Zelo 

pomemben je prvi cilj, ki zahteva posebno skrb za otrokovo predšolsko obdobje in 

obdobje izobraževanja, zlasti za najbolj ranljive skupine otrok, kamor sodijo tudi učenci z 

učnimi težavami, ki imajo manj priložnosti za uspešno izobraževanje. Za dosego tega cilja 

morajo države udeleženke oblikovati varno, zdravo, inkluzivno in pravično izobraževalno 

okolje. 

Pomemben mednaroden dokument na področju skrbi za učence s posebnimi potrebami 

je Konvencija o pravicah invalidov (2008), ki zelo natančno opredeljuje inkluzijo ter enake 

možnosti izobraževanja za vse učence. Tako so v 3. členu zapisani osnovni principi 
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inkluzije, v 21. členu pa enake možnosti izobraževanja, upoštevanje različnih 

izobraževalnih potreb ter pravica do primernih prilagoditev glede na posameznikove 

vzgojno-izobraževalne potrebe.  

V Sloveniji imamo kar nekaj dokumentov, ki urejajo vzgojo in izobraževanje otrok s 

posebnimi potrebami. Ustava Republike Slovenije (1991) kot najvišji pravni akt v državi 

ureja v razdelku Človekove pravice in temeljne svoboščine področje vzgoje in 

izobraževanja, kjer v 57. členu izrecno poudarja, da mora država ustvarjati možnosti, da si 

vsi državljani pridobijo ustrezno izobrazbo, kar nedvomno govori v prid inkluziji in 

upoštevanju potreb posameznikov pri šolanju. Tudi Zakon o organizaciji in financiranju 

vzgoje in izobraževanja (ZOFVI, 1996) v 2. členu opredeljuje cilje vzgoje in izobraževanja, 

med katerimi navaja spoštovanje drugačnosti in zagotavljanje enakih možnosti šolanja za 

učence s posebnimi potrebami. Zakon o osnovni šoli (1996) v svojem 11. in 12. členu 

govori o učencih s posebnimi potrebami, med katerimi je najštevilčnejša skupina učencev 

s splošnimi in specifičnimi učnimi težavami. Isti, a dopolnjeni zakon iz leta 2011 posebej 

poudarja, da učenci z učnimi težavami potrebujejo prilagoditve okolja, predvsem 

prilagojeno poučevanje (oblike in metode dela), saj brez ustreznih prilagoditev ne 

dosegajo standardov znanja. Načela enake možnosti izobraževanja za vse učence in s tem 

inkluzije udejanja v praksi tudi Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011), ki 

se uporablja od 1. 9. 2013, in ki se je spreminjal od leta 2000, ko je bil prvič sprejet. 

Predstavlja zakonsko osnovo za pomoč predšolskim, šolskim in srednješolskim otrokom z 

najtežjimi oblikami učnih težav, ki jih opredeljuje kot primanjkljaje. 

V Viziji šole 21. stoletja avtorji Berry, Barnett, Bethlach, C'de Baca, Higlhey, Holland, 

Kamm, Moore, Rigsbee, Sacks, Vickery, Vilson in Wassermann (2011) poudarjajo, da bodo 

za šolo prihodnosti potrebne spremembe pri učiteljih, učencih in v družbi. Učenci bodo 

morali razviti veščine komuniciranja, sodelovanja, kritičnega razmišljanja in kreativnega 

reševanja problemov. 
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1.2 MATEMATIČNA PISMENOST 

Pismenost ima velik vpliv na posameznikovo vsakodnevno funkcioniranje v domačem in 

poklicnem življenju ter na uspešno vkjučevanje v družbo. Matematična pismenost je 

prepoznana v Evropski uniji kot ena izmed ključnih spretnosti v 21. stoletju, zato je 

pomembno, da poznamo njene komponente ter uspešnost učencev in dijakov na 

področju matematične pismenosti (Matematično izobraževanje v Evropi, 2011). 

1.2.1 Matematična pismenost in kompetentnost 

Bralne, matematične in druge spretnosti so postale globalna nujnost 21. stoletja, zato se 

brez takojšnjega vlaganja v razvoj teh spretnosti ljudje hitro znajdejo na robu družbe, 

tehnološki napredek ne prispeva več k ekonomski rasti, država pa ne more več konkurirati 

globalni družbi (Evropska komisija, 2012; OECD, 2012). Enotne definicije matematične 

pismenosti ni. Prvič je bila opredeljena v okviru mednarodnega projekta PISA (OECD, 

2010; Cotič idr., 2011) kot posameznikova zmožnost, da prepozna in razume vlogo 

matematike v vsakdanjem življenju, se smiselno odloča in zna uporabljati matematiko na 

način, ki izpolnjuje potrebe posameznika kot konstruktivnega, odgovornega in 

razmišljujočega državljana. Matematična pismenost se v učnih načrtih za osnovne in 

srednje šole izraža kot znanje, veščine in stališča, torej tisto, kar učencu in dijaku 

omogoča, da dela in živi v družbi (Cotič in Felda, 2011; Žakelj, 2011). M. Cotič (2010) tudi 

meni, da je potrebno matematično pismenost ločiti od računske pismenosti (Quantitative 

Literacy), ki zajema le sposobnost razumevanja in uporabe osnovnih računskih operacij. 

Matematično pismenost avtorica opredeljuje kot pristop k reševanju situacije, ki odraža 

sposobnost za smiselno delo s podatki in z odločitvami in gre za iskanje vzorcev, ne le za 

upoštevanje navodil in algoritmov. 

Ker pa je matematična pismenost širok pojem, so za bolj natančno opredelitev 

matematične pismenosti pri učencih v okviru projekta PISA oblikovali tri skupine (klastre) 

kompetenc (OECD, 2003), ki so potrebne za reševanje različnih nalog in problemov: 
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1) Kompetence reprodukcije 

Reprodukcija je najnižja raven matematične pismenosti in vključuje reprodukcijo 

naučenega znanja, predvsem znanje dejstev, preprostih problemskih 

reprezentacij, prepoznavanje enačb, izvajanje rutinskih procedur, uporabo 

standardnih algoritmov in osnovno računanje. 

2) Kompetence povezovanja 

Kompetence povezovanja nadgrajujejo kompetence reprodukcije s sposobnostjo 

povezovanja različnih situacij, bogatejšim poznavanjem matematičnih vsebin ter z 

reševanjem problemskih situacij, ki niso več rutinske. 

3) Kompetence refleksije 

Refleksivnost predstavlja najvišjo stopnjo matematične pismenosti in vključuje 

tiste kognitivne aktivnosti, ki temeljijo na zahtevnem in naprednem razmišljanju, 

argumentiranju, abstrakciji, posploševanju ter reševanju kompleksnejših nalog z 

zahtevnejšimi konteksti kot na prejšnji stopnji. 

»Pojem kompetence pove, kaj naj bi posameznik znal ter kaj v resnici obvlada v teoriji ter 

kaj je sposoben narediti v praksi.« (Razdevšek Pučko, 2004, v Žakelj, 2011, str. 221). 

Predstavlja eno izmed ključnih kompetenc, ki omogoča osebno izpolnitev, socialno 

vključenost, zaposlitev in aktivnost v današnji družbi (Matematično izobraževanje v 

Evropi, 2011, str. 7; Priporočila Evropskega parlamenta in Sveta Evrope, 2006) in je nujno 

potrebna kompetentnost v disciplinah STEM (science, technology, engineering, 

mathematics) (Jordan idr., 2010; NMSI, 2012), ker bodo to ključna področja zaposlovanja 

v 21. stoletju. Prav tako bo še bolj narasla potreba po kvalificirani delovni sili v 

tehnoloških in raziskovalnih poklicih (Evropska komisija, 2012). 

1.2.2 Matematična uspešnost učencev in dijakov ter ukrepi za izboljšanje 
rezultatov na matematičnem področju 

Slabi rezultati preverjanja matematičnega znanja učencev in dijakov nekaterih držav v 

mednarodnih raziskavah TIMMS in PISA so privedli do sprejetja številnih ukrepov, saj 

matematična pismenost vpliva na šolski uspeh, zaposljivost, dohodek in produktivnost 

(Rivera-Batiz, 1992, v Fuchs in Fuchs, 2005a). 
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Tako so države članice Evropske unije določile ciljni kazalnik za zmanjšanje deleža 15-

letnikov z nizkimi dosežki pri matematiki, ki naj bi bil do leta 2020 nižji od 15 %. Evropski 

svet med učence z nizkimi dosežki vključuje tiste učence, ki v raziskavi PISA niso dosegli 2. 

ravni matematične pismenosti. OECD (2010) pravi, da imajo učenci 1. ravni in tisti pod 1. 

ravnjo tako šibko matematično znanje, da ga lahko uporabijo le v redkih znanih situacijah, 

obvladajo preproste postopke in le matematično dobro oblikovane probleme, 

reproducirajo poznana matematična dejstva in postopke ter uporabljajo preproste 

računske spretnosti. Učenci, ki ne dosegajo 1. ravni, ne dokažejo matematične pismenosti 

niti pri najlažjih nalogah v raziskavi PISA. Leta 2009 je bilo tako v Evropi 22,2 % učencev z 

nizkimi dosežki pri matematiki, branju in naravoslovju, v Bolgariji, Romuniji in Turčiji celo 

40 % (Matematično izobraževanje v Evropi, 2011).  

Tudi v ZDA so matematični dosežki pomembna tema desetletja. Čeprav so rezultati pri 

matematiki na nacionalnih preverjanjih nekoliko boljši (NAEP–National Assessment of 

Educational Progress, 2008, v Jordan, Glutting in Ramineni, 2010), pa njihovi osnovnošolci 

in srednješolci v mednarodnih raziskavah še vedno zaostajajo za vrstniki iz drugih držav 

(National Mathematics Advisory Panel, 2008; Mullis, Martin, Foy in Arora, 2012). NAEP 

poroča, da 23 % četrtošolcev in 32 % osmošolcev brez težav pri matematiki ter 50 % 

četrtošolcev in 71 % osmošolcev z učnimi težavami pri matematiki ne dosega osnovne 

stopnje matematičnega znanja (Xin idr., 2008).  

M. Kavkler, L. Magajna, M. Lipec Stopar, K. Bregar Golobič, G. Čačinovič Vogrinčič ter L. 

Janželj (2010) v raziskovalnem poročilu ugotavljajo, da so za slabšo izobraževalno 

uspešnost dijakov nižjega poklicnega in srednjega poklicnega izobraževanja pogosto 

vzroki v slabih izobraževalnih dosežkih pri splošnih izobraževalnih predmetih že v osnovni 

šoli, kamor sodi tudi matematika. Slabše ocene pri teh predmetih pomembno vplivajo na 

možnost izbire srednje šole (Flere idr., 2009).  

Domače raziskave kažejo, da učenci z učnimi težavami s svojimi dosežki zaostajajo za 

vrstniki brez težav. Tako je analiza rezultatov nacionalnega preverjanja znanja (nadalje: 

NPZ) pokazala, da je pri 18 652 učencih 9. razreda 2008. leta 81 % učencev s posebnimi 

potrebami (usmerjeni učenci, N=892 učencev) pri matematiki rešilo manj kot 50 % nalog 

(v vsej populaciji osnovnošolcev je tak rezultat doseglo 43 % učencev) (Letno poročilo o 



Marko Kalan STRATEGIJE REŠEVANJA ARITMETIČNIH BESEDNIH PROBLEMOV PRI UČENCIH Z UČNIMI 
TEŽAVAMI PRI MATEMATIKI 

13 

izvedbi NPZ 2008). Iz nadaljnjih letnih poročil o izvedbi NPZ (Letno poročilo o izvedbi NPZ 

2009, 2010, 2011, 2012) je razvidno, da so učenci s posebnimi potrebami dosegali 

najslabše rezultate pri matematiki. Tako je bil leta 2012 povprečni dosežek učencev brez 

posebnih potreb pri matematiki 52,9 odstotne točke, povprečni dosežek učencev s 

posebnimi potrebami, med katerimi je največ učencev s primanjkljaji na posameznih 

področjih učenja, pa precej nižji, in je znašal 33,3 %.  

Pomembni so rezultati prvega kroga mednarodne raziskave o kompetencah odraslih 

PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) (OECD, 

2013), ki poteka v 25-ih državah sveta v okviru Organizacije za ekonomsko sodelovanje in 

razvoj (OECD) in meri bralno in matematična pismenost ter reševanje problemov v 

tehnološko zahtevnih okoljih pri odraslih, v starosti od 16 do 64 let. Glavne ugotovitve so, 

da še vedno okrog 20 % aktivnega prebivalstva dosega nizke rezultate v bralni in 

matematični pismenosti. Tako med državami od 4,9 % do 27,7 % odraslih dosega najnižjo 

stopnjo bralne pismenosti, na področju matematične pismenosti pa je še slabše, saj ima 

najnižjo stopnjo matematične pismenosti od 8,1 % do 31,7 % odraslih.  

M. Kavkler, M. Košak Babuder, L. Magajna in M. C. Passolunghi (2011) so izvedle 

primerjalno analizo med slovenskimi in italijanskimi učenci z in brez težav pri reševanju 

ABP. Iz osnovnega vzorca 233 petošolcev iz Slovenije in 114 iz Italije so na osnovi 

kriterijskega preizkusa Besedni problemi in mnenj učiteljev oblikovali podvzorca 24 

učencev z najnižjimi dosežki in 24 učencev z najvišjimi dosežki, ki so reševali dodatne 

teste. Ugotovili so, da imajo slovenski in italijanski učenci z nižjimi dosežki pri reševanju 

ABP pomembno slabšo avtomatizacijo aritmetičnih dejstev in postopkov, manj fleksibilno 

uporabljajo aritmetična znanja in manj uspešno rešujejo ABP v primerjavi z boljšimi 

učenci, kar se povezuje tudi z nižjo sposobnostjo nebesednega rezoniranja. V postanalizi 

so M. Kavkler, L. Magajna in M. Košak Babuder (2013) za slovenski vzorec učencev 

ugotovile, da učenci z nižjimi dosežki v primerjavi z učenci z višjimi dosežki pri reševanju 

ABP, poleg statistično pomembno slabše avtomatiziranih aritmetičnih dejstev in 

postopkov, slabše prepoznavajo kognitivne in metakognitivne strategije pri reševanju 

ABP, učitelji pa njihove šibkosti zelo dobro prepoznajo in ocenijo. 
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Slovenski devetletniki so v raziskavi TIMSS 2003 dosegli slabše rezultate pri matematiki od 

vrstnikov v razvitih državah (Musek Lešnik, 2011; Japelj Pavešič idr., 2005), prav tako 

trinajstletniki, v obeh raziskavah, 2003 in 2007 (Musek Lešnik, 2011; Japelj Pavešič idr., 

2005). Slovenski učenci so se šele v raziskavi TIMMS 2011 uvrstili med nadpovprečne 

države z matematičnimi dosežki, tako pri četrtošolcih kot osmošolcih (Japelj Pavešić idr., 

2012). Med 50 državami so četrtošolci v matematiki dosegli 21. mesto, osmošolci pa 13. 

mesto med 42 državami. Znanje se je od leta 2007 najbolj povečalo pri četrtošolcih na 

vseh področjih matematike (prav tam).  

Raziskava PISA 2009, namenjena bralni pismenosti, je ocenjevala tudi rezultate v 

matematiki, prvič ocenjevane leta 2003, in naravoslovju (Mathematics Education in 

Europe, 2011; Musek Lešnik, 2011). Rezultati naših dijakov na področju matematike 

nekoliko presegajo rezultate vrstnikov v razvitih državah, vendar pa so slabši kot v 

raziskavi pred tremi leti (Musek Lešnik, 2011). V raziskavi PISA 2012 so slovenski 15-letniki 

dosegli pri matematiki enake rezultate kot leta 2009 (Štraus, Šterman Ivančič, Štigl, 2013), 

kar pomeni, da je dosežek pomembno višji od povprečja OECD. Temeljno raven 

matematične pismenosti (2. raven), ki omogoča nadaljnjo izobraževanje in s tem uspešno 

delovanje v vsakdanjem življenju, dosega 80 % 15-letnikov, kar je nad povprečjem OECD, 

ki znaša 77 %. Zaskrbljujoči pa so drugi podatki: Slovenija, poleg Slovaške, Hrvaške in 

Japonske, spada med države, kjer je odstotek dijakov z interesom za matematiko med 

nižjimi; da imajo testirani bolj negativna prepričanja o lastnih sposobnostih pri matematiki 

ter poročajo o višjih ravneh zaskrbljenosti glede matematike kot pa vrstniki iz držav OECD 

(vrednost Indeksa zaskrbljenosti glede matematike je 0,07); da se bodo v prihodnosti z 

matematiko ukvarjali v manjši meri, kot se je pokazalo na povprečni ravni držav OECD.  

Ugotovili smo, da enotne definicije matematične pismenosti ni oziroma se opredeljuje 

glede na potrebe raziskav. Kljub temu dobro povzame definicijo matematične pismenosti 

M. Cotič (2010), ki pravi, da matematična pismenost predstavlja zmožnost zaznavanja, 

razumevanja in uporabe matematičnih znanj v vsakdanjem življenju. Poudarjajo se 

kompetence refleksije kot  najvišja stopnja matematične pismenosti, ki zahteva višje ravni 

mišljenja in reševanje kompleksnih problemov. Skupni evropski cilj, da se zmanjša število 

učencev in dijakov s pomanjkljivim matematičnim znanjem, je dobra spodbuda, da se na 

nacionalni ravni začnejo razvijati ustrezni programi pomoči tem učencem. Tako je ena 
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izmed dobrih praks na tem področju projekt Pedagoškega inštituta z naslovom 

'Približajmo priložnosti vseživljenjskega učenja vsem', ki se je začel v letu 2013. Posebna 

pozornost je namenjena mladostnikom, ki na mednarodnih preizkusih niso dosegli 

temeljne ravni bralne, naravoslovne in tudi matematične pismenosti (Štremfel in Mlekuž, 

2014).  
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1.3 UČNE TEŽAVE IN UČENCI Z UČNIMI TEŽAVAMI PRI MATEMATIKI  

Lerner (2003, v Magajna, Pečjak, Peklaj, Čačinovič Vogrinčič, Bregar Golobič, Kavkler, 

Tancig, 2008a) opredeli učence z učnimi težavami kot heterogeno skupino, ki ima različne 

kognitivne, socialne, emocionalne in druge značilnosti ter pri učenju izkazujejo 

pomembno večje težave kot vrstniki. Glede na heterogenost skupine učencev z učnimi 

težavami, so različne tudi strokovne opredelitve te skupine.  

J. Dockrell in McShane (1993) delita učne težave na splošne učne težave, ki se nanašajo na 

težave pri usvajanju in izkazovanju znanj in spretnosti pri več izobraževalnih predmetih, in 

na specifične učne težave, ki so vezane na usvajanje in izkazovanje znanj na posameznem 

področju učenja (branje, pisanje, računanje, pravopis) ali pri posameznem šolskem 

predmetu. 

Učne težave, tako splošne kot specifične, ki se pojavljajo na kontinuumu od lažjih do 

težkih, od preprostih do kompleksnih, od prehodnih do vseživljenjskih ali tistih, ki trajajo 

le v času šolanja, ima okrog 20 % šolajoče populacije, 10 % populacije ima specifične učne 

težave, le 2–4 % pa imajo izrazite specifične učne težave ali primanjkljaje na posameznih 

področjih učenja (Magajna idr., 2008a). 

1.3.1 Splošne ali nespecifične učne težave 

Učenci s splošnimi učnimi težavami predstavljajo zelo heterogeno skupino učencev, saj so 

vzroki za njihove težave raznoliki zaradi različnih kognitivnih, socialnih, emocionalnih in 

drugih značilnosti učencev. Gre za notranje in zunanje dejavnike, med katerimi lahko 

izpostavimo podpovprečne in mejne intelektualne sposobnosti, težave zaradi motenj 

pozornosti in hiperaktivnosti, čustveno pogojene težave, ki vplivajo na učenje, 

pomanjkljivo motivacijo, slabše samoregulacijske sposobnosti, drugojezičnost, socialno-

kulturno drugačnost in tudi težave zaradi revnejšega domačega okolja. Dodatno pa ima 

lahko velik vpliv neustrezno in neprilagojeno poučevanje (Magajna idr., 2008b). Vsi ti 

vzroki se izkazujejo v počasnejšem usvajanju znanja, šibkem predznanju, slabšem 

obvladovanju jezika, v strahu ter slabših samoregulacijskih spretnostih (Kavkler, 2007). 
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1.3.2 Specifične učne težave 

Izraz specifične učne težave (krajše SUT) označuje zelo raznoliko skupino primanjkljajev, ki 

so notranje, nevrološko pogojeni, in se kažejo z zaostankom v zgodnjem razvoju in/ali 

težavah s pozornostjo, pomnjenjem, mišljenjem, koordinacijo, komunikacijo, branjem, 

pisanjem, pravopisom, računanjem, s socialno kompetentnostjo in čustvenim 

dozorevanjem. Vplivajo na učenčevo zmožnost zaznavanja, predelovanja in povezovanja 

informacij, zato prizadenejo avtomatizacijo osnovnih šolskih veščin branja, pisanja in 

računanja (Magajna idr., 2008b). Primarno pa niso posledica vidnih, slušnih, motoričnih 

okvar, čustvenih motenj in motenj v duševnem razvoju ter neustreznih dejavnikov okolja, 

čeprav pa se lahko pojavljajo z njimi (prav tam). Za določitev specifičnih učnih težav pri 

posamezniku je potrebno upoštevati pet kriterijev prepoznavanja SUT, ker učni neuspeh 

ni zadosten kriterij, saj je slednji lahko tudi posledica splošnih učnih težav (Magajna idr., 

2008b).  

1.3.3 Učne težave pri matematiki 

Učenci imajo pogosto težave pri matematiki, zato je pred nudenjem pomoči potrebno 

poznati tudi izvor težav. Sousa (2008, str. 164) med učence z učnimi težavami pri 

matematiki šteje tiste učence, ki nimajo motenj v duševnem razvoju, dosegajo pa nižje 

rezultate pri matematiki, zato imajo lahko splošne ali specifične težave pri matematiki. 

Vzroki za to so najpogosteje okoljski faktorji in kognitivni faktorji pri učencu.  

Okoljski faktorji so, poleg kvalitete poučevanja in socio-kulturnih danosti, tudi strah ter 

anksioznost, ki sta posledica negativnih izkušenj in pomanjkanja zaupanja ter stališč do 

matematike (Sousa, 2008). Stališča, predsodki in čustva (nisem dovolj dober, ne znam, 

matematika je le za pametne) lahko predstavljajo resno oviro pri reševanju problemov 

(Magajna, 2003). Izobraževalna uspešnost v Sloveniji, kar velja tudi za matematiko, je iz 

poročila raziskave OECD (2011, v Kavkler, 2011b) močno odvisna od socio-ekonomskega 

položaja družine.  

Kognitivni ali notranji faktorji pri učencu (Sousa, 2008) so tisti nevrološki primanjkljaji, ki 

prizadenejo ozka, specializirana področja, kot npr. pojem števila, štetje, težave z 

obvladovanjem aritmetičnih spretnosti, proceduralne težave, priklic dejstev, vizualno-
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spacialne težave ter povezanost z drugimi težavami: z branjem, ADHD-jem in 

neverbalnimi učnimi težavami. Tako M. Montague (1997) pri učencih z učnimi težavami 

pri matematiki kot najpogostejše težave opaža slabše konceptualno matematično znanje 

(obvladovanje osnovnih matematičnih pojmov), slabše jezikovne in komunikacijske 

spretnosti (branje in razumevanje navodil in ABP), šibko pomnjenje in obvladovanje 

strategij (povezano s predstavami, avtomatizacijo postopkov in dejstev, načini reševanja 

ABP), težave s prevajanjem jezikovnih in numeričnih informacij v ABP (povezano s shemo 

reševanja naloge in postopki reševanja). Nadalje M. Montague (1997a) opaža pri njih tudi 

nižjo motivacijo za učenje in slabšo samopodobo, ko se srečujejo z matematičnimi 

nalogami. 

Pri učencih s specifičnimi učnimi težavami pa Kavkler (1997) opaža tudi težave s 

perceptivnimi spretnostmi (povezano z netočnim sprejemanjem informacij), s slabšim 

pomnjenjem (povezano s priklicem dejstev, pomnjenjem pojmovnih in proceduralnih 

znanj, postopkov), slabše jezikovne spretnosti (vplivajo na razumevanje pojmov, izrazov, 

strategij), težave s pozornostjo (povezane z impulzivnim, nepozornim in perseveracijskim 

vedenjem učenca pri reševanju matematičnih nalog), slabšo tehniko branja (povezana z 

bralnim razumevanjem) in finomotorične težave (povezane s točnostjo in hitrostjo pisanja, 

merjenja, rokovanja s ponazorili).  

1.3.4 Splošne učne težave pri matematiki 

Splošne učne težave pri matematiki se izkazujejo v nižjih dosežkih in nastajajo zaradi 

(Kavkler, 2007): 

a) nerazumevanja pojmov, simbolov, problemov ter transferom strategij in znanj na 

nove situacije, 

b) slabšega jezikovnega razumevanja in izražanja, ki vpliva na predelovanje 

matematičnih izrazov, navodil in ABP, 

c) skromnejšega matematičnega predznanja (štetje, risanje, računanje), manj 

spodbudnega učnega okolja, kar vpliva na priložnosti za pridobivanje in širjenje 

znanja, 

d) slabše pozornosti in koncentracije, 

e) prisotnosti strahu, anksioznosti in nizke motiviranosti, 
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f) slabših organizacijskih, kontrolnih in načrtovalnih zmožnosti. 

1.3.5 Specifične učne težave pri matematiki 

Pri opredelitvi specifičnih učnih težav pri matematiki se pogosto uporablja definicija 

Svetovne zdravstvene organizacije ICD-10 (WHO, 1996, str. 192), ki pravi, da specifične 

učne težave pri matematiki vključujejo specifične primanjkljaje aritmetičnih spretnosti, ki 

niso povezane z motnjami v duševnem razvoju ali z neustreznim poučevanjem. 

Primanjkljaji se nanašajo na obvladovanje osnovnih štirih računskih operacij, manj pa na 

bolj abstraktne matematične vsebine iz algebre, trigonometrije in geometrije. M. Kavkler 

(2011a) meni, da obstaja veliko različnih izrazov za poimenovanje učnih in specifičnih 

učnih težav pri matematiki. Tako tudi med izrazoma specifične učne težave pri učenju 

matematike in specifične učne težave pri učenju aritmetike ni pomembnih vsebinskih 

razlik, saj so pri obeh izrazih zajete učne težave, povezane s števili in računskimi 

operacijami, manj pa z drugimi vsebinami, npr. geometrijo. 

V osnutku DSM-5 (DSM-5, 2012) je diskalkulija opredeljena s težavami pri memoriranju 

dejstev, netočnim in počasnim računanjem, neučinkovitim in netočnim razmišljanjem, ki 

ni v skladu z učenčevo starostjo, intelektualnim potencialom in izobraževalnimi 

priložnostmi, težave pa ne smejo biti posledica motenj v duševnem razvoju, splošnega 

razvojnega zaostanka ter drugih nevroloških, senzornih ali motoričnih motenj. 

V praksi je najbolj uporaben Gearyjev model klasifikacije specifičnih učnih težav pri 

matematiki (Kavkler, 1997). Geary specifične učne težave pri matematiki deli na 

diskalkulijo in z aritmetiko povezane specifične učne težave pri matematiki. Diskalkulijo 

deli na pridobljeno in razvojno diskalkulijo. Pridobljena diskalkulija je posledica določenih 

oblik možganskih okvar, prirojena diskalkulija pa je povezana s slabšim razvojem 

matematičnih spretnosti od zgodnjih let otrokovega življenja in se povezuje s slabšim 

razumevanjem števil in aritmetike. Geary (2004) je identificiral tri podtipe specifičnih 

učnih težav pri aritmetiki. Učenci imajo lahko proceduralne primanjkljaje, primanjkljaje v 

semantičnem spominu ali vizualne spacialne primanjkljaje. Proceduralni primanjkljaji so 

povezani s številskimi predstavami in pojmi, štetjem in nezmožnostjo reševanja nalog s 

priklicem. Učenci tega tipa težav imajo pogosto težave z delovnim in dolgoročnim 



Marko Kalan STRATEGIJE REŠEVANJA ARITMETIČNIH BESEDNIH PROBLEMOV PRI UČENCIH Z UČNIMI 
TEŽAVAMI PRI MATEMATIKI 

20 

spominom ter nadzorovanjem reševanja. Uporabljajo razvojno manj zrele strategije, slabo 

poznajo postopke in se motijo pri postopkih, ker imajo težave s sekvencami zaporednih 

korakov pri večstopenjskih postopkih. Šibek semantični spomin je povezan s priklicem 

matematičnih dejstev in reševanjem preprostih aritmetičnih problemov in ABP. Ti 

primanjkljaji vztrajajo zaradi šibke reprezentacije in manipulacije informacij, ki so 

povezane z jezikom. Vizualno spacialni primanjkljaji vplivajo na geometrijo, reševanje 

kompleksnih ABP in spretnosti ocenjevanja. Težave te tretje skupine nastopajo zaradi 

nezmožnosti reprezentacije in manipulacije informacij, vendar ne z jezikovnega stališča, 

ampak zaradi šibkega vidno- prostorskega sistema in izvršilnega funkcioniranja, ki jih 

nekateri povezujejo s šibkimi desnohemisfernimi funkcijami (Akhutina in Pylaeva, 2012). 

Sousa (2008) opisuje diskalkulijo kot težave v konceptualiziranju števil, številskih zvez, 

računskih postopkov ter v ocenjevanju količin. Če so naštete težave prisotne od rojstva in 

se najbolj manifestirajo v šolskem obdobju, govorimo o razvojni diskalkuliji. Če pa pride 

do poškodb možgan po rojstvu in je prizadeto matematično področje, govorimo o 

pridobljeni diskalkuliji. Ne glede na pridobljeno ali razvojno naravo diskalkulije, so 

posledice omejene na specifične težave v številskem procesiranju, medtem ko so druga 

področja kognitivnih sposobnosti neprizadeta (Landerl idr., 2004). Razvojna diskalkulija je 

pogosto dedna (Adams, 2007; Butterworth idr., 2011).  

Učenci z diskalkulijo ne razumejo koncepta števila ter imajo težave pri pridobivanju 

matematičnih deklarativnih in proceduralnih dejstev. Lahko pravilno računajo po 

ustreznem postopku, vendar to naredijo mehanično in nesamozavestno (Emerson in 

Babtie, 2010).  

Diskalkulija zajema težave na področju matematike, ki so vseživljenjske narave, in je torej 

kompleksen primanjkljaj. Ne obstaja le ena vrsta diskalkulije, saj se njena pojavnost 

spreminja od osebe do osebe in jo različno ovira na različnih življenjskih področjih. 

Najpogosteje težave nastopijo na področju jezikovnega procesiranja, vidno-prostorskih 

sposobnosti, zapomnitvi aritmetičnih dejstev in postopkov (zaporedje korakov) (National 

Center for Learning Disabilities, 2006).  

Diskalkulija in druge specifične učne težave pri matematiki so nevrološko pogojene in jih 

Rourke uvršča med desnohemisferne disfunkcije (1993). 
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Prevalenca specifičnih učnih težav pri matematiki se med različnimi strokovnjaki nekoliko 

razlikuje, večinoma pa se ocene gibljejo od 3 % do 10 %. Geary (2010) in Butterworth s 

sodelavci (2011) navajata, da ima med 5 % in 8 % učencev specifične učne težave pri 

matematiki, ki se najbolj izkazujejo s kognitivnimi in spominskimi deficiti, nadaljnjih 10 % 

pa ima učne težave pri matematiki (Rivera, 1997; Geary, Hoard, Nugent in Bailey, 2012a). 

Iste odstotke navajajo tudi Shalev, Auer-Bach, Manor in Gross-Tsur (Fuchs idr., 2010). 

Sousa (2001) meni, da ima 6 % šolajočih otrok težave z matematiko, med 3 % in 6 % pa 

avtorji Badian (1983, v Bull in Espy, 2006), Gross-Tsur, Manor in Shalev (1996, v Bull idr., 

2006), Kosc (1974, v Bull idr., 2006) ter Lewis, Hitch in Walker (1994, v Bull idr., 2006). 

Barbaresi, Katusic, Colligan, Weaver in Jacobsen (2005, v Passolunghi in Lanfranchi, 2012), 

Shalev (2007, v Passolunghi in Lanfranchi, 2012), Shalev, Manor in Gross-Tsur (2005, v 

Passolunghi in Lanfranchi, 2012) pa navajajo, da ima 5 % do 10 % otrok in mladostnikov 

resne učne težave na vsaj enem področju matematike.  

Posledice učnih težav pri matematiki, ki so razširjene v družbi, vendar manj prepoznane, 

so lahko hujše od posledic učnih težav pri drugih šolskih predmetih, ker vplivajo na 

izobraževalne, zaposlitvene in socialne zmožnosti posameznika (Haugen in Haugen, 2003; 

Fuchs, Fuchs, Powell, Seethaler, Cirino in Fletcher, 2008b; Flere idr., 2009; Fuchs, Powell, 

Seethaler, Fuchs, Hamlett, Cirino in Fletcher, 2010). Posledice specifičnih učnih težav pri 

matematiki so vsaj tako resne kot pri disleksiji (Butterworth idr., 2011).  

1.3.6 Značilnosti učencev z učnimi težavami pri matematiki  

Številni avtorji navajajo zelo specifične primanjkljaje učencev z učnimi težavami pri 

matematiki tudi na področju reševanja ABP (Montague in Applegate, 1993; Montague, 

1997, 1997a, 2004, 2005, 2008; Bryant idr., 2006; Fuchs in Fuchs, 2002; Jitendra idr., 

1999). Tako imajo težave: 

a) z učenjem in priklicem aritmetičnih deklarativnih znanj in postopkov (Geary, 1990, 

1993; Parmar idr., 1996; Russell in Ginsburg, 1984, v Jordan in Hanich, 2000; Fuchs 

idr., 2002; Gonzalez in Espinel, 2002; Jordan idr., 2003; Butterworth, 2004; 

Montague, 1991, v Sweeney, 2010; Geary idr., 2012); 

b) s pomanjkljivim matematičnim besednjakom (Bryant idr., 2000); 
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c) s precenjevanjem svojih matematičnih zmožnosti (Montague, 1997; Garrett, 

Mazzoco in Baker, 2006, v Rosenzweig, 2011); 

d) z reševanjem enostopenjskih in večstopenjskih ABP (Montague in Applegate, 1993, 

2000a; Bryant idr., 2000; Fuchs in Fuchs, 2002; Montague, 2010; Swanson in Beebe-

Frankenberger, 2004; Hanich, Jordan, Kaplan in Dick, 2001, v Powell idr. 2010). Manj 

učinkovito uporabljajo strategije reševanja in imajo težave pri razvijanju lastnih 

strategij reševanja v primerjavi z vrstniki brez težavna tem področju (Butler in Winne, 

1995, v Sweeney, 2010; Swanson in Sachs-Lee, 2001, v Sweeney, 2001);  

e) s transformiranjem in integracijo jezikovnih in numeričnih informacij v ustrezno 

koherentno reprezentacijo, zato so njihove matematične reprezentacije za reševanje 

ABP nekvalitetne ter ne vsebujejo pomembnih informacij (Passolunghi in Pazzaglia, 

2005; Hutchinson, 1993, Montague, Bos in Doucette, 1991, Parmar, 1992, v van 

Garderen, 2007). Pogosteje direktno pristopajo k reševanju ABP na osnovi 

sintaktičnih, površnih namigov (Clements, 1980; Greer, 1992, str. 285, v Xin idr., 2008, 

str. 175), združijo vsa števila in začnejo z reševanjem (Reusser in Stebler, 1997; 

Jitendra, 2002; Verschaffel idr., 2000; Bryant idr., 2000; Mayer in Hegarty, 1996, v 

Kajamies idr., 2010; Schoenfeld, 1988, v Kajamies idr., 2010); 

f) z branjem (Parmar idr., 1996; Jordan in Levine, 2009); 

g) z določanjem pomembnih informacij (Cawley in Goodman, 1969, v Parmar idr., 

1996; Englert, Culatta in Horn, 1987, v Parmar idr, 1996); 

h) s prenašanjem matematičnih znanj v vsakodnevno življenje in tudi z ene na drugo 

aktivnost (Patton idr., 1997; van Garderen, 2007), kar kaže na to, da niso pridobili 

potrebnih spretnosti in strategij za »odločiti se, kaj narediti«, ko naletijo na 

matematični problem v šoli in v vsakdanjem življenju; 

i) z delovnim spominom (Fuchs in Fuchs, 2002; Gonzalez in Espinel, 2002; Kroesbergen 

idr., 2003; Geary, 2004; Andersson in Lyxell, 2007, v Dehn, 2008; Holmes in Adams, 

2006, v Dehn, 2008; Passolunghi in Siegel, 2004, v Dehn, 2008; Swanson in Sachse-

Lee, 2001, v Dehn, 2008). Zaradi težav z izvršilnim delom delovnega spomina težko 

prikličejo informacije iz delovnega spomina in težko povežejo dele naloge z 

informacijami v verbalni in vidno-prostorski komponenti. Ne zmorejo inhibirati 

nepomembnih informacij in prehajati med operacijami, prav tako slabše procesirajo 

in shranjujejo numerične informacije (Passolunghi in Siegel, 2004, v Dehn, 2008); 
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j) z impulzivnostjo (Bryant idr., 2000) ter s pozornostjo in koncentracijo (Parmar idr., 

1996); 

k) s slabo razvitimi metakognitivnimi ali samoregulacijskimi sposobnostmi, zato ne 

razumejo, ne analizirajo in evalvirajo reševanja ABP, ne zmorejo učinkovito 

procesirati informacij, ki so zajete v ABP ter ne znajo uporabiti virov, ki so potrebni za 

izpeljavo te kompleksne kognitivne aktivnosti (Montague in Van Garderen, 2002; 

Montague in Applegate, 1993, 2000a; Montague, 2010); 

l) z afektivnimi in motivacijskimi dejavniki. Neuspeh pri matematiki pogosto 

pripisujejo sposobnostim, dalj časa trajajoča izkušnja doživljanja neuspeha pri 

matematiki pa zmanjša željo po učenju matematike (Montague, 1997). Sousa (2008) 

kot enega od pomembnih okoljskih vzrokov za neuspeh pri matematiki navaja strah 

pred matematiko. Strah neposredno vpliva na delovno pomnjenje, ki skrbi za hkratno 

izvajanje različnih matematičnih aktivnosti. Sousa (2008) tudi pravi, da se strah 

pogosto pojavi zaradi časovnega pritiska, posameznikove percepcije, da ne zna, in 

njegove stalne neuspešnosti. 
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1.4 ARITMETIČNI BESEDNI PROBLEMI 

Zmožnost uspešnega reševanja vsakdanjih problemov je pomembna lastnost človeka. Pri 

tem izpostavljamo ABP, ki imajo pomembno vlogo pri matematiki, ne samo zaradi 

njihovega potenciala motiviranja učencev in potenciala za uspešen razvoj novih 

matematičnih pojmov in spretnosti, temveč tudi za razvoj učenčevih spretnosti, kdaj in 

kako učinkovito uporabiti matematično znanje v situacijah vsakdanjega življenja in dela 

(Verschaffel idr., 2000). Zato bomo v tem poglavju predstavili splošne značilnosti ABP, 

različna poimenovanja ABP in tudi odnosne značilnosti med ABP, učencem in učiteljem. 

1.4.1 Zgodovinski pregled  

Čeprav so bili prvi primeri matematike odkriti že 30 000 let pr.n.št. (O'Connor in 

Robertson, 2012), se je množična uporaba ABP pojavila okoli leta 1600 pr.n.št., ko so 

Babilonci v Mezopotamiji pri izobraževanju uporabljali matematične tablice, namenjene 

računanju in reševanju problemov (Melville, 1999; Swetz, 2009). Na tablicah s problemi so 

bili zapisani življenjski problemi (čas izkopa jarkov, dolžina kanalov, hektarski donos) 

(Kline, 1972), katerih reševanje je učence usposabljalo za kasnejše delo v javni upravi. 

Babilonci so že poudarjali reševanje problemov (Melville, 1999).  

Egiptovska učbenika Ahmesov papirus in Rhind papirus sta bila namenjena učencem in sta 

vsebovala aritmetična besedila in probleme, vezane na upravljanje države (Swetz, 2009). 

Pri Grkih je jezikoslovec in matematik Metrodorus oblikoval 46 aritmetičnih problemov, ki 

so bili namenjeni učenju in intelektualni rekreaciji (Page, Rouse in Capps, 1916, v Swetz, 

2009).  

V zahodni Evropi je znan zapis ABP v delu The Treviso arithmetic iz leta 1478 (Swetz, 1987, 

v Verscaffel idr., 2000; Swetz in Katz, 2012). V času evropske renesanse v 16. in 17. 

stoletju so aristokratske otroke na Grand Tour-ju (aristokratski deček je potoval po Evropi 

s svojim učiteljem in spoznaval življenje) poučevali matematiko, ki je vsebovala življenjske 

matematične probleme (Motley, 1990, v Krawec, 2010). V 18. in 19. stoletju pa se ABP 

začnejo pojavljati tudi v časopisih in revijah zaradi širšega izobraževanja bralcev (Swetz, 
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2009). Tako je vplivna angleška revija »Ladies' Diary« od leta 1704 do 1841 objavljala v 

vsaki izdaji zapletene matematične probleme, njihove rešitve pa v naslednji številki 

(Swetz, 2009), v Ameriki pa je to objavljala revija »Mathematical Correspondent«, ki je 

tekmovala z angleško revijo v količini in pestrosti problemov (Hogan, 1977, v Swetz, 

2009).  

V 20. stoletju je razvil teorijo reševanja problemov madžarski matematik George Polya 

(1945). Zavzemal se je, da se učence že v nižjih razredih osnovne šole nauči reševati 

različne probleme na osnovi induktivnega sklepanja. Leta 1945 je izdal knjigo o reševanju 

problemov (How to Solve It), kjer je predstavil strategijo reševanja problemov v štirih 

korakih: (a) razumevanje problema, (b) načrtovanje reševanja, (c) izvedba, (d) pregled 

reševanja. Polya je s svojo strategijo reševanja problemov oblikoval temelje za uporabo 

kognitivnih strategij pri reševanju problemov, kar se v praksi pogosto uporablja tudi pri 

reševanju ABP. 

Reševanje ABP je pritegnilo pozornost kognitivnih psihologov in matematikov v 80. letih 

prejšnjega stoletja (Vincente idr., 2007). Tako Nacionalno združenje učiteljev matematike 

(NCTM) v Ameriki že od leta 1980 daje velik poudarek ABP pri pouku matematike ter 

povezavi matematike z življenjem izven šole. Reševanje ABP vidi kot način spodbujanja 

višjih ravni razmišljanja. Učitelji tega združenja menijo, da ABP opisujejo dogodke, ki se 

odvijajo izven šole, zato učenec lažje razume, da se matematika uporablja v različnih 

kontekstih (Krawec, 2010).  

1.4.2 Definicija in namen aritmetičnih besednih problemov 

V praksi se uporablja za ABP več izrazov: besedilne naloge, aritmetični besedni problemi, 

besedni problemi, kontekstualni problemi, tekstne naloge. V tuji literaturi ABP najdemo 

pod besedno zvezo »word problem«, kjer pa beseda problem ni skladna z opredelitvijo 

problema, ampak bolj z opredelitvijo aritmetični besedni problem, kar je kasneje bolj 

podrobno pojasnjeno.  

Več avtorjev (Pellegrino in Goldman, 1987; Montague, 1997; Verschaffel, Greer in De 

Corte, 2000; Passolunghi, 2010) v svojih delih podajajo definicijo ABP. Za našo raziskavo 

bomo uporabili definicijo ABP, ki jo podajajo avtorji Verschaffel, Greer in De Corte (2000, 
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str. ix), da je ABP »verbalni opis problemske situacije, ki zahteva enega ali več odgovorov, 

ki jih dobimo z uporabo matematičnih operacij, v katerih so vključeni numerični podatki, 

ki se nahajajo v problemu«. Glavna (vendar ne edina) ločnica med simbolno predstavljeno 

nalogo (npr. računom) in ABP je torej dodana lingvistična informacija. Učenec se sooči z 

besedilom, da odkrije bistvene informacije, oblikuje račun ter ga izračuna. Pri tem poveže 

jezikovno razumevanje in druge kognitivne procese, zato so ABP težje kot računski 

problemi (Fuchs in Fuchs, 2007; Gallagher Landi, 2001; Newman, Willoughby in Pruce, 

2011), saj mora učenec oblikovati mentalno reprezentacijo naloge (Mayer, 2003).  

Zaradi dodane lingvistične informacije mnogi avtorji obravnavajo ABP kot poseben 

jezikovni žanr s pragmatično vsebino. Tako mora učenec analizirati in interpretirati 

informacije, ABP odstraniti nepomembne podrobnosti in jo prevesti v enega ali več 

ustreznih računov (Kintsch in Greeno, 1985; Cawley in Miller, 1986, v Parmar, Cawley in 

Frazita, 1996; Ostad, 1998; Dewolf, Van Dooren in Verschaffel, 2011). Zaradi take 

kompleksnosti so ABP lahko zelo zahtevne, saj terjajo specifično znanje (Jonassen, 2003; 

Bates in Wiest, 2004; Schurter, 2002, v Xin, 2007).  

Glavni namen ABP nalog pri pouku matematike je naučiti učence uporabljati formalno 

matematično znanje in spretnosti, ki so jih pridobili v šoli, v realni življenjski situaciji 

(Baranes, Perry in Stigler, 1989; Wyndhamn in Säljö, 1997; Verschaffel idr., 1999; 

Verschaffel idr., 2000; Swanson in Beebe-Frankenberger, 2004; Chapman, 2006; Van 

Dooren, De Bock Hessels, Janssens in Verschaffel, 2005, v Jitendra, Star, Starosta, Leh, 

Sood, Caskie, Hughes in Mack, 2009).  

ABP se nahajajo na kontinuumu. Tako ločimo enostopenjske ABP seštevanja in 

odštevanja, ki jih učenci spoznajo v prvem razredu in zahtevajo eno računsko operacijo 

(npr. Janez ima dve frnikoli, Peter mu da še tri frnikole. Koliko frnikol ima Janez sedaj?), 

dvostopenjske ABP (Aleš ima 15 €, Blaž pa 6 € manj. Koliko denarja potrebuje Blaž za 

nakup vstopnice za cirkuško predstavo, ki stane 20 €?) in večstopenjske ali kompleksne 

ABP, ki vključujejo tako znanje aritmetike kot tudi drugih vsebin (npr. Denis želi zamenjati 

60 € za ameriške dolarje. Banka da za 100 € 93 ameriški dolarjev. Koliko dolarjev bo dobil 

Denis?) (Van Essen in Hamaker, 1990).  
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Težave pri reševanju nastanejo zaradi težav z identifikacijo vrste ABP (npr. primerjanje 

dveh količin ali spreminjanje vrednosti ene količine) ter prevajanja in integracije verbalnih 

reprezentacij v matematične reprezentacije (Geary, 2000). V drugem in tretjem triletju 

osnovne šole postanejo kompleksne večstopenjske ABP zahtevne, saj terjajo prevajanje 

več stavkov in kasneje njihovo integracijo v celoto (Geary, 2000). 

1.4.3 Opredelitev matematične problemske situacije 

Problem je nekaj, kar ni znano in jasno in zato terja rešitev (Slovar slovenskega knjižnega 

jezika, 1994; Veliki slovar tujk, 2002; Leksikon SOVA, 2006). Na probleme naletimo doma, 

v službi in v šoli. V šoli so pri matematiki vključevali probleme že v antiki (Stanic in 

Kilpatrick, 1988, v Fan in Zhu, 2007) in tudi veljavni učni načrt za matematiko poudarja 

razvijanje različnega mišljenja in miselnih procesov pri učencih, da bodo lahko spoznali 

praktično uporabnost matematike, ki se kaže v reševanju problemov (Tomšič, 2006). Tako 

je tudi danes  bistvo šolske matematike reševanje problemov, saj človek v vsakdanjem 

življenju ne memorira dejstev in opravlja izpite kot zbirko abstraktnih vaj, ampak rešuje 

probleme, od enostavnih do kompleksnih in tako pokaže znanje matematike v realni 

situaciji (Wyndhamn in Säljö, 1997; Jonassen, 2004; Xin, Wiles in Lin, 2008; Nokes in 

Schunn, 2011, v Aukrust, 2011). Johnson in Rising (1967, v Orton in Frobisher, 1996) 

reševanje problemov kot  ključno nalogo šolske matematike vidita kot proces učenja 

novih pojmov, dober način urjenja računskih spretnosti, možnost prenašanja konceptov in 

spretnosti v nove situacije, način vzpodbujanja intelektualne radovednosti in kot 

oblikovanje novega znanja.  

Problem se pojavi, ko posameznik oblikuje cilj, ne ve pa, kako bo cilj dosegel (Mayer, 

1992, v Mayer, 2003). Idejo, da naj bo problem situacija, ki jo je potrebno raziskati in je 

več vredna kot naloga, ki vključuje le reprodukcijo znanih postopkov reševanja, je že leta 

1980 kot prioritetni cilj postavilo Nacionalno združenje učiteljev matematike (NCTM) 

(Orton in Frobisher, 1996; Mayer, 1996). Vsak problem ima zato nezaželeno začetno 

stanje, zaželeno končno stanje in oviro, ki preprečuje prehod iz enega v drugo stanje 

(neznana pot), sicer je ta problem – vaja (Cotič, 1999). Mayer (2003) meni, da je vse 

odvisno od reševalca, če je neka situacija problem. Če bo učencu naloga znana in bo takoj 
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prepoznal pot reševanja, bo to problem – vaja, če pa poti reševanja ne bo prepoznal, bo 

to zanj problem. 

Različni avtorji probleme različno delijo. Tako ločimo rutinske in nerutinske probleme, 

dobro in slabo definirane probleme ter probleme, ki zahtevajo računanje in probleme, 

ki zahtevajo razumevanje (Mayer, 1992, v Mayer, 2003; Mayer in Hegarty, 1996, v Mayer, 

2003). Rutinski problem (ali vaja) je problem, za katerega reševalec takoj najde postopek 

reševanja, medtem ko postopek reševanja pri nerutinskem problemu ni takoj očiten. 

Dobro definirani problemi imajo jasno začetno stanje in cilj, slabo definirani problemi pa 

nimajo ne jasnega začetka ne cilja.  

Mialaret (1969) loči vodene, nevodene in nepopolne probleme. Pri vodenih problemih že 

samo besedilo določa vrstni red reševanja (Kepica sladoleda stane 50 centov, kupil bom 

tri. Koliko denarja bom porabil?). Pri nevodenih problemih besedilo ne določa poteka 

reševanja (Šest oseb se želi peljati z dvigalom z nosilnostjo 350 kg. Marko tehta 73 kg, 

Maja 49 kg, Tine 87 kg, Eva 56 kg, Darjo 68 kg in Rok 81 kg. Ali se lahko peljejo vsi 

naenkrat? Katera oseba mora počakati? Zapiši vse rešitve). Nepopolni problemi so najbolj 

odprti za reševanje in učenca povežejo z vsakdanjim življenjem (Naredi načrt za šolski 

izlet, če ima cel razred na voljo 350 €.) 

Frobisher in Orton (1996) ločita probleme z zaprto potjo in zaprtim ciljem (enostavni 

problemi za preverjanje znanja osnovnih matematičnih konceptov in pojmov), probleme z 

odprto potjo in zaprtim ciljem (besedilo ne določa reševanja in so možne različne poti) 

ter probleme z odprto potjo in odprtim ciljem (najbolj odprti, zaželeni v šolski 

matematiki in zahtevajo divergentno mišljenje). Slednji v matematiki predstavljajo način 

raziskovanja.  

M. Cotič (1999) meni, da so pri pouku matematike zastopani predvsem vodeni in 

nevodeni problemi, ki so si vsebinsko podobni in se rešujejo z uporabo vseh podatkov. 

Besedila so kratka, v njih se iščejo ključne besede. Učencem pa bi morali postavljati tudi 

druge vrste problemov, celo nerešljive.  

Kam torej uvrstimo ABP? Glede na navedeno ugotavljamo, da moramo ločiti med ABP in 

problemi. ABP je problemska situacija, ki se vedno rešuje po vnaprej naučenem postopku 
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oziroma algoritmu, ki je učencu znan in ga pripelje do rešitve. Problem pa je problemska 

situacija, ki je ne moremo rešiti s priklicem prej naučenih postopkov, ampak učencu 

predstavlja izziv, da na osnovi naučenih strategij poišče lastno, novo pot reševanja. Učitelj 

pa je tisti, ki z veliko verjetnostjo presodi, kaj je za učenca problem, ker pozna učenca, 

njegova močna in šibka matematična področja in predvsem njegovo predznanje.  

1.4.4 Semantična struktura enostopenjskih aritmetičnih besednih 
problemov 

ABP so verbalni opisi neke problemske situacije in vsebujejo količine ter povezave med 

njimi. Zato je za uspešno reševanje enostopenjskih ABP pomembna analiza verbalnega 

opisa, na podlagi katere učenci oblikujejo model oziroma reprezentacijo relacij med 

količinami v nalogi. Zelo pomembno je razumeti povezave med količinami. Tako so Riley, 

Greeno in Heller (1983) razvili semantični model reševanja enostopenjskih ABP, saj so 

menili, da se morajo učenci naučiti oblikovati semantično reprezentacijo ali shemo 

povezav med količinami v nalogi. Za uspešno reševanje mora učenec konceptualno 

razumeti naraščanje, upadanje, kombiniranje in primerjanje količin. Težavnost ABP določa 

semantična struktura, mesto neznane količine v enačbi in jezikovne formulacije 

(Carpenter, Moser in Bebout, 1988; Stigler, Fuson, Ham in Kim, 1986, v Xin, 2007; 

Carpenter, Hiebert in Moser, 1981, v Tolar idr., 2012). Učenec, ki je uspešen, obvlada 

sheme, ki predstavljajo te semantične relacije, in jih poveže s koraki reševanja.  

Enostopenjske ABP so razvrstili v tri semantične tipe:  

a) SPREMEMBA (Change). ABP te vrste opisujejo spreminjanje količin, s tem da je 

neznanka lahko začetek, sprememba ali rezultat (npr. Janez ima nekaj frnikol. 

Tomaž mu da 5 frnikol. Sedaj ima Janez 8 frnikol. Koliko frnikol je imel Janez na 

začetku?; Janez ima 3 frnikole. Tomaž mu da še 5 frnikol. Koliko frnikol ima Janez 

sedaj?);   

b) KOMBINIRANJE (Combine), kjer je neznana celota ali le del (npr. Janez ima 3 

frnikole. Tomaž ima 5 frnikol. Koliko frnikol imata oba skupaj?; Janez in Tomaž 

imata skupaj 8 frnikol. Janez ima 3 frnikole. Koliko frnikol ima Tomaž?); 
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c) PRIMERJANJE (Compare), kjer je neznana razlika ali primerjana količina (npr. Janez 

ima 8 frnikol. Tomaž ima 5 frnikol. Koliko frnikol ima Janez več?; Janez ima 3 

frnikole. Tomaž ima 5 frnikol več kot Janez. Koliko frnikol ima Tomaž?); 

d) IZENAČENJE (Equalize) so dodali iz del Carpenterja in Moserja (1981, v Riley idr., 

1983), kjer se količini primerjata in izenačita (Janez ima 3 frnikole. Tomaž ima 8 

frnikol. Koliko jih mora dobiti Janez, da jih bosta imela oba enako?). 

ABP se razlikujejo po semantični strukturi, torej v povezavi podatkov v nalogah.  

ABP primerjanja so najbolj zahtevne (Hegarty, Mayer in Green, 1992; Riley, Greeno in 

Heller, 1983; Briars in Larkin, 1984; De Corte, Verschaffel in Verschueren, 1982, v 

Verschaffel, De Corte, Pauwels, 1992; Xin, 2007). V taki nalogi so relacijski pojmi 

nekonsistentni z zahtevano aritmetično operacijo (npr. relacijski pojem manj, zahtevana 

operacija pa je seštevanje). Vendar pa Stern in Lehrndorfer (1992) menita, da primerjanje 

razumejo celo mlajši otroci. Hitro namreč opazijo, če sorojenci ali prijatelji prejmejo npr. 

več bonbonov. V takem primeru niti ni potrebno natančno izračunati razlike. Otroci 

razumejo kvalitativne (vrednostne) primerjave, ki se nanašajo na vprašanje »kdo ima več 

(manj) bonbonov«, ne razumejo pa dobro količinske primerjave, ki se nanaša na vprašanje 

»koliko več (manj) predmetov ima nekdo«. Reševanje ABP primerjanja se postopno 

razvija v šoli (prav tam). 

Garcia, Jiménez in Hess (2006) so preverjali reševanje ABP pri učencih z učnimi težavami 

pri matematiki in pri učencih brez učnih težav pri matematiki, starih od 7 let in 1 mesec do 

9 let in 4 mesece. Največji vpliv na težavnost ABP je imelo mesto neznane količine. 

Nekanonične ABP (neznana količina na začetku) so bile najtežje za učence z učnimi 

težavami pri matematiki, ne glede na računsko operacijo.  

1.4.5 Zgradba in oblika aritmetičnih besednih problemov 

ABP je sestavljena iz dveh medsebojno povezanih delov (Kintsch in Greeno, 1985; 

Reusser, 2000):  

a) situacijskega dela (opisa dogodka iz realnega življenja) in 

b) matematičnega dela (latentne mreže matematičnih odnosov). 
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Glede na sestavo ABP učenec pri reševanju uporablja lingvistično in realistično znanje, ki 

ga potrebuje za razumevanje situacije in logično-matematično znanje, ki ga uporablja za 

reševanje matematičnega dela naloge (Coquin-Viennot in Moreau, 2007). 

Na osnovi situacijskega in matematičnega dela ima ABP štiri dele (Goldin in McClintock, 

1984, v Verschaffel idr., 2000; Silver, 1985, v Verschaffel idr., 2000; Verschaffel, 1984, v 

Verschaffel idr., 2000; Jonassen, 2003): 

a) matematično strukturo, ki zajema znane in neznane količine, ki so vključene v 

nalogo, kot tudi matematične operacije za izračun neznanih količin; 

b) semantično strukturo, ki predstavlja shemo ABP, in se nanaša na količine in 

razmerja med njimi, npr. če besedilo vsebuje spremembo prvotne količine z 

dodajanjem ali odvzemanjem, se uporabi operacija seštevanja ali odštevanja; 

c) kontekst ali situacijo, ki prikazuje neko realno situacijo; 

d) obliko, ki pove, kako je ABP oblikovana in predstavljena, kje se nahaja vprašanje, 

kompleksnost leksične in slovnične zgradbe, prisotnost nepomembnih informacij. 

Semantično strukturo učenec prepozna iz besedila ABP. Povzemanje iz besedila je odvisno 

od konteksta, predznanja, uporabe strategij, ki so učencu na voljo ter oblike učnega 

gradiva (Britton in Gugoz, 1991; Kintsch, Franzke in Kintsch, 1996; McNamara, Kintsch, 

Songer in Kintsch, 1996, v Nathan idr., 2002).  

Kontekst je nematematični del ABP in ima vlogo pri reševanju vsakdanjih problemov 

(Gainsburg, 2005; Chapman, 2006). Gre za zgodbo, opis situacije, ki terja odgovor s 

pomočjo ene ali več računskih operacij (Xin, 2007; Van Dooren idr., 2009, v Jitendra idr., 

2009; Gamo, Sander in Richard, 2010). Avtorji ABP morajo oblikovati kontekst, ki zbudi 

učenca, saj enostaven in nezanimiv kontekst učenca ne pritegne (Jonassen, 2003). 

Baranes s sodelavci (1989) meni, da situacijski kontekst olajša reševanje ABP bolj kot 

ekvivalentni simbolični problem, ker aktivira tudi znanje iz realnega življenja. Carraher s 

sodelavci (Baranes idr., 1989) je izbral učence 3. razreda osnovne šole, ki so reševali 

račune, ABP in realistične naloge. V slednjih je eksperimentator prevzel vlogo 

nakupovalca, učenec pa vlogo prodajalca. Rezultati so pokazali, da so učenci uspešneje 

reševali ABP in realistične naloge, ker so bile življenjske, in kjer so pogosto uporabljali 

mentalno računanje, kot pa račune s pisnim postopkom. Raziskava je potrdila pomen 
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konteksta, v katerem je predstavljena ABP, ker določa strategijo in uspešnost reševanja. 

Ko učenci v nalogah vidijo smisel, aktivirajo formalne in neformalne strategije reševanja. 

Raziskovalci so tudi ugotovili, da brazilski učenci ABP vidijo kot vrsto življenjskih nalog, 

medtem ko ameriški učenci ABP ne povežejo z znanjem, ki ga imajo pri reševanju 

izvenšolskih problemov. 

Da učenec lahko oblikuje ustrezno matematično enačbo ali račun, mora dobro razumeti 

situacijo, opisano v nalogi (Stern in Lehrndorfer, 1992). Učenec poveže situacijo s 

strukturalnimi značilnostmi ABP, ki so shranjene v učenčevih shemah ABP (Kintsch in van 

Dijk, 1978, v Jonassen, 2003). 

ABP so lahko predstavljene v opisni ali verbalni, slikovni in telegrafski obliki (Moyer, 

Sowder, Threadgill-Sowder in Moyer, 1984, str. 346). 

Slika 1: Predstavitev aritmetičnih besednih problemov v opisni, slikovni in telegrafski obliki 
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Pri reševanju ABP mora učenec predelovati verbalne in neverbalne informacije, saj so ABP 

podane v pisni ali slikovni obliki. Razumevanje besedila in razumevanje slik sta dva 

kognitivna procesa, s katerima oseba izbira in procesira verbalne in slikovne informacije z 

namenom oblikovanja mentalne reprezentacije (Schnotz in Bannert, 2003). Kognitivni 

psihologi pravijo, da je razumevanje proces oblikovanja notranje (mentalne) 

reprezentacije s pomočjo besedila. Pri reševanju ABP mora učenec predelovati verbalne in 

neverbalne informacije, saj so ABP podane v pisni ali slikovni obliki. Razumevanje besedila 

in razumevanje slik sta dva kognitivna procesa, s katerimi oseba izbira in procesira 

verbalne in slikovne informacije z namenom oblikovanja mentalne reprezentacije 

(Schnotz in Bannert, 2003). Kognitivni psihologi pravijo, da je razumevanje proces 

oblikovanja notranje (mentalne) reprezentacije ali slike (Kintsch, 1998, v Schnotz idr., 
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2010). Zapisano ali izgovorjeno besedilo, matematične izraze in logične izjave imenujemo 

deskriptivna reprezentacija, saj za opisovanje uporablja simbole. Slike, modeli, npr. likov 

teles, pa so slikovne reprezentacije, ki uporabljajo ikonične znake (Schnotz idr., 2003).  

Slika 2: Integrirani model razumevanja besedila in slik (Schnotz in Bannert, 2003, str. 145) 

deskriptivna reprezentacija      slikovna reprezentacija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na osnovi razlik med deskriptivno in slikovno reprezentacijo kot dveh različnih oblik 

reprezentacije lahko govorimo o alternativnem modelu predelovanja besedila in slik, ki 

sta ga opisala avtorja Schnotz in Bannert (2003, str. 145) in je prikazan na sliki 2. Bralec 

najprej prebere besedilo in se z njim spozna, kar predstavlja obnovo prebranega (zunanja 

reprezentacija besedila). Oblikuje reprezentacijo trditev (propozicij), ki predstavlja 

razumevanje. Šele nato oblikuje mentalni model vsebine, notranjo sliko (Schnotz idr., 

2010). Pri predelavi slikovnega gradiva pa učenec najprej sliko ali fizični model vizualno 

percipira in nato zgradi mentalni model z videnimi deli. S tem aktivira svoje kognitivne 

sheme ali mentalne reprezentacije.  
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Besedilna in slikovna ponazoritev se ne dogaja samo s pomočjo zunanjih virov informacij 

(besedilo, slika), ampak tudi s pomočjo prejšnjega znanja v dolgoročnem spominu 

(Schnotz idr., 2010). Pomen uskladiščenega znanja pa je še večji, saj lahko dopolnjuje 

pomanjkljive zunanje vire informacij ali pomaga v primeru slabega delovnega spomina 

(Adam, Bell in Perfetti, 1995, v Schnotz idr., 2010; Miller in Stine-Morrow, 1998, v Schnotz 

idr, 2010). 

1.4.6 Modeli poučevanja aritmetičnih besednih problemov 

Glede na odnos med učiteljem, učencem in ABP ločimo pri poučevanju ABP štiri modele 

(Chapman, 2009): model vsiljevanja, prepuščanja, usmerjenega iskanja in dialoškega 

iskanja.  

Pri modelu vsiljevanja predstavi učitelj učencu po korakih postopek reševanja ABP. Pri 

tem učenec nima aktivne vloge, le memorira postopek, ki večinoma upošteva le ključne 

besede v besedilu in prevajanje jezikovnih in numeričnih informacij v matematične 

simbole.  

V modelu prepuščanja učitelj ni prisoten pri poučevanju, opušča razlago in nadzor. 

Učenec mora sam reševati ABP, pri tem so mu v pomoč pretekle izkušnje.  

Razumevanje postopka reševanja in pravilno rešena ABP se kot cilja pojavita v modelu 

usmerjenega iskanja. Učitelj predstavi postopek reševanja kot zaporedje korakov, učenec 

pa ga preizkuša s pomočjo učiteljevega usmerjanja. Postopki reševanja spodbujajo tudi 

razmišljanje o neznankah in semantični obliki naloge, saj je poudarek na pravilni 

interpretaciji in oblikovanju mentalnega modela ABP.  

Najbolj razvit pristop reševanja, v katerem je cilj učenčevo razumevanje reševanja in 

razvoj tako matematičnega kot strateškega znanja, pa je model dialoškega iskanja. 

Učenec se najprej sam sooči z nalogo in jo poskuša rešiti na osnovi že znanega, nato o njej 

razpravlja z učiteljem in s sošolci v majhni skupini. Išče poti reševanja, učitelj pa sprejema 

in kritično presoja različne interpretacije reševanja ABP. Učencu tudi pomaga evalvirati in 

razumeti postopke reševanja, strateško razmišljati in razvija hevristične načine reševanja.  
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Na kratko lahko povzamemo nekaj ključnih ugotovitev. ABP so stare že približno 4000 let. 

V zgodovini izobraževanja so se različno intenzivno in na različne načine uporabljale pri 

pouku z namenom, da učenci pridobijo spretnosti in znanja za reševanje problemov v 

vsakdanjem življenju. ABP ni vedno problem, kajti problem obstaja, če ima reševalec neko 

situacijo, ki jo želi razrešiti, ne pozna pa poti reševanja. Ker pa obstajajo razlike med 

učenci v predznanju,  znanju in spretnostih reševanja ABP, je lahko za enega učenca ABP 

problem, za drugega pa problem vaja, zato je bolje, da govorimo o problemski situaciji, ki 

je vezana na vsakega posameznega učenca. Zaradi različnih avtorjev in pogledov na ABP je 

težko oblikovati enotno definicijo ABP, je pa jasno, da se razlikujejo od računskih nalog. 

ABP ni simbolno predstavljena naloga, ampak ima dodano jezikovno informacijo, kar 

pomeni, da učenec ne more takoj začeti z reševanjem, ampak mora upoštevati tako 

jezikovne kot numerične informacije. Tako imajo ABP svojo jezikovno in matematično 

naravo. Zaradi te kompleksne sestave imajo že osnovne ABP, s katerimi se učenci srečajo 

v prvih razredih osnovne šole, semantično strukturo ali shemo, ki prikazuje odnose med 

količinami v ABP. Ker pa je ABP vedno postavljena med učitelja in učenca, dobimo triadni 

odnos, iz katerega izpeljemo način poučevanja reševanja ABP. Najboljši za učenca je 

dialoški način, kjer je poudarek na komunikaciji med učiteljem in učencem pri reševanju 

ABP, saj učenec na ta način pridobiva nove informacije, razrešuje dileme, bolje razume in 

razvija tako matematično kot strateško znanje reševanja ABP.  
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1.5 DEJAVNIKI USPEŠNEGA REŠEVANJA ARITMETIČNIH BESEDNIH 

PROBLEMOV 

ABP predstavljajo zaradi dodane jezikovne informacije večji izziv za reševanje kot 

matematični računski problemi. Medtem ko pri računih učenec prikliče ustrezna 

aritmetična dejstva, prikliče postopek in vztraja pri reševanju, pa zagotovo, že zaradi 

branja besedila, potrebuje druga znanja in pogoje za reševanje ABP. Potrebne pogoje in 

specifična znanja za reševanje ABP predstavljamo v naslednjih podpoglavjih. 

1.5.1 Pogoji uspešnega reševanja aritmetičnih besednih problemov 

Reševanje ABP je kompleksna kognitivna aktivnost (Lucangeli, Tressoldi in Cendron, 1998; 

Jonassen, 2003; Schurter, 2002, v Griffin in Jitendra, 2009; Montague, 2004, 2006, 2010; 

Miller in Mercer, 1993, v Kyong-Eur; Schurter, 2002, v Kyong-Eun, 2009; Bernardo, 1999). 

V literaturi se pogosto navaja (Kroesbergen, Van Luit, Naglieri, Instill, 2003), da je 

uspešnost reševanja ABP odvisna od delovnega spomina, hitrosti procesiranja, 

jezikovnega procesiranja, pozornosti, dolgoročnega spomina, neverbalnega rezoniranja in 

izvršilnih funkcij (Lyon, 1996; Lyon, 1996a; Fuchs idr., 2006; Tolar idr., 2012). Jezik, 

računanje, neverbalno rezoniranje in pozornost so povezani z reševanjem ABP med 

učenci nižje stopnje osnovne šole s korelacijo od 0,40 do 0,60 (Fuchs idr., 2005).  

Lindsay in Norman (1972, v Mayer, 1996) pravita, da učenec potrebuje za reševanje ABP 

naslednja znanja: 

 dejstva (kar naj bi bilo učencu takoj dostopno),  

 algoritme (zbirke pravil, ki zmanjšajo obremenitev delovnega spomina in 

pripeljejo do rešitve), 

 hevristična znanja (različne strategije). 

Hevristične metode, ki jih Schoenfeld (1992) in Polya (2004) navajata, so zelo pomembne: 

ponazoritev s pomočjo diagramov ali risanja, sheme, razdelitev naloge na manjše dele, 

iskanje bistva v nalogi. 
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Verschaffel, Greer in De Corte (2000) ter Maggioni in Alexander (2011, v Aukrust, 2011) 

navajajo nekaj podobnih in nekaj drugih znanj, kot:  

 dobro organizirano in fleksibilno bazo specifičnega znanja (deklarativno, 

proceduralno in konceptualno znanje, jezikovno znanje), 

 hevristične metode reševanja,  

 metakognicijo, 

 afektivne dejavnike. 

Specifično znanje, ki ga potrebuje učenec za reševanje ABP, je tudi znanje o svetu 

(življenjske situacije: vožnja z avtobusom, nakupovanje, socialni odnosi med ljudmi). 

Slednje je izredno pomembno znanje, saj se učenec na osnovi teh informacij odloča, kaj 

bo vključil v reševanje, kako bo povezal v model in kako bo interpretiral ter evalviral 

informacije v modelu s pravo življenjsko situacijo (Burkhardt, 1981, v Verschaffel idr., 

2000; Burkhardt, 1994, v Verschaffel idr., 2000; Greer, 1997, v Verschaffel idr., 2000; Lesh 

in Lamon, 1992a, v Verschaffel idr., 2000). Tudi Mayer (1998) je ugotovil, da samo bralno 

razumevanje in računanje ni dovolj. Pomembne so tudi izkušnje z reševanjem ABP 

(Kintsch in Greeno, 1985; Barwell, 2011), ker učenci z njimi pridobivajo raznovrstne 

strategije za oblikovanje mentalnih reprezentacij besedila in reševanja (Kintsch in Greeno, 

1985). Učenci z manj izkušnjami pri reševanju so imeli več težav pri razumevanju ABP, ker 

niso imeli znanja o reševanju ABP s pomočjo nekih shem, kot so ga imeli bolj izkušeni 

učenci z učnimi težavami (De Corte idr., 1985, Davis-Dorsey idr., 1991, v Bernardo, 1999).  

1.5.2 Potrebna matematična znanja za reševanje ABP 

Učencem z učnimi in s specifičnimi učnimi težavami pri matematiki bomo lažje nudili 

pomoč, če bomo prepoznali področja njihovih težav. Različni avtorji poudarjajo več 

področij matematičnega aritmetičnega, proceduralnega, konceptualnega in strateškega 

ali problemskega znanja (Anderson, 1987; Paris, Lipson in Wixon, 1983, v Montague, 

1992; Goldman idr., 1997 Bootge, 2001; Hasselbring idr., 2010; Miller in Hudson, 2007, v 

Impecoven-Lind in Foegen, 2010). Za praktično uporabo pa je zelo ustrezna delitev 

matematičnega znanja na deklarativno, proceduralno, konceptualno in problemsko 

znanje (Hodnik Čadež, 2006, v Kavkler, 2007). Matematično znanje je torej kompleksno. 



Marko Kalan STRATEGIJE REŠEVANJA ARITMETIČNIH BESEDNIH PROBLEMOV PRI UČENCIH Z UČNIMI 
TEŽAVAMI PRI MATEMATIKI 

38 

Učenci z učnimi težavami pri matematiki imajo lahko težave na enem ali več področjih 

matematičnega znanja (Kavkler, 2007). Ker proučujemo ABP v osnovni šoli, se bomo 

osredotočili le na ključna matematična znanja.  

1.5.2.1 Matematično deklarativno znanje 

Matematično deklarativno znanje obsega mrežo osnovnih aritmetičnih dejstev (npr. 4 + 7 

= 11), družine dejstev (5 + 4, 4 + 5, 9 – 4, 9 – 5) in drugo semantično znanje (Goldman in 

Goldman, 1997; Bootge, 2001). Na začetku otroci usvajajo aritmetična dejstva z 

ocenjevanjem majhnih količin (subitizacija), s štetjem in nazadnje s priklicem aritmetičnih 

dejstev iz dolgoročnega spomina (Geary, 1993; Andersson, 2008; Bryant idr., 2008a). 

Štetje je torej zelo pomembno za pridobivanje učenčevih aritmetičnih sposobnosti in 

spretnosti, poleg razvoja pojma števila. Pri štetju otrok prehaja od serijskega štetja, ko 

niza besede v nediferencirane celote, do dvosmernega in fleksibilnega štetja naprej in 

nazaj (Kavkler, 1997). S štetjem se oblikuje spominska reprezentacija osnovnih 

aritmetičnih dejstev (Siegler in Shrager, 1984, v Geary in Hoard, 2002). Napake pri priklicu 

so pogosto povezane z napakami pri štetju v zgodnjem obdobju (Geary, 1990). Zato je 

potrebno vaditi strategije štetja v prvih razredih osnovne šole (Kavkler, 1997). Dobre 

strategije štetja vodijo do avtomatizacije aritmetičnih dejstev, ki je nujno potrebna za 

učinkovito reševanje bolj kompleksnih aritmetičnih nalog (Ashcraft, 1992, v Andersson, 

2008; Bryant idr., 2008; Fuchs idr., 2009). Učenci z učnimi težavami pri matematiki imajo 

večje težave s štetjem. Tako uporabljajo manj zrele strategije štetja kot vrstniki 

(preštevajo vse od začetka ali pa pri računu, npr. 2 + 8 na prste, ne zmorejo upoštevati 

zakona komutativnosti in šteti od večjega števila naprej) (Ostad, 1998; Geary, 1990; 

Jordan in Montani, 1997, v Geary in Hoard, 2002; Bryant idr. 2008a; Geary idr., 2007, v 

Fuchs idr., 2009), pogosto pri štetju uporabljajo prste (Geary in Hoard, 2002) (uporaba 

prstov je lahko znak slabega deklarativnega znanja ali šibkih izvršilnih funkcij; prsti 

razbremenijo delovni spomin, ker se ohranja sled, koliko je učenec že preštel in kaj še 

mora prešteti) in se pri štetju pogosteje zmotijo.  

Z vedno hitrejšim in učinkovitejšim združevanjem računa in odgovora pri štetju se preko 

delovnega spomina utrdi asociacija v dolgoročnem spominu, zato učenci kmalu opustijo 

štetje in uporabljajo priklic kot najbolj razvito strategijo uporabe aritmetičnih dejstev 
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(Geary, 1993; Geary, Brown in Samaranayake, 1991, v Fuchs idr., 2006; Lemaire in Siegler, 

1995, v Fuchs idr., 2006). Seštevalna dejstva in poštevanka so shranjeni v mehaničnem 

verbalnem spominu (Dehaene, Piazza, Pinel in Cohen, 2003), zato ne zahtevajo veliko 

kvantitativne manipulacije. Tudi nekaj računov odštevanja je shranjenih v verbalnem 

spominu, vendar večina ni naučena do avtomatizma, zato računanje z njimi zahteva 

kvantitativno manipulacijo (Dehaene idr., 2003).  

Najhitreje prikličemo pare (2 + 2, 4 + 4), sledijo manjše vsote (2 + 1, 3 + 2), najpočasnejši 

pa je priklic večjih vsot (9 + 8) (Pellegrino idr., 1987). Pri množenju računi z večjimi faktorji 

(npr. 9 x 8 ali 8 x 7) zahtevajo daljši reakcijski čas (čas priklica) in učenci naredijo več 

napak, kot pa pri računih množenja z manjšimi faktorji (npr. 2 x 3) (Zamarian idr., 2007). 

Priklic kot najbolj razvita strategija računanja torej poteka iz dolgoročnega spomina 

(Siegler, 1987, v Geary, 1993; Geary in Hoard, 2002). McCloskey pravi (Zamarian, López-

Rolón, Delazer, 2007), da so aritmetična dejstva shranjena kot posamezne spominske 

reprezentacije. Slab priklic je Geary (1993) povezoval z bolj splošnim primanjkljajem v 

sposobnosti reprezentiranja in priklica informacij v fonetičnem in semantičnem spominu, 

Barrouillet s sodelavci (1997, v Geary in Hoard, 2002) pa je trdil, da je slab priklic povezan 

s slabo  inhibicijo nepomembnih asociacij pri vstopanju v delovni spomin. Če učenec 

odgovora ne more priklicati, začne ugibati ali uporabi podporne (back-up) strategije 

pomoči (štetje na prste, verbalno štetje, dekompozicijska tehnika (npr. 2 + 2 + 1 = 5). Tudi 

strah in anksioznost, ki se pri učencih s specifičnimi učnimi težavami pogosteje pojavljata, 

slabo vplivata na priklic (Hribar in Magajna, 2011). Zaradi anksioznosti se učenec zmede in 

dejstva ne more priklicati. Pogosteje so to dogaja v storilnostnih situacijah (pisanje testa) 

ali socialno neprijetnih situacijah (ustno ocenjevanje znanja pred tablo). 

Deklarativno aritmetično znanje je nujno potrebno, kajti zmožnost shranjevanja in hiter 

priklic aritmetičnih dejstev pomagata učencu graditi proceduralno in konceputalno znanje 

abstraktnih matematičnih principov, kot sta zakona komutatitvnosti in asociativnosti, ter 

uspešneje reševati ABP, saj ostane na razpolago več delovnega spomina, ki je nujno 

potreben pri reševanju ABP (Silver, v Lowrie in Kay, 2001; Gersten, Jordan in Flojo, 2005; 

Bryant idr., 2008a; Fuchs idr., 2008b). Počasen priklic in počasno računanje vplivata tudi 

na pozornost in hitrost procesiranja, kar sta pomembna kognitivna dejavnika pri 
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reševanju ABP (Pellegrino idr., 1987). Tudi Radatz (1979) je težave pri reševanju ABP 

povezoval s slabo avtomatizacijo aritmetičnih dejstev.  

U. Andersson (2008), Geary (1990) in Jordan idr. (2003) so v primerjavah med učenci z 

učnimi težavami pri matematiki in učenci brez učnih težav pri matematiki ugotovili, da so 

učenci uporabljali manj zrele strategije štetja, pogosteje uporabljali prste in počasneje 

priklicali matematična deklarativna dejstva. L. S. Fuchs je s sodelavci (2005) izpeljala 

obsežno raziskavo, v kateri je ugotavljala vpliv treninga na izboljšanje priklica aritmetičnih 

dejstev, ter izboljšanje računanja in reševanja ABP. Zbrala je 564 učencev 1. razreda iz 41 

razredov desetih šol. 127 učencev je imelo slabe rezultate pri matematiki, zato so jih 69 

vključili v intenzivni trening, 58 učencev pa je sestavljalo kontrolno skupino. Trening so 

izvajali šestnajst tednov, trikrat tedensko. Vsako srečanje je imelo 30 minut skupinskega 

poučevanja ter 10 minut uporabe računalniškega programa Math Flash za avtomatizacijo 

aritmetičnih dejstev. Eksperimentalna skupina je postala uspešnejša kot kontrolna 

skupina pri reševanju ABP, ne pa v priklicu aritmetičnih dejstev. 

1.5.2.2 Matematično proceduralno znanje 

Matematično proceduralno znanje predstavlja obvladovanje postopkov z jasnim 

zaporedjem, ki vodi do odgovora (Ginsburg in Baroody, 1983; Bootge, 2001) oziroma 

skupek pravil, algoritmov in procedur, navodil, ki se uporabljajo pri reševanju 

matematičnih računskih nalog in ABP (Goldman idr., 1997; Bootge, 2001; Schoenfeld, 

2011). Postopek izboljšujemo z vajami in izkušnjami (Marshall, 1995). S pomočjo 

proceduralnega znanja učinkovito uporabljamo deklarativno znanje in usklajujemo 

različne kognitivne in metakognitivne procese, ki so povezani z učinkovitim reševanjem 

problema (Montague, 1992) S. Pečjak (2004) meni, da proceduralno znanje vključuje 

obvladovanje osnovnih kognitivnih spretnosti branja, pisanja in računanja ter tudi 

uporabo bralnih, pisnih in matematičnih strategij v procesu učenja. 

Matematično proceduralno znanje sestavlja simbolična reprezentacija (simboli za 

operacije s celimi števili: +, -, x) ter pravila za izpeljavo nalog, kot so algoritmi (Goldman 

idr., 1997). Posameznik pri novi nalogi išče vire v dolgoročnem spominu in jih usklajuje z 

novo situacijo. Ko je naloga rešena, se rešitev shrani v spominu kot postopek. Ko učenec 
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spet naleti na podobno nalogo, jo hitreje reši, ker prikliče ustrezno serijo korakov, 

shranjenih v dolgoročnem spominu (Bootge, 2001). 

Na proceduralno znanje vpliva pozornost (sledenje korakom), delovni spomin, fonološko 

procesiranje (izvajanje korakov in računanje zahteva zadrževanje fonoloških reprezentacij 

v delovnem spominu, medtem ko učenec izbira in nadzoruje strategije reševanja) in 

dolgoročni spomin (Fuchs idr., 2006). Tudi matematična anksioznost povzroča slabše 

funkcioniranje pri reševanju. Učenec se zaradi anksioznosti lahko zmede in ima težave pri 

priklicu postopka (Hribar in Magajna, 2011).  

Učenci z učnimi težavami pri matematiki naredijo več proceduralnih napak, ko rešujejo 

ABP (Russel in Ginsburg, 1984; Jordan idr., 2003) 

1.5.2.3 Matematično konceptualno znanje 

Koncept je drugo ime za pojem (Ginsburg in Baroody, 1983; Goldman idr., 1997). Tako 

konceptualno znanje v matematični kogniciji predstavlja poznavanje osnovnih principov, 

pojmov in njihovih povezav (Barrody, 2003, v Mabbot in Bisanz, 2008; Baroody in 

Ginsburg, 1986, v Mabbot idr., 2008; Byrnes in Wasik, 1991, v Mabbot idr., 2008; Dixon in 

Moore, 1996, v Mabbot idr., 2008). Organizacija znanja in prepoznavanje vzorcev sta 

ključna vidika konceptualnega znanja (Silver in Marshall, 1990, v Jitendra idr., 2002a). 

Tako reševanje ABP zahteva sposobnost prepoznavanja problema (npr. problem hitrosti, 

porabe časa, nakupovalnih popustov). Med reševanjem je za reševanje potrebno znanje 

dosegljivo le, če je v spominu ustrezno organizirano v obliki kognitivnih struktur ali shem. 

Ustrezno oblikovane sheme aktivirajo ustrezno shemo ali vzorec reševanja, ki vodi učenca 

pri reprezentaciji problema, kar pa je ključno za uspešno reševanje (Jitendra idr., 2002a). 

M. Kavkler (1997) navaja, da nekateri učenci s specifičnimi učnimi težavami nimajo 

usvojenih določenih pojmovnih (konceptualnih) znanj, kot na primer štetja, računskih 

operacij, desetiški enot in zato uporabljajo manj zrele strategije reševanja problemov. Ker 

učenec nima usvojenih in oblikovanih pojmov, ne zmore ustrezno reševati ABP. Dejansko 

pa sta razvoj konceptualnega in razvoj proceduralnega znanja povezana (Geary, Hoard, 

Nugent in Byrd-Craven, 2007).  
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Konceptualnega znanja učencev z učnimi težavami pri matematiki niso tako sistematično 

ocenjevali kot njihovega aritmetičnega znanja. Veliko učencev z učnimi težavami pri 

matematiki ima, skladno s starostjo, ustrezno razumevanje mnogih konceptov, npr. 

komutativnost in asociativnost (Russell in Ginsburg, 1984, v Geary idr., 2007). Vendar pa 

se razlikujejo od vrstnikov brez učnih težav pri matematiki v znanju štetja (Geary, Bow-

Thomas in Yao, 1992, v Geary idr., 2007; Kavkler, 1997), v poznavanju mestnih vrednosti 

in v sposobnostih ocenjevanja količin in rezultatov (Hanich idr., 2001, v Geary idr., 2007; 

Kavkler, 1997).  

1.5.2.4 Problemsko in strateško znanje 

Ko učenec vstopi v svet izkušenj, reševanja realnih življenjskih problemov, ter se formalno 

izobražuje, uporablja shranjeno konceptualno, deklarativno in proceduralno znanje, da si 

oblikuje strateško znanje. To znanje predstavlja »vedeti kdaj, kje in zakaj« (Montague, 

1997). S. Pečjak (2004) navaja, da je strateško znanje povezava vsebinskega in 

proceduralnega znanja in zajema znanje, s katerim je učenec sposoben sam uravnavati 

lasten proces reševanja in učenja, kar pa zahteva poleg kognitivnih tudi razvitost 

metakognitivnih sposobnosti. Zato ga S. Pečjak imenuje samoregulacijsko učenje (prav 

tam). Problemsko znanje pa združuje strateško znanje in aplikativna znanja (Mlakar, 

2013). A. Žakelj (2003, v Mlakar, 2013, str. 22) pravi, da problemsko znanje vključuje 

postavitev problema (prepoznavanje problema), preverjanje podatkov, strategije 

reševanja, uporabo znanja (transfer) ter miselne veščine (analiza, sinteza, indukcija, 

dedukcija).  

Razvojni zaostanki, težave v reprezentaciji in priklicu dejstev ter vidno-prostorski 

primanjkljaji lahko upočasnijo razvoj matematičnega konceptualnega, proceduralnega in 

strateškega znanja (Geary, 1993). Tako razvojni zaostanki povzročijo pri proceduralnem 

znanju uporabo razvojno manj zrelih procedur in visok odstotek napak. Težave v 

reprezentaciji in priklicu aritmetičnih dejstev iz dolgoročnega semantičnega spomina 

ovirajo pridobivanje novih deklarativnih dejstev. Vidno-prostorski primanjkljaji lahko 

vplivajo na slabšo organizacijo shem in mentalnih reprezentacij matematičnih problemov. 
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1.5.3 Ključne kognitivne, metakognitivne in čustvene komponente 
reševanja aritmetičnih besednih problemov 

ABP so zahtevnejše matematične naloge, zato se pri reševanju vključujejo kognitivne 

(jezikovne, bralne …), metakognitivne, čustvene in druge komponente. L. S. Fuchs s 

sodelavci (2006) navaja naslednje kognitivne dejavnike reševanja ABP: delovni spomin, 

dolgoročni spomin, pozornost, neverbalno reševanje, jezikovne zmožnosti, bralne 

spretnosti in matematične koncepte. Pri proučevanju dejavnikov so izhajali iz pristopa 

procesiranja informacij. Izpostavili bomo nekatere ključne komponente.  

1.5.3.1 Jezikovne zmožnosti 

Že Vygotsky je poudarjal pomen jezika in razgovora v učnem procesu (Bootge, 2001). 

Vpliv jezikovnih sposobnosti na učenje branja in pisanja je bil obširno raziskan, premalo 

pozornosti pa se posveča vplivu jezikovnih sposobnosti na učenje matematike. Jezikovne 

sposobnosti ne vplivajo samo na oblikovanje matematičnih pojmov in mentalnih procesov 

ter na obvladovanje matematičnih terminov, ampak vplivajo tudi na reševanje ABP 

(Pimm, 1993, v Kavkler, 1997). ABP vključujejo tudi pomembne informacije jezikovne 

narave, zato so poleg matematičnih zmožnosti pomembne tudi jezikovne (Cummins idr., 

1988; Kelly in Carnine, 1996). Od jasnosti besedila je namreč odvisno povzemanje, 

pravilnost reševanja in tudi kasnejša retencija (Kintsch, 1998, v Nathan idr., 2002). V zvezi 

z jezikovnimi zmožnostmi so proučevali strategije razumevanja, konsistentnost ter težave, 

ki jih imajo učenci na tem področju (Bovenmyer in Mayer, 1987).  

Na povezavo med jezikovno motnjo in matematiko je opozorila tudi M. Kavkler (1992). 

Receptivna jezikovna motnja ovira učence pri povezovanju pojma z ustrezno besedo in pri 

razumevanju specifičnega besednjaka (znaka minus ne poveže z odštevanjem). 

Ekspresivna motnja pa učencu onemogoča izražanje misli, kar zajame tako računanje kot 

postopek reševanja ABP. V raziskavi z naslovom Latentna struktura specifičnih učnih težav 

pri matematiki (Kavkler, 1997) je največji odstotek variance pojasnjeval faktor verbalnih 

sposobnosti, tako pri učencih s specifičnimi učnimi težavami pri matematiki kot pri 

učencih brez težav.  
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Tudi Radatz (1979) je napake pri reševanju ABP povezoval z jezikovnimi težavami. Menil 

je, da učenec pogosto matematične simbole, koncepte in jezikovne tvorbe doživlja kot tuj 

jezik. Pri reševanju ABP mora opustiti pomen določenih besed v vsakdanjem življenju in se 

naučiti popolnoma novega. Šibko semantično razumevanje je pogost vzrok 

nerazumevanja ABP, prav tako pa prihaja do napak pri semantičnem prevajanju iz 

vsakdanjega v matematični jezik.  

Učenec ABP ne razumeva na isti način kot razumeva zgodbe ali druga besedila, ampak 

uporablja specifične strategije z namenom analiziranja besedila (Nesher in Teubal, 1975; 

Kane, 1968, v Kintsch in Greeno, 1985, str. 111). Prav procesi jezikovnega razumevanja 

določajo, ali bo učenec zmožen pravilno razumeti različne informacije in jih smiselno 

povezati (Bernardo, 1999). Kintsch s sodelavci (1974, v Pečjak 2010) dokazuje, da je 

razumevanje besedila povezano s številom in zgradbo trditev v njem. Čas branja je 

linearna funkcija števila trditev v besedilu, kar pomeni, da večje število trditev podaljša 

čas branja.  

Cummins (1991) trdi, da ima učenec težave pri reševanju ABP zaradi pomanjkanja izkušenj 

in znanja o jezikovnih tvorbah v ABP. Učenci poznajo semantično strukturo nalog, nimajo 

pa izkušenj z jezikovnimi oblikami, ki so v njih uporabljene. Tudi O. Kunst-Gnamuš (v 

Kavkler, 1997) je dokazala, da imajo učenci težave pri razumevanju ABP zaradi pomensko 

strnjenih stavkov in različnih stavčnih zvez (vzročnih, sklepalnih in protivnih priredij).  

Določene jezikovne ali lingvistične formulacije so za učenca težke in jih ne zna vključiti v 

svoje konceptualno znanje (Cummins idr., 1988, Reusser in Weimer, 1988; Verschaffel 

idr., 1992). Tako mlajši učenec razume odnos: del-celota, vendar ne zna vključiti v svoje 

znanje primerjalno obliko količinskih izrazov »več«, »manj« (Koliko frnikol ima Janez manj 

od Petra, Peter ima 5 frnikol več kot Janez), saj npr. slednjo formulacijo razume kot »Peter 

ima 5 frnikol«. Cummins (1988, 1991) in Clark (1983, v Stern idr., 1992) menita, da mlajši 

učenec ne razvije sheme za taka verbalna sporočila, kajti po Piagetu so kognitivne 

operacije pri mlajših učencih vezane na naloge kombiniranja in spreminjanja, ne pa 

primerjanja (Stern idr., 1992). Zato je potrebno sporočilo zelo spretno vnesti v učenčevo 

bazo znanja, podobno kot pri razumevanju pripovedke (Cummins idr., 1988). Riley, 

Greeno in Heller (1983) so v raziskavi učencem prebrali ABP (npr. Janez ima 3 frnikole. 
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Tomaž ima 5 frnikol več kot Janez. Koliko frnikol ima Tomaž?), učenci pa so odnosno, 

primerjalno obliko razumeli kot: Janez ima 3 frnikole. Tomaž ima 5 frnikol. Koliko frnikol 

ima Tomaž? Tudi sestavljalci učnih načrtov in avtorji učbenikov se ne zavedajo, da je ABP 

primerjanja (David je star pet let. Je dve leti mlajši od Janeza. Kako star je Janez?) z 

lingvističnega vidika zaradi primerjanja in nekonsistentne uporabe jezika zelo kompleksna 

naloga za mlajše učence. V raziskavi, v kateri je 38 učencev 1. razreda brez učnih težav pri 

matematiki reševalo 18 ABP, v katerih so primerjali, spreminjali ali kombinirali količine 

(Cummins idr., 1988), je samo 29 % učencev pravilno rešilo ABP primerjanja (Mary ima 6 

frnikol. John ima 2 frnikoli. Koliko manj frnikol ima John?), isto nalogo v obliki računa 6 – 2 

pa so izračunali 100 % pravilno. Tako je Dellarosa s sodelavci (1988, v Van Essen in 

Hamaker, 1990) menil, da učenci ne delajo napak pri reševanju enostavnih ABP zaradi 

pomanjkanja logično-matematičnega znanja, ampak zaradi pomanjkanja jezikovnega 

znanja.  

Zato so nekateri raziskovalci besedila preoblikovali. Začetnik preoblikovanja – modifikacije 

je bil Hudson (1983, v Mayer, 1996), ki je ABP primerjanja preoblikoval v ABP izenačenja 

(Vicente, Orrantia in Verschaffel, 2008). Naloga je bila težka z jezikovnega in logično-

matematičnega pogleda, saj otroci, stari 6 let, še niso razumeli odnosa del-celota. 

Hudson (1983, v Mayer, 1996) je nalogo »Imamo pet ptic in tri črve. Koliko več ptic kot 

črvov imamo?« spremenil v nalogo »Imamo pet ptic in tri črve. Koliko ptic ne bo dobilo 

črva?« 

Če je najprej 17 % predšolskih in 64 % učencev prvega razreda odgovorilo pravilno, je po 

preoblikovanju pravilno odgovorilo na vprašanje 83 % predšolskih in vsi učenci prvega 

razreda. Preoblikovana naloga je namreč zahtevala strategijo »primerjaj-in-preštej« in ne 

strategije odštevanja (Koedinger in Nathan, 2004). Lean (1990) meni, da moramo stalno 

povezovati jezik z ustrezno življenjsko situacijo in ta povezava se mora utrditi v učenčevi 

kognitivni strukturi že v obdobju učenja reševanja preprostih ABP seštevanja in 

odštevanja. Lean idr. (1990, str. 188) je to povezavo predstavil na naslednji način: 

- realna situacija (7 črvov in 4 ptiči), 

- formalni jezik (7 je za 3 več kot 4), 

- simbolni zapis (7 = 4 + 3). 
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Cummins (1991) tudi trdi, da ima besedno preoblikovanje (rewording) pomemben vpliv 

na reševanje in zagovarja jezikovno poenostavitev ABP. Čeprav besedno preoblikovanje 

lahko olajša reševanje preprostih ABP z eno operacijo, pa ne pomaga učencem pridobivati 

jezikovnega in matematičnega znanja, ki sta potrebna za razumevanje in reševanje 

kompleksnih ABP (Rudnitsky idr., 1995).  

Učencem pogosto dela težava pri reševanju tudi nekonsistentna uporaba jezika (neskladje 

z računsko operacijo, ki jo naloga zahteva). O težavah pri reševanju ABP zaradi 

nedosledne uporabe jezika poročajo zlasti pri učencih z učnimi težavami pri matematiki v 

Ameriki  (Briars in Larkin, 1984, Morales, Shute in Pellegrino, 1985, Riley idr., 1983; 

Cawley, Parmar, Foley, Salmon in Roy, 2001, Lewis, 1989, in Xin, 2007).  

Tabela 1: Uporaba konsistentnega in nekonsistentnega jezika (A. Bovenmyer Lewis in Mayer, 1987, 

str. 364) 

Konsistentni jezik (KJ) Nekonsistentni jezik (NJ) 

SEŠTEVANJE 

Janez ima tri frnikole. 
Tomaž ima 5 frnikol več kot Janez. 
Koliko frnikol ima Tomaž? 
3 + 5 = 8 

SEŠTEVANJE 

Janez ima tri frnikole. 
Ima 5 frnikol manj kot Tomaž. 
Koliko frnikol ima Tomaž? 
3 + 5 = 8* 

ODŠTEVANJE 

Janez ima 8 frnikol. 
Tomaž ima 5 frnikol manj kot Janez. 
Koliko frnikol ima Tomaž? 
8 – 5 = 3 

ODŠTEVANJE 

Janez ima 8 frnikol. 
Ima 5 frnikol več kot Tomaž. 
Koliko frnikol ima Tomaž? 
8 – 5 = 3** 

V primeru seštevanja pri nekonsistentnem jeziku beseda manj ne zahteva odštevanja, 

ampak seštevanje. V tem primeru je relacijski pojem manj nekonsistenten z zahtevano 

aritmetično operacijo. Učenec mora tako reformulirati predstavljene informacije v: 

(število Tomaževih frnikol) = (število Janezovih frnikol) + 5. * (Tabela 1) 

V primeru odštevanja pri nekonsistentnem jeziku beseda več ne zahteva seštevanja, 

ampak odštevanje, ker relacijski pojem ni konsistenten z zahtevano aritmetično operacijo. 

Učenec mora reformulirati informacije: (število Tomaževih frnikol) = (število Janezovih 

frnikol) – 5. ** (Tabela 1) 



Marko Kalan STRATEGIJE REŠEVANJA ARITMETIČNIH BESEDNIH PROBLEMOV PRI UČENCIH Z UČNIMI 
TEŽAVAMI PRI MATEMATIKI 

47 

Učenci imajo pogosto težave s zapisom računa pri problemih, pri katerih pride do 

konflikta med semantično strukturo in potekom reševanja (nekonsistentnost) (Lewis in 

Mayer, 1987; De Corte in Verschaffel, 1985a, v Willis in Karen, 1988; Lewis, 1989, v 

Hegarty idr., 1992). 

Omenjeni pojav sta na osnovi del Huttenlocherja in Straussa razložila s hipotezo 

konsistentnosti A. Brovenmyer Lewis in Mayer (1987). Hipoteza konsistentnosti pravi, da 

so učenci nagnjeni k določenemu redu, v katerem so predstavljene informacije, zato so 

jim bližje ABP s konsistentnim jezikom. Pri nekonsistentnem jeziku, kjer je neznani člen 

predmet nekega odnosa, pa morajo učenci mentalno preurediti ta odnosni stavek, 

potrebna je mentalna rekonstrukcija, ki obremeni delovni spomin (Lean idr., 1990). M. 

Hegarty s sodelavci (1992) pravi, da imajo učenci z učnimi težavami pri matematiki, ki 

nimajo metakognitivnih strategij za obdelavo lingvističnih zahtev ABP, večje težave ter 

namenijo enako količino časa za konsistentne in nekonsistentne naloge.  

Jerman (1972, v Jerman in Rees, 1972) se je ukvarjal z izrazi, ki določajo težavnost ABP. 

Tako je ločil med verbalnimi namigi in distraktorji. Zanj so verbalni namigi besede, ki 

nakazujejo uporabo ustrezne strategije (konsistentnost) (glej tabela 2). 

Tabela 2: Verbalni namigi in ustrezne računske operacije (Jerman in Rees, 1972, str. 308 in 309) 

beseda in, skupaj, dobljeno ostalo, koliko manj vsak povprečno, vsak 

namig za seštevanje odštevanje množenje deljenje 

Distraktorji pa so besede, ki ne nakazujejo operacije (nekonsistentna uporaba jezika). Če 

se torej ista beseda v ABP lahko uporabi kot namig in distraktor, potem ta beseda ni 

edina, ki določa matematično operacijo. 

Da učenci za 10 % do 30 % slabše rešujejo ABP kot primerljive naloge v numerični obliki, 

so ugotovili Carpenter, Corbitt, Kepner, Linquist in Reys (1980, v Cummins idr., 1988) ter 

Geary (2004). Učencem se mehanično računanje zdi pomembnejše kot reševanje ABP 

(Chapman, 2006). Zanimiva pa je ugotovitev Baranesa s sodelavci (1989), da so učenci 

reševali ABP bolje kot naloge z denarjem (konkretnost). Prav tako sta Koedinger in Nathan 

(2004) odkrila, da učenci v višjih razredih osnovne šole rešujejo naloge algebre v 
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simbolični obliki manj uspešno kot pa v obliki besednega problema. Newman s sodelavci 

(2011) to opraviči s hipotezo verbalne ali jezikovne podpore in pomoči, ki pravi, da imajo 

ABP prednost pred računi zaradi uporabe naravnega jezika, s katerim imajo učenci 

izkušnje.  

1.5.3.2 Bralne zmožnosti 

Branje je sredstvo za usvajanje znanja in učenja ter primarna dimenzija kakršnekoli 

pismenosti (Pečjak in Gradišar, 2002, v Košak Babuder, 2012; Pečjak, 2010). Najvišja 

stopnja bralne sposobnosti je, ko učenec bere z razumevanjem in fleksibilno pristopa k 

različnemu bralnemu gradivu (Pečjak, 1999). V mnogih raziskavah so avtorji v zvezi z 

branjem preverjali fonološke zmožnosti, dekodiranje, tekočnost branja in bralno 

razumevanje (Lipec Stopar, 1999, 2005). Tako naj bi fonološki sistem preko fonološke 

zanke (fonološko shranjevanje, subvokalno ohranjanje) vplival na spomin, ki seveda 

podpira razumevanje (Perfetti, 1985, v Swanson idr., 2004). Prav tako so v nekaterih 

raziskavah avtorji pripisovali individualne razlike v načinu reševanja ABP fonološkemu 

sistemu (Furst in Hitch, 2000, v Swanson idr., 2004; Swanson in Sachse-Lee, 2001, v 

Swanson idr., 2004), kar ni nepričakovano, saj so ABP oblika besedila, zato je dekodiranje 

in razumevanje besedila vezano na fonološki sistem (Shankweiler in Crain, 1986, v 

Swanson idr., 2004). Veliko učencev, ki ima učne težave pri matematiki, izkazuje težave 

tako na področju matematike kot branja (Cummins, 2010; Bryant, Smith in Bryant, 2008, v 

Mancl, 2011). 50 % učencev z učnimi težavami pri matematiki ima bralne in jezikovne 

težave (Barbaresi idr., v Jordan in Levine, 2009). Jezikovne težave in težave z branjem pa 

učenca najbolj ovirajo pri nekaterih vrstah matematičnih nalog, npr. pri reševanju ABP, ne 

pa pri drugih (npr. ocenjevanje količin) (Jordan, 2007). Zato so preverjali različne 

komponente branja v zvezi z reševanjem ABP (Jordan, Hanich in Kaplan, 2003; Vilenius-

Tuohimaa, Aunola in Nurmi, 2008). Pri reševanju ABP je nalogo potrebno prebrati, 

razumeti posamezne stavke, identificirati vprašanje in izločiti nepomembne informacije, 

kar je vezano na hitro in natančno branje z razumevanjem.  

Vilenius-Tuohimaa idr. (2008) je ugotovil, da je uspešno reševanje ABP močno povezano s 

tehniko branja in bralnim razumevanjem. Tekočnost branja nasploh pri mnogih avtorjih 

ne zajema samo dekodiranja in avtomatizacije spretnosti branja, temveč tudi bralno 
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razumevanje (Johns in Berglund, 2006, v Košir, 2011). Veliko učencev z bralnimi in učnimi 

težavami pa ima težave še z dekodiranjem, kar predstavlja po Modelu razvoja bralnih 

sposobnosti Challove šele drugo od šestih stopenj (Pečjak, 2010). Ko veščina dekodiranja 

postane avtomatična, lahko bralec pozornost preusmeri v višje ravni razumevanja in 

predelave besedila (La Berge in Samuels, v Pečjak, 2010; Stanowich, 1980, v Pečjak, 2010; 

Perfetti, 1985, v Pečjak, 2010). Ko je prepoznavanje besed torej avtomatizirano in tekoče, 

bralno razumevanje ni več odvisno od fonoloških procesov, temveč od jezikovnih na višjih 

nivojih, torej od semantičnih, sintaktičnih in na besedilo vezanih procesov (Catts, 1996, v 

Lipec Stopar, 1999). Fluentnost branja je torej zelo pomembna za uspešno reševanje ABP 

kot tudi bralno razumevanje (Vilenius-Tuohimaa idr., 2008). Da tehnika branja vpliva na 

bralno razumevanje, sta ugotovila tudi Tunmer in Hoover (1992, v Vilenius-Tuohimaa idr., 

2008).  

1.5.3.3 Hitrost procesiranja informacij 

Hitrost procesiranja informacij se nanaša na hitrost prevajanja informacij skozi sisteme 

procesiranja in učinkovitost opravljanja preprostih nalog v nekem časovnem intervalu 

(Dehn, 2008). Večja hitrost procesiranja omogoča procesiranje večje količine informacij in 

s tem se poveča funkcionalna kapaciteta delovnega spomina ter zmanjša kratkoročno 

pozabljanje (Dehn, 2008).  

Hitrost procesiranja informacij so proučevali na področju štetja in priklica aritmetičnih 

dejstev. Bull in Johnston (1997) sta odkrila, da je hitrost procesiranja informacij pri 

sedemletnikih najboljši napovednik aritmetičnih zmožnosti. Hitrost procesiranja vpliva na 

hitrost štetja in ko učenec pridobi hitrost v štetju, se računi povežejo z odgovori v 

delovnem spominu, s tem pa se utrdi asociacija v dolgoročnem spominu (Geary, 1993; 

Geary, Brown in Samaranayake, 1991, v Fuchs idr., 2006; Lemaire in Siegler, 1995, v Fuchs 

idr., 2006). Razvoj reprezentacije osnovnih aritmetičnih dejstev v dolgoročnem spominu 

je torej povezan s hitrostjo in natančnostjo štetja (Geary, 1993). Učenci z učnimi težavami 

pri matematiki štejejo počasneje in uporabljajo nižje strategije štetja (preštevanje vsega, 

štetje od prvega števila, tudi če je manjše) (prav tam). Učenci z učnimi težavami pri 

matematiki imajo nasplošno težave s hitrostjo reševanja (Andersson, 2008).  
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Hitrost procesiranja je poleg računanja povezana tudi z reševanjem ABP (Fuchs idr., 2006; 

Geary, Bow-Thomas, Liu in Siegler, 1996, Kail in Hall, 1999, Passolunghi in Mammarella, 

2010, v Passolunghi in Lanfranchi, 2012). Učenci z učnimi težavami pri matematiki so 

počasnejši kot vrstniki brez težav pri reševanju ABP, tako zaradi počasnejšega računanja 

kot načrtovanja in pregledovanja reševanja ABP (Kirby in Becker, 1988, v Kavkler 1997), 

Geary (1993) pa pravi, da uporabljajo strategije, ki zahtevajo več časa.  

1.5.3.4 Izvršilne funkcije in delovni spomin 

Pogosto proučevani temi na področju reševanja ABP sta delovni spomin in izvršilne 

funkcije. Nevrologi in nevropsihologi obravnavajo delovni spomin kot sestavni del 

izvršilnih funkcij, medtem ko ga psihološka stroka obravnava kot del sistema predelovanja 

informacij in pomnjenja. Zato smo se odločili, da bomo izvršilne funkcije in delovni 

spomin predstavili skupaj, slednjega bolj podrobno, ker je med najbolj proučevanimi 

procesi pri reševanju ABP.  

Lezakova, Howieson in Loring (2004, v Hudoklin, 2011) definirajo izvršilne funkcije kot 

samostojno, smiselno in v cilj usmerjeno aktivnost, čeprav soglasja, kaj so izvršilne 

funkcije, med strokovnjaki še ni (Hudoklin, 2011). Kljub temu Dawsonova in Guare (2004, 

2009, v Hudoklin, 2011, str. 153) enajst področij izvršilnih funkcij delita na tiste, ki 

vključujejo mišljenje (delovni spomin, načrtovanje in postavljanje prioritet, organizacija, 

upravljanje s časom in metakognicija) in tiste, ki vključujejo vedenje (vzdrževanje 

pozornosti, kontrola čustev, inhibicija odzivanja, prožnost, na cilj usmerjeno vztrajanje in 

začetek reševanja). Nekateri drugi avtorji izvršilne funkcije enačijo z metakognicijo in 

procesi mentalne kontrole (Lyon idr. 1996). V osnovi so to funkcije, ki so odgovorne za 

nadzorovanje in reguliranje miselnih procesov med reševanjem kompleksnih kognitivnih 

nalog (Gilbert in Burgess, 2008, v Toll idr. 2011; Miyake idr., 2000, v Toll idr., 2011; Van 

der Sluis, De Jong in Van der Leij, 2007, v Toll idr., 2011; Zamarian idr., 2006, v Toll idr., 

2011). Danes so najpogosteje omenjene izvršilne funkcije izvršilna pozornost (opustitev 

nepomembnih podatkov ali strategij ter aktiviranje ustreznejših), inhibicija in delovni 

spomin (Borkowski in Burke, 1996) ter posodabljanje (pregled prihajajočih informacij 

glede na pomembnost naloge in hkrati pregled informacij, ki so shranjene v spominu) 

(Bull, Espy in Wiebe, 2008). Mnogo raziskav ugotavlja povezave med eksekutivnimi 
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funkcijami in razvojem matematičnih spretnosti (subitizacija, prepoznavanje vzorcev, 

primerjanje števil, ocenjevanje količin, štetje, številske kombinacije, reševanje problemov) 

v vseh starostnih obdobjih (Bull in Scerif, 2001; Gersten idr., 2005; Bull idr., 2008; glej tudi 

Toll idr., 2011). 

Eslinger (2005, v Hudoklin, 2011) ugotavlja, da imajo učenci z učnimi težavami večje 

primanjkljaje pri izvršilnih funkcijah. Take učence pogosto ocenjujejo kot aktivno 

neučinkovite (Swanson, 1989, v Meltzer in Krishnan, 2007, v Hudoklin, 2011). Bull s 

sodelavci (1999, v Bull in Scerif, 2001) izpostavi predvsem šibko inhibicijo, saj so težave 

učencev pri reševanju vezane na perseveracijo odgovorov, ker težko prehajajo z enega 

dela naloge na drugega.  

Delovni spomin sta angleška psihologa Baddeley in Hitch dodala osnovnemu 

trosistemskemu modalnemu modelu spomina avtorjev Atkinsona in Shriffina (Rudland, 

2004; Pickering, 2006; Šešok, 2006; Dehn, 2008; Baddeley idr., 2009) in je del sistema 

procesiranja informacij, ki se uporablja v psihologiji. Model, pri katerem so za pojasnilo 

uporabili metaforo računalniškega procesiranja, opisuje pretakanje in procesiranje 

informacij od senzornega vnosa do shranjevanja in odzivanja. Sistem kognitivnega 

procesiranja obsega zbir ločenih, vendar medsebojno povezanih podsistemov 

procesiranja infromacij, s spominskimi komponentami, ki predstavljajo osrednji del. 

Osrednji del je delovni spomin, s pomočjo katerega se informacije obdelajo, kodirajo in 

pošljejo v dolgoročni spomin, iz katerega se prav tako z njegovo pomočjo vračajo v 

obdelavo oziroma uporabo (slika 3).  

Slika 3: Delovni spomin v sistemu spomina procesiranja informacij (Dehn, 2008, str. 12) 

 

 

 

 

 

izvršilni procesi 

dolgoročni spomin 

senzorni vnos kratkoročni spomin delovni spomin rezultat 

kodiranje priklic 
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Delovni spomin predstavlja začasno shranjevanje in manipuliranje z informacijami in je 

zato potreben pri izvrševanju kompleksnih nalog (Passolunghi in Pazzaglia, 2005; Payliss, 

Jarrold, Baddeley, Gunn in Leigh, 2005, v Dehn, 2008; Alloway, 2006). Tako Mayer (2003) 

ugotavlja, da ABP zahtevajo veliko delovnega spomina, ker mora učenec brati in 

reprezentirati problem, določiti najboljšo strategijo reševanja in jo izvršiti v delovnem 

spominu. Tako je sposobnost reševanja ABP pri mlajših učencih z manjšo kapaciteto 

delovnega pomnjenja omejena, ker niso zmožni zgraditi reprezentacije problema in izbrati 

uspešne strategije reševanja (Romberg in Collis, 1985, v Mayer, 2003). 

Slika 4: Model delovnega spomina, ki sta ga razvila Baddeley in Hitch (Dehn, 2008, str. 15) 

 

 

 

 

V sredini delovnega spomina je centralni izvršilni (eksekutivni) sistem, ki ima dva 

podporna (podrejena) podsistema, specializirana za procesiranje jezikovnih in vizualno-

spacialnih informacij: fonološko ali artikulatorno zanko, ki zadržuje in hrani slušne 

informacije, ter vidno-prostorsko skicirko, ki opravlja iste naloge za vizualne informacije 

(Passolunghi idr., 2012; Goswami, 2008). Fonološka ali artikulatorna zanka se nanaša na 

notranji govor. Baddeley (2006) jo deli v pasivno fonološko shrambo, ki hrani slišane 

informacije, ter tiho ponavljalno zanko, ki predstavlja osvežitev teh informacij s pomočjo 

subvokalizacije. Te zaporedno prikličemo iz shrambe in jih vračamo s pomočjo artikulacije, 

zato artikulacijska zanka. Služi za branje in rekodiranje informacij iz zunanjih virov (npr. 

kadar si želimo zapomniti neko serijo slik, jo poimenujemo in spremenimo v govorno 

obliko). Vidno-prostorska skicirka je podobna fonološki zanki, le da skrbi za pridobivanje 

in hranjenje vizualnega in prostorskega gradiva (Baddeley, 2006; Dehn, 2008). Slike 

ohranja tako dolgo, da lahko z njimi v mislih izvajamo različne manipulacije (Morris in 

Fillenz, 2003). Sestavljena je iz začasne pasivne shrambe za ohranjanje materiala, kot so 

barve in oblike, in spacialnega sistema za ohranjanje informacij gibanja in prostorskih 

centralni izvršilni sistem 

fonološka zanka epizodični medpomnilnik vidno-prostorska skicirka 
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povezav med predmeti (Logie, 1991, v Bull in Scerif, 2001; Quinn in McConnell, 1996, v 

Bull in Scerif, 2001). Proces ponavljanja oziroma posodabljanja vizualnih sledi opravljamo 

z gibanjem oči, manipulacijo podob ali vizualnih mnemoničnih tehnik (Baddeley, 2006). 

Sposobnost razvijanja in koordiniranja mentalne predstave je osnovna funkcija vidno-

prostorskega delovnega spomina, zato ima pomembno vlog pri reševanju ABP (Geary, 

Saults, Liu in Hoard, 2000, v Geary idr., 2012a; Swanson idr., 2008, v Geary idr., 2012a). 

Vidno-prostorska skicirka ima pomembno vlogo tudi pri branju, ko bralec vizualno 

dekodira simbole črk in besede, hkrati pa ohranja vidno-prostorski okvir besedila, ki mu 

dovoljuje vračanje po vrstici in istočasno ohranjanje trenutnega mesta branja (Baddeley, 

1986, v Dehn, 2008).  

Baddeley (2000, v Dehn, 2008) je dodal še četrto komponento (slika 4), epizodični 

medpomnilnik, da bi prikazal povezanost slednjega z dolgoročnim spominom. 

Veliko raziskav potrjuje pomembno vlogo delovnega spomina pri matematiki (Adam in 

Hitch, 1997, 1998, v Andersson, 2007; Ashcraft, 1995, v Andersson, 2007; DeStefano in 

LeFevre, 2004, v Andersson, 2007; Gathercole, Pickering, Knight, in Stegmann, 2004, v 

Andersson, 2007; Kaye, deWinstanley, Chen, in Bonnefil, 1989, v Andersson, 2007). 

Navarro, Aguilar, Marchena, Ruiz, Menacho in Van Luit ( 2012) so ugotovili, da je delovni 

spomin pomembno povezan z dosežki pri matematiki v prvem in drugem razredu, pri 6 do 

8 let starih otrocih. 

Inhibicija interference je funkcija centralno izvršilnega sistema in ena od temeljnih 

kapacitet delovnega spomina (Kane in Engle, 2002, v Dehn, 2008, str. 55). Nadzoruje 

vsebino delovnega spomina z zatiranjem aktivnih, za nalogo nepomembnih informacij 

(Censabella in Noël, 2008). Številni avtorji trdijo, da ni pomembna količina zadržanih 

informacij v delovnem spominu, ampak učinkovito inhibiranje nepomembnih informacij 

(Bull in Espy, 2006), čeprav velika količina informacij, če ostane v delovnem spominu, 

povzroči njegovo preobremenitev (Censabella in Noël, 2008). Učenci s težavami pri 

reševanju ABP pogosto ne prepoznajo pomembnih informacij in si zapomnijo 

nepomembne, kar govori o šibkem centralno izvršilnem sistemu (Passolunghi, Cornoldi in 

De Liberto, 1999; Passolunghi in Pazzaglia, 2004; Geary, 1991, 1999, v Bull in Espy, 2006) 

in pojasnjuje pomemben del variance pri reševanju ABP. Swanson in Beebe-
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Frankenberger (2004) poročata o korelaciji 0,45 med delovnim spominom in reševanjem 

matematičnih problemov, Le-Blanc in Weber-Russell (1996, v Dehn, 2008) pa med 0,49 in 

0,57. Hasher in Zacks (1988, v Bull in Scerif, 2001) poročata, da težava inhibitornega 

mehanizma ni samo v tem, da omogoča vstop nepomembnih informacij v delovni spomin, 

ampak v tem, da te informacije tam ostanejo aktivne zelo dolgo časa in onemogočajo 

reševanje. 

Swanson (2006a, v Dehn, 2008, str. 113) ter S. E. Gathercole in S. J. Pickering (2000b, v 

Baddeley, 2007) so ugotovili, da je centralno izvršilni sistem tista komponenta delovnega 

spomina, ki najbolj napoveduje uspešnost reševanja ABP, zlasti inhibicija in posodabljanje 

podatkov. Tudi Kroesbergen, Van Luit in Pirjo (2012) so ugotovili, da sta centralno izvršilni 

sistem in vidno-prostorska skicirka prediktorja matematičnega uspeha. 

V delovnem spominu mora učenec vedno zadržati pomembne informacije in ko prispejo 

nove, brisati tiste, ki niso več potrebne in pomembne. Vendar posodabljanje ni le 

tehnično vključevanje in izključevanje informacij, ampak je kompleksen proces, ki zahteva 

od učenca različne stopnje aktivnosti pri reševanju ter posodabljanje celotnega sistema 

(Passolunghi in Pazzaglia, 2005) ter bistveno vpliva na pravilno reševanje nalog (Pallagino 

idr., 2002; Passolunghi idr., 2004). Učenec pri reševanju ABP gradi mentalni model, ki ga 

stalno dopolnjuje z novimi informacijami. Vsako izjavo presoja glede na to, ali prinaša 

nove informacije ali informacije, ki so že vključene. Takšna aktivnost zagotavlja bogatejšo 

reprezentacijo ABP in pravilni način reševanja (prav tam).  

Tako je Carretti s sodelavci (2013) v raziskavi med osem in deset let starimi učenci z 

dobrim in slabim razumevanjem besedil ugotovila, da so se ločevali v posodabljanju 

informacij. Uspešni učenci so si zapomnili večje število pomembnih informacij in manj 

nepomembnih, učenci s slabim razumevanjem pa so si zapomnili malo pomembnih besed 

in veliko nepomembnih informacij. Raziskovalci so zaključili, da imajo učenci s slabim 

delovnim spominom težave s koherenco in vzročnostjo dogodkov oziroma opisov, kar pa 

je zelo pomembno pri reševanju ABP. 

Vidno-prostorski primanjkljaji, ki so pogojeni s težavami v organiziranju vizualnih 

informacij v nek vzorec, model, vplivajo na reševanje geometrijskih in kompleksnih ABP, 

niso pa povezani s priklicem deklarativnih dejstev (Geary, 1993; Dehaene, Spelke, Pinel, 
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Stanescu in Tsivkin, 1999, v Geary in Hoard, 2002). M. C. Passolunghi in I. C. Mammarela 

(2010, v Passolunghi in Mammarela, 2011) sta ugotovili, da so učenci, ki imajo težave pri 

reševanju ABP, dosegli nižje število točk pri nalogah, ki so zahtevale prostorsko orientacijo 

in ne pri nalogah, ki so zahtevale le vizualno procesiranje informacij.  

M. C. Passolunghi in I. C. Mammarela (2011) sta preverjala vizualni in spacialni delovni 

spomin ter vlogo centralnega izvršilnega sistema na vzorcu 35 severnoitalijanskih učencev 

od 3. do 5. razreda z učnimi težavami pri matematiki in slabimi spretnostmi reševanja ABP 

in 35 učencev brez težav. Učenci z učnimi težavami pri matematiki so dosegli v primerjavi 

z učenci brez težav slabše rezultate pri enostavnih in kompleksnih spacialnih nalogah, ne 

pa pri vizualnih nalogah delovnega spomina. Prva skupina je prav tako slabše inhibirala 

informacije. Dlje časa so zadrževali informacije, ki bi jih morali kot nepomembne zavrniti. 

Šibka inhibicija, ki je povezana z nezmožnostjo kontroliranja in ignoriranja nepomembnih 

informacij, je značilna za učence z učnimi in specifičnimi učnimi težavami pri matematiki. 

Avtorici poudarjata, da je potrebno pri učencih, ki imajo težave pri reševanju ABP, uriti 

spacialne in ne vizualne reprezentacije nalog. 

M. C. Passolunghi in F. Pazzaglia (2004) sta opravila raziskavo, v katero sta vključila 35 

četrtošolcev, 21 z dobrimi zmožnostmi posodabljanja informacij v spominu in 14 s slabimi 

zmožnostmi osveževanja informacij glede na rezultate testiranja. Ugotovili sta, da je 

posodabljanje informacij, ki je povezano z inhibicijo nepomembnih informacij, ključno za 

dobro mentalno reprezentacijo naloge. Reševanje naloge ne vključuje pasivnega dela z 

informacijami, ampak zahteva kontrolo vseh prihajajočih informacij. Hkrati je raziskava 

pokazala, da težav pri reševanju ABP ne moremo razložiti samo s slabim bralnim 

razumevanjem ABP.  

M. C. Passolunghi in F. Pazzaglia (2005) sta primerjala posodabljanje informacij pri 

učencih, ki so uspešni pri reševanju ABP, in pri učencih, ki pri tem niso uspešni. V vzorec 

sta vključila 78 četrtošolcev, 43 uspešnih in 35 neuspešnih reševalcev ABP, starih 

povprečno 9 let in pol. Rezultati so pokazali, da neuspešni reševalci prikličejo manj 

ključnih besed in več nepomembnih. Tako rezultati potrjujejo hipotezo, da je sposobnost 

izbiranja in osveževanja pomembnih informacij ter hkrati zatiranje nepomembnih 

informacij zelo pomembno pri reševanju ABP in drugih matematičnih problemov.  
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M. C. Passolunghi, G. M. Marzocchi in F. Fiorillo (2005a) so preverjale reševanje ABP pri 

učencih s hiperkinetično motnjo, s specifičnimi učnimi težavami pri aritmetiki in učencih 

brez težav. Vzorec je sestavljalo 30 učencev četrtega razreda. Raziskovalke so 

predpostavljale, da imajo učenci obeh skupin težave v inhibiciji nepomembnih numeričnih 

in besednih informacij, ki so bogatile ABP, vendar so bile za samo reševanje 

nepomembne. Učenci s hiperkinetično motnjo so priklicali več nepomembnih besednih in 

numeričnih informacij, učenci s specifičnimi učnimi težavami pri aritmetiki pa več 

nepomembnih numeričnih informacij v primerjavi z vrstniki brez težav, kar nakazuje, da 

imata obe skupini učencev težave z delovnim spominom.  

M. C. Passolunghi, C. Cornoldi in S. De Liberto (1999) so v longitudinalni študiji potrdili 

pomen delovnega spomina, zlasti inhibicije, pri reševanju ABP. Vzorec je sestavljalo 33 

učencev četrtega razreda (povprečna starost 9 let in 6 mesecev) osnovnih šol v Milanu in 

Trstu, 15 slabih reševalcev in 18 dobrih reševalcev ABP. Učenci so bili vključeni v skupino, 

ki manj uspešno rešujejo ABP, če so se z rezultati nahajali na 20. ali nižjem percentilu na 

standardiziranem matematičnem testu (Amoretti, Bazzini, Pesci in Reggiani, 1994, v 

Passolunghi s sod., 1999) in v skupino dobrih reševalcev, če so bili rezultati med 50. in 80. 

percentilom na omenjenem testu. Test je vseboval 12 kratkih ABP. Skupina manj uspešnih 

reševalcev je priklicala manj pomembnih informacij in več nepomembnih informacij. Težje 

so ohranili v spominu pomembne informacije, ki so bile vključene v ABP. Dobri reševalci 

so imeli večji obseg slušnega spomina, si zapomnili ključne besede v vsakem stavku, hkrati 

pa si zapomnili pomembno manj nepomembnih besed kot slabi reševalci.  

Marzocchi, C. Cornoldi, D. Lucangeli, T. De Meo in F. Fini (2002, v Lucangeli, 2006) so z 

dvema raziskavama proučevali vpliv nepomembnih informacij na reševanje ABP pri 

učencih s hiperkinetično motnjo. V prvi raziskavi je eksperimentalno skupino sestavljalo 

20 učencev četrtega in petega razreda z ADHD in 20 učencev brez težav kontrolno 

skupino. Reševali so 12 ABP; štiri ABP so vključevale samo bistvene informacije, preostalih 

osem pa tudi nepomembne informacije, polovico na začetku naloge, polovico na koncu 

naloge. Učenci z ADHD so enako dobro kot učenci v kontrolni skupini reševali naloge s 

samo bistvenimi informacijami, bistveno slabše pa so prepoznavali nepomembne 

informacije. V drugi raziskavi z 19 učenci v eksperimentalni skupini in 18 učenci v 

kontrolni skupini so vključili nepomembne numerične in verbalne informacije. Obe vrsti 
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informacij so težje prepoznali učenci z ADHD, zlasti težko so prepoznali nepomembne 

verbalne informacije. 

M. C. Passolunghi in L. S. Siegel (2001, v Fuchs idr., 2005) sta odkrili, da imajo manj 

uspešni reševalci ABP manjši obseg delovnega spomina, tako za numerične kot besedne 

informacije, in da so manj učinkoviti pri inhibiciji nepomembnih informacij.  

Nasprotno pa Censabella in Noël (2008) v obsežni raziskavi, v katero sta zajela 154 

petošolcev iz francoskega dela Belgije, ki so imeli specifične učne težave pri matematiki in 

aritmetiki, ovržeta trditev, da bi imeli učenci težave z inhibicijo. Ugotovitve so v nasprotju 

s hipotezo deficita inhibicije, ki pravi, da naj bi bila ravno nezmožnost inhibicije glavni 

razlog specifičnih učnih težav pri matematiki.  

Blair in Razza (2007, v Toll idr., 2011) nista našla povezav med izvršilno pozornostjo in 

matematiko pri tri do pet let starih otrocih, našla pa sta pomembno povezavo med 

inhibicijo in matematičnimi zmožnostmi. Inhibitorni kontrolni sistem je povezan z 

uspešnim reševanjem pri matematiki, s fonološkim zavedanjem in prepoznavanjem črk. 

To so potrdile številne druge raziskave in bolj natančno pojasnile, da mora učenec pri 

reševanju ABP inhibirati nezrele strategije reševanja in za nalogo nepomembne 

informacije (Mazzocco in Kover, 2007, St Clair-Thompson in Gathercole, 2006, v Toll idr., 

2011).  

Iz vseh ugotovitev lahko zaključimo, da ima delovni spomin pomembno vlogo pri 

računanju in reševanju ABP.  

1.5.3.5 Pozornost 

Usmerjanje pozornosti je pomembno za učenje in reševanje nalog in težave s pozornostjo 

so pogost šolski problem (Carrol, Bain in Houghton, 1994, v Kercood, Zentall, Vinh, Tom-

Wright, 2012). Pozornost je kompleksni in multivariantni kognitivni konstrukt (Lyon idr., 

1996). Mirsky, Anthony, Duncan, Ahearn in Kellam (1991) so ločili štiri vrste pozornosti: 

usmerjena pozornost, vzdrževana pozornost, pozornost pri enkodiranju informacij ter 

premeščanje. Sohlberg in C. A. Mateer (2001, v Starovasnik Žagavec, Šešok in Štukovnik, 

2013) predstavljata model, ki je sestavljen iz petih komponent:  
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a) usmerjena pozornost (odzivnost na specifičen vidni, slušni ali taktilni dražljaj), 

b) vzdrževana pozornost (vzdrževanje konstantnega odzivanja v daljši aktivnosti), 

c) selektivna pozornost (prednostno procesiranje pomembnih informacij ob motečih 

dražljajih), 

d) premeščanje (miselna prožnost, ki omogoča premik pozornosti z ene na drugo 

situacijo), 

e) deljena pozornost (hkratni odziv na več zahtev v situaciji, npr. vožnja avtomobila 

ob poslušanju glasbe; ker predstavlja hkratno odgovarjanje več dražljajem; 

prisotna je tako inhibicija manj pomembnih dražljajev kot tudi kontrola 

pomembnih dražljajev). 

Vzdrževano pozornost, ki pomeni zmožnost ohranjanja pozornosti v daljšem časovnem 

obdobju, ko učenec izvršuje naloge, ki so daljše in tudi bolj dolgočasne, Goldfus imenuje 

vztrajnostna pozornost (2008) .  

Selektivna pozornost je definirana kot sposobnost aktiviranja in inhibiranja informacij 

(Hasher idr., 1999, Posner in Peterson, 1990, v Campos, Almeida, Ferreira, Martinez, 

Ramalho, 2012) oz. usmerjanja pozornosti na ključne vizualne in slušne informacije ob 

ignoriranju nepomembnih dražljajev (Goldfus, 2008) in je zato podobna delovnemu 

spominu oziroma centralno izvršilni funkciji (Cantor in Engle, 1993, Conway in Engle, 

1994, Passolunghi in Siegel, 2001, Swanson, 2008, v Campos idr., 2012). Pri reševanju ABP 

gre za izluščenje ključnih informacij iz besedila (Zentall, 2007). Geary s sodelavci (1991, v 

Campos idr., 2012) je ugotovil, da so učenci z učnimi težavami pri matematiki manj spretni 

v usmerjanju pozornosti in v nadzorovanju procesov reševanja problemov. Ugotovil je 

tudi, da primanjkljaji na področju selektivne pozornosti vplivajo na to, kako učenci 

začnejo, inhibirajo, usmerjajo in prikličejo relevantne informacije pri reševanju nalog.  

Deljena pozornost nastopa pri nalogah, kjer informacije prihajajo vsaj po dveh čutnih 

kanalih, učenec pa mora biti nanje pozoren (LaBerge, 1990, v Stirling in Elliott, 2008). Zato 

je pomembna pri reševanju večstopenjskih ABP, saj sodeluje pri prehajanju med 

strategijami in delnimi rezultati (Andersson, 2008), ravno ti prehodi pa so počasni in slabi 

pri učencih z učnimi težavami pri matematiki (Bull in Scerif, 2001; Bull, Johnston in Roy, 

1999, McLean in Hitch, 1999, Zamarian idr., 2006, v Toll idr., 2011). 
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Večina raziskav pozornosti se je osredotočala na inhibicijo nepomembnih dražljajev. M. C. 

Passolunghi, C. Cornoldi in S. De Liberto (1999) so ugotovili, da je pri reševanju ABP 

inhibicija pomemben mehanizem, saj so si učenci, ki niso uspešno rešili ABP, zapomnili 

manj pomembnih in več nepomembnih informacij. Swanson in M. Beebe-Frankenberger 

(2004) pa v svoji raziskavi nista ugotovila, da inhibicija prispeva k reševanju ABP, 

prispevajo pa neverbalno rezoniranje, prepoznavanje algoritmov, hitrost procesiranja ter 

kratkoročni in delovni spomin.  

S. Kercood, Zentall, M. Vinh in Tom-Wright (2012) so ugotovili, da obarvane ključne 

besede in druge pomembne podrobnosti v ABP upočasnijo reševanje, povečajo pozornost 

ter izboljšajo rezultate in vedenje pri učenkah, ki so rizične za razvoj hiperkinetične 

motnje, imajo pa učne težave pri matematiki.  

1.5.3.6 Metakognicija 

Raziskave o metakogniciji v matematiki so se pojavile v 80-ih letih prejšnjega stoletja, ko 

se je pozornost usmerila na znanje, način reševanja in nadzorovanje (Baker, 2011). 

Potreba po večji kontroli lastnega učenja in dela pri matematiki je bila tudi eden izmed 

ciljev Nacionalnega združenja učiteljev matematike v Ameriki že leta 1989 in 2000 

(Bottge, 2001). Metakognicija predstavlja znanje o nadzorovanju in regulaciji lastnih 

kognitivnih aktivnostih med učenjem (Flavell, 1979).  

Po Piagetu se metakognitivna znanja in spretnosti razvijajo med 12. in 14. letom starosti, 

ko učenec vstopi v fazo formalnih operacij (Flavell, 1985, v Montague, 1997) in dozorevajo 

skozi adolescenco (Berk, 1997, v Montague in Applegate, 2000a). Pojasnjujejo več kot 75 

% pojasnjene variance pri šolskem uspehu, medtem ko splošna inteligentnost le od 9 do 

25 % (Van Luit in Kroesbergen, 2006, v Rosenzweig idr., 2011). 

Torej je metakognicija pomemben napovedovalec ustreznega učenja in uspeha (Flavell, 

1979, v Rosenzweig idr., 2011; Montague in Applegate, 2000a) ter eden izmed 

najpomembnejših napovedovalcev uspešnega reševanja kompleksnih ABP (Montague, 

2008; De Corte, Greer in Verschaffel, 1996, v Rosenzweig idr., 2011; Lucangeli in Cornoldi, 

1997, v Rosenzweig, 2011). Sternberg (1985, v Bootge, 2001) je identificiral sedem 

metakognitivnih spretnosti, ki so pomembne pri reševanju matematičnih problemov: 
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prepoznavanje, definiranje, reprezentacija, oblikovanje strategije, razporeditev virov, 

nadzorovanje reševanja in evalvacija reševanja. Metakognitivni procesi so tudi pod 

vplivom tesnobe. Tako so raziskave pokazale, da anksiozni učenci manjkrat aktivirajo 

metakognitivne procese (Veenman, Kerseboom in Imthorn, 2000, v Hribar in Magajna, 

2011). Med reševanjem matematičnega problema redkeje spremljajo lastno dejavnost in 

redkeje uporabljajo različne strategije (Hribar in Magajna, 2011). Učenci s specifičnimi 

motnjami učenja imajo primanjkljaje v metakogniciji (Wong, 1991, v Hribar in Magajna, 

2011).  

Samoregulacija (samopoučevanje, samonadzorovanje, samospraševanje, samoevalvacija 

in samoojačevanje), ki predstavlja reguliranje lastnih kognitivnih aktivnosti, je del 

izvršilnih funkcij, ki so povezane z metakognicijo (Flavell, 1976, v Montague, 2008).  

Učenci z učnimi težavami pri matematiki imajo večje primanjkljaje na področju 

samoregulacije, vendar pa veliko pridobijo v procesu poučevanja strategij, ki vključuje tudi 

samoregulacijo (Bootge, 2001; Graham in Harris, 2003, v Montague, 2008; Wong, Harris, 

Graham in Butler, 2003, v Montague, 2008). Direktno poučevanje kognitivnih in 

metakognitivnih strategij je bilo učinkovito za  učence z učnimi težavami pri matematiki 

na področju reševanja ABP (Montague, 1992; Montague, Applegate in Marquard, 1993, v 

Bootge, 2001; Montague in Bos, 1986, v Bootge, 2001). J. E. Fleischner s sodelavci (1987) 

je poudarila, da je potrebno pri učenju reševanja ABP vključiti metakognitivne strategije, 

ker so raziskave pokazale, da težave pri reševanju ABP izhajajo iz pomanjkljivih 

metakognitivnih spretnosti in ne toliko iz pomanjkljivega matematičnega znanja (Hegarty, 

Mayer in Monk, 1995; Schoenfeld, 1992, Verschaffel idr., 1999, v Jacobse in Harskamp, 

2009). Učenci z učnimi težavami imajo težave z metakognicijo (Wynn-Dancy in Gillam, 

1997, v Dehn, 2008), zato kljub ustreznim kognitivnim strategijam in spominu redko 

izberejo in učinkovito uporabijo strategije reševanja (Pressley in Woloshyn, 1995, v Dehn, 

2008).  

Schoenfeld (1985, v Teong 2003) je ugotovil, da imajo učenci začetniki slabše 

metakognitivne spretnosti nadzorovanja, ocenjevanja in odločanja. L. Baker (2011) je pri 

poučevanju študentov odkrila, da sploh ne razmišljajo o strategijah reševanja problema in 
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pogosto ne povežejo rešitve z realno situacijo. To kaže na to, da so metakognitivne 

spretnosti zelo pomembne, vendar v praksi podcenjene (Jacobse in Harskamp, 2009).  

S. K. Teong (2003) je preverjala učinek računalniškega programa kognitivnih in 

metakognitivnih strategij pri šestošolcih z učnimi težavami pri matematiki. Učenci v 

eskperimentalni skupini so bili deležni osemtedenskega treninga reševanja ABP s pomočjo 

strategije CRIME. To je akronim za stopnje reševanje problemov (careful reading, recall 

possible strategies, implement possible strategies, monitor, evaluation). Na vsaki stopnji 

reševanja so bila vprašanja, ki so usmerjala učence pri reševanju. Ob zaključku so bili 

učenci v eksperimentalni skupini uspešnejši pri reševanju ABP kot učenci v kontrolni 

skupini, bolj so bili prepričani o pravilnosti sprejetih odločitev, potrebovali pa so več časa 

za ponotranjanje naučenih strategij. 

A. E. Jacobse in Harskamp (2009) sta oblikovala računalniški program za izboljšanje 

učenčevih metakognitivnih spretnosti in spretnosti pri reševanju ABP. Raziskavo so 

izpeljali z 49 petošolci na Nizozemskem. Eksperimentalna skupina je štela 23 učencev, 

kontrolna 26. Rezultati so pokazali, da so učenci eksperimentalne skupine dosegli več točk 

kot učenci kontrolne skupine na posttestu reševanja ABP in izboljšali svoje 

metakognitivne spretnosti. 

C. Rosenzweig, J. Krawec in M. Montague (2011) so ugotavljale razlike v uporabi 

metakognitivnih strategij pri osmošolcih z učnimi težavami in specifičnimi učnimi 

težavami pri matematiki in brez njih. Pri enostopenjskih ABP je pravilen rezultat doseglo 

42 % učencev s specifičnimi učnimi težavami pri matematiki, 41 % učencev z učnimi 

težavami pri matematiki in 76 % učencev brez težav pri matematiki. Pri dvostopenjskih 

ABP je pravilen rezultat doseglo 7 % učencev s specifičnimi učnimi težavami, 32 % 

učencev z učnimi težavami pri matematiki in 52 % učencev brez težav pri matematiki. 

Ugotovili so, da so vse skupine uporabljale več metakognitivnih strategij pri kompleksnih 

nalogah. Skupini učencev s težavami pri matematiki sta imeli slabšo metakognicijo kot 

učenci brez težav pri matematiki. Obe skupini pa sta ob zaključku pomembno zmanjšali 

neproduktivno metakognitivno vedenje pri kompleksnih ABP in začeli uporabljati 

samoinštrukcije, samospraševanje in samonadzorovanje, tudi emocionalno niso več 

reagirali (negativni samogovori, zmedenost in frustracija). Izkazalo se je, da učenci z 



Marko Kalan STRATEGIJE REŠEVANJA ARITMETIČNIH BESEDNIH PROBLEMOV PRI UČENCIH Z UČNIMI 
TEŽAVAMI PRI MATEMATIKI 

62 

učnimi težavami pri matematiki ne znajo diferencirati strategij reševanja glede na 

težavnost in vedno uporabljajo iste. Ob koncu so statistično pomembno odstopali učenci s 

specifičnimi učnimi težavami pri matematiki pri trostopenjskih ABP, ker so bili še vedno 

frustrirani ob reševanju. Niso razvili ali pa niso uporabili ustreznih samoregulacijskih 

strategij. Avtorji zaključujejo, da več metakognitivnega delovanja ne pomeni tudi boljšega 

reševanje ABP, nujno pa je, da metakognitivne strategije učitelji poučujejo v skladu z 

razvojno ustreznimi kognitivnimi spretnostmi. V literaturi zasledimo, če se učenci soočajo 

s kompleksnejšo nalogo ali novim problemom in nimajo ustreznih kognitivnih virov za 

reševanje, se zanašajo na metakognitivne spretnosti (Veenman in Spaans, 2005, v 

Rosenzweig idr., 2011). Zelo izkušeni reševalci pa sploh ne aktivirajo metakognitivnih 

spretnosti, dokler problem ni preveč kompleksen in imajo na voljo dovolj kognitivnih 

procesov in spretnosti (Crowley, Shrager in Siegler, 1997, v Rosenzweig idr., 2011).  

1.5.3.7 Reprezentiranje ABP 

Že antična filozofa Aristotel in Platon sta dejala, da igra predstava zelo pomembno vlogo v 

miselnem procesu in daje osnovo jeziku (Sternberg, 2003, v Edens idr., 2008). Tudi Albert 

Einstein je v pismih Jacquesu Hadamardu, francoskemu matematiku, pisal, da o določeni 

stvari najprej razmišlja v slikah, šele nato v besedah (Lean in Clements, 1981, str. 267). 

Vizualizacija kot kognitivni proces se pri učencih razvija med 8. in 11. letom (Smith, 1998, 

v van Garderen in Montague, 2003), čeprav veliko učencev tudi kasneje avtomatično ne 

razvije sposobnosti uporabe vizualne reprezentacije pri reševanju ABP (Montague, 2010). 

Silver (1987, v Rosenzweig idr., 2011), S. Goldin (2002) in D. van Garderen in M. 

Montague (2003) trdijo, da so procesi reprezentacije nujno potrebni pri razumevanju 

naloge, ki zajema integracijo informacij, ohranjanje mentalnih podob naloge v delovnem 

spominu in razvoj načrta reševanja. T. Hodnik Čadež (2000) navaja, da pri matematiki 

uporabljamo konkretne reprezentacije, grafične reprezentacije in reprezentacije z 

matematičnimi simboli.  

Izraz vizualizacija se nanaša na notranje in zunanje reprezentacije. Notranje (mentalne) 

reprezentacije so shranjene v možganih in vključujejo zmožnost mentalnega shranjevanja 

in manipuliranja z vidno-prostorskimi reprezentacijami (Hegarty in Waller, 2005, v Cohen 
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in Hegarty, 2007). Zunanje reprezentacije so vidno-prostorske predstavitve (slike, grafi, 

tabele in diagrami) na papirju, tabli ali drugem mediju (Larkin in Simon, 1987; Cohen in 

Hegarty, 2007; Janvier, 1987, v Van Garderen, 2007). T. Hodnik Čadež (2000) notranje 

reprezentacije imenuje miselne predstave, zunanje reprezentacije pa zelo strukturirane 

simbolne elemente. Mentalno vizualiziranje in nato grafično predstavljanje numeričnih 

informacij pomaga učencem pri procesiranju informacij in oblikovanju rešitev ABP 

(Bishop, 1989, v Lowrie in Kay, 2001; Goldman, 1989, v Jitendra, 2002; Montague, 2006; 

Cuoco in Curcio, 2001, v Edens idr., 2008; Pantziara, Gagatsis in Elia, 2009). Za učence, ki z 

branjem preveč obremenijo delovni spomin, je neka oblika vizualiziranja celo potrebna, 

saj odpade potreba po veliki količini branja, hkrati pa se ohrani kontekst (Moyer, Sowder, 

Threadgill-Sowder in Moyer, 1984). Nekateri avtorji, Lean in Clements (1981, v Hegarty in 

Kozhevnikov, 1999) in N. Presmeg (1992, v Hegarty idr., 1999) menijo, da uporaba 

vizualnih podob pri učencih ni vedno učinkovita in lahko vodi do napačnih rešitev. 

M. Hegarty, Mayer in Monk (1995) so ugotovili, da ima večina učencev pri reševanju ABP 

večje težave z oblikovanjem ustrezne problemske reprezentacije kot pa z računanjem, kar 

je lahko povezano tudi z načinom vizualiziranja. Učenci z učnimi težavami pri matematiki 

imajo pogosto težave pri oblikovanju točnih mentalnih reprezentacij naloge (Marshall, 

1995; Lewis, 1989, Lewis in Mayer, 1987, v Xin, Jitendra in Deatline-Buchman, 2005, str. 

191). 

J. H. Larkin in Simon (1987) govorita o grafičnih reprezentacijah, ki jih delita na dve vrsti:   

a) besedne reprezentacije, 

b) shematske reprezentacije.  

Shematska reprezentacija prikazuje povezave med izjavami v nalogi tako, da so 

informacije razporejeno dvodimenzionalno na papirju, besedna reprezentacija pa 

prikazuje logična in časovna zaporedja v obliki seznama. Shematska reprezentacija 

ustrezneje prikazuje informacije iz naloge, ki pomagajo pri reševanju in je učinkovitejša 

vizualna reprezentacija (Edens in Potter, 2008; Montague, 2010). J. H. Larkin in Simon 

(1987) sta poudarila, da učenci raje uporabljajo sheme in diagrame kot pa besede, ki 

prinašajo sicer iste informacije.  
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Obstajajo pa še slikovne reprezentacije, ki prikazujejo vizualne značilnosti predmetov ali 

oseb, ki so v ABP (npr. oblika, barva, svetlost). Učenčevo pozornost usmerjajo na 

nepomembne podrobnosti in odvračajo od ključnih elementov ABP (Presmeg, 1986; 

Edens in Potter, 2008). Slika tudi ne zahteva toliko interpretacij, povezanih z nalogo, kot 

npr. diagram (Pantziara idr., 2009). Običajno slikovne reprezentacije uporabljajo manj 

uspešni učenci pri matematiki (Montague, 2010).  

Moyer, Sowder, J. Threadgill-Sowder in M. B. Moyer (1984) navajajo štiri argumente, ki 

podpirajo prezentacijo reševanja ABP s pomočjo skice: 

a) risanje razbremeni delovni spomin (verbalnega gradiva je manj), 

b) večja jasnost zaradi risanja pomaga učencu priklicati naloge, ki jih je reševal v 

preteklosti, zato lažje oblikuje ustrezno semantično reprezentacijo naloge, 

c) risanje spodbuja učenca, da se aktivno vključi v razumevanje naloge s pomočjo 

povezovanja telegrafskih fraz (propozicij) in risanja (podobe), 

d) risanje organizira informacije iz naloge, kar olajša izbiro ustrezne sheme in priklic 

podatkov, ki so potrebni za računsko operacijo.  

Van Essen in Hamaker (1990) menita, da morajo učenci kljub risanju imeti tudi specifično 

znanje, ki je potrebno za reševanje ABP. Lord (1985, v Cohen in Hegarty, 2007) ugotavlja, 

da imajo učenci z učnimi težavami pri matematiki slabše vidno-prostorske zmožnosti, zato 

morajo izboljšati prostorsko razmišljanje, ki vključuje razumevanje, razmišljanje in 

reševanje problemov s pomočjo vidno-prostorskih reprezentacij. 

Pogosto se korak »nariši skico« v splošni strategiji reševanja ABP bolj osredotoča na 

površinske značilnosti naloge in učencu ne omogoča učinkovitega razmišljanja (Xin idr., 

2005). 

M. Hegarty in M. Hozhevnikov (1999) ter D. van Garderen (2007) so pri opazovanju 

učencev, ki so reševali ABP, ugotovile, da so shematske reprezentacije pozitivno korelirale 

z uspešnim reševanjem, slikovne reprezentacije pa negativno. M. Kozhevnikov, M. 

Hegarty in Mayer (2002, v Kozhevnikov, Kosslyn in Shephard, 2005) so ugotovili, da so 

učenci s dobrimi spacialnimi zmožnostmi uporabljali shematske reprezentacije, učenci s 

slabšimi spacialnimi zmožnostmi pa bolj slikovne. Ahmad s sodelavci (2010) je na vzorcu 
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381 učencev višjih razredov osnovne šole ugotovil, da so pri reševanju ABP pogosteje 

uporabljali shematsko reprezentacijo (98 % učencev) kot pa slikovno (le 2 % učencev).  

Van Essen in Hamaker (1990) sta pri učencih 1., 2. in 5. razreda preverjala, kako 

spodbujanje grafične reprezentacije pri reševanju ABP vpliva na reševanje. Učenci v 

eksperimentalni skupini so imeli 4 tedne treninga grafične predstavitve reševanja ABP, 

enkrat tedensko po uro in pol. Na vsakem srečanju je učitelj glasno prebral ABP in 

spodbudil učence, da si pri reševanju ABP pomagajo s skico. Vse rešitve so prediskutirali. 

Petošolci so na zaključnem testiranju dosegli napredek, tako v smislu pravilnih rezultatov 

kot tudi pogostejše predstavitve ABP z risanjem. Ugotovili so, da risanje ne zagotavlja 

pravilne rešitve, obstaja pa večja verjetnost, da bo naloga pravilno konceptualizirana. Ko 

so iskali vzroke za slabše rezultate prvo- in drugošolcev, so ugotovili, da mlajši učenci 

pogosto napačno interpretirajo enostavne ABP zaradi zgoščenih in manj jasnih izjav v 

nalogi (De Corte, Verschaffel in De Win, 1985, v Van Essen in Hamaker, 1990), in ne 

razumejo, da si z risanjem lahko pomagajo. Ugotovili so tudi, da si učenci ne narišejo 

situacije, ker takoj vidijo pot reševanja, čeprav je napačna. Včasih so celo tako zelo 

prepričani v pravilnost postopka, da prilagodijo risanje postopku, če zahtevamo, da si 

situacijo narišejo (prav tam).  

K. Edens in E. Potter (2008) sta izvedla raziskavo z večjim vzorcem učencev kot M. Hegarty 

in M. Kozhevnikov (1999) in želela preveriti, ali učenci uporabijo vizualno-shematsko ali 

slikovno reprezentacijo, ko od njih zahtevajo, naj si pri reševanju naloge pomagajo s skico. 

Učenci so obiskovali četrti in peti razred. Izračunati so morali globino jezera. 

Reprezentacija je bila shematska, če je bila podobna diagramu in če so bile prostorske 

relacije med predmeti prikazane in označene s števili. Slikovna reprezentacija je vsebovala 

sliko, ni pa bilo nakazanih prostorskih relacij. 79 % učencev je uporabilo shematsko 

reprezentacijo.  

D. van Garderen in M. Montague (2003) sta raziskovala uporabo shematske in slikovne 

reprezentacije pri 22 učencih s specifičnimi učnimi težavami pri matematiki, 22 učencih 

brez težav pri matematiki in 22 nadarjenih učencih pri matematiki. Reševali so nerutinske 

probleme, ki so torej zahtevali analizo in razmišljanje. Vsi učenci so uporabljali vidno-

prostorske reprezentacije pri osmih od trinajstih ABP. Ugotovili sta, da uporaba vidno-
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prostorskih reprezentacij pozitivno in statistično pomembno korelira z uspehom pri 

reševanju ABP, medtem ko so bile slikovne reprezentacije negativno povezane z 

uspehom. Te ugotovitve so skladne z raziskavo, ki sta jo opravila M. Hegarty in M. 

Kozhevnikov (1999). Nadarjeni učenci so uporabljali shematske reprezentacije, ki so bolj 

sofisticiran tip reševanja, statistično pomembno pogosteje kot učenci v drugih dveh 

skupinah. Učenci s specifičnimi učnimi težavami pa so uporabljali slikovne reprezentacije 

statistično pomembno pogosteje kot nadarjeni učenci in učenci brez težav. Ko so 

primerjali uporabo slikovnih in shematskih reprezentacij pri pravilnih in nepravilnih 

rešitvah znotraj skupin, so ugotovili, da so bile pri pravilnih nalogah v 76 % uporabljene 

shematske reprezentacije, v 70 % nepravilnih rešitev pa so obstajale slikovne 

reprezentacije. Slednje so pogosteje uporabljali učenci s specifičnimi učnimi težavami in 

učenci brez težav. 

Diagrami kot oblika shematske reprezentacije 

Diagrami prikažejo strukturo ABP, poenostavijo zapletenost situacije, abstraktne koncepte 

naredijo bolj konkretne in domače ter prispevajo k hitremu reševanju (Diezmann in 

English, 2001, v Van Garderen, 2007; Novick, Hurley in Francis, 1999, v Van Garderen, 

2007). C. Diezmann (2005, v Pantziara idr., 2009, str. 43) navaja tri prednosti diagramov 

pri reševanju ABP:  

a) z diagrami učenec oblikuje specifično strukturo situacije, ki je opisana v nalogi; 

b) diagrami predstavljajo določene zaključke in zato učenci generalizirajo znanje. 

Predstavljajo strukturo enakih nalog, zato je njihova uporaba odvisna od učenčeve 

zmožnosti uvida v podobne strukture, kar je za učence z učnimi težavami pri 

matematiki težko. Slednji težje prepoznavajo strukturalne podobnosti med 

nalogami, ki imajo različne površinske značilnosti, ker se namreč bolj osredotočajo 

ravno na površinske pomembnosti; 

c) diagrami so v pomoč vizualnemu razmišljanju, ki dopolnjuje jezikovno razmišljanje. 

Za učinkovito uporabo diagramov mora učenec izboljšati prevajanje ABP v diagramsko 

reprezentacijo in zmožnosti interpretiranja diagramov v skladu z ABP (Diezmann in 

English, 2001, Novick in Hurley, 2001, v Pantziara idr., 2009). Če učenci sami oblikujejo 

diagrame, bolje razumejo nalogo in s tem povečajo možnost, da bodo diagrame uporabili 
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tudi v drugi problemski situaciji (Davis in Maher, 1997, v van Garderen, 2007; Lowrie, 

1996, v Van Garderen, 2007). Vsi avtorji niso navdušeni nad uporabo zunanjih 

reprezentacij, kot npr. diagramov (Zhang in Norman, 1994, v Pantziara idr., 2009), saj so 

lahko diagrami neskladni z učenčevimi mentalnimi reprezentacijami (Pantziara idr., 2009) 

in zato ni nujno, da bo učenec takoj znal oblikovati diagramsko reprezentacijo (van 

Garderen, 2007). 

Lewis (1989, v Mayer, 1998), A. K. Jitendra in K. Hoff (1996) ter M. Pantziara idr. (2009) so 

v svojih raziskavah potrdili prednost reševanja ABP pri učencih s pomočjo diagramov. 

Diagrami so različni oblik. V singapurskih učbenikih učence spodbujajo, naj uporabljajo 

trakovne diagrame (strip diagrams)(Beckmann, 2004). Navajamo primer na sliki 5 

(Beckman, 2004, str. 43):  

 Metka je prihranila 184 €, kar je za 63 € več kot Betka. Koliko € je prihranila Betka? 

Slika 5: Diagramski prikaz reševanja enostopenjskega aritmetičnega besednega problema 

184 €  

 

 

 

                                                  
              ?                63 € 

D. van Garderen (2007) je v svoji raziskavi s tremi osmošolci z učnimi težavami pri 

matematiki preverjala učinkovitost poučevanja reševanja eno- in dvostopenjskih ABP. 

Učenci so bili deležni treninga uporabe diagramov pri reševanju ABP. Pred treningom so 

uporabljali večinoma le slikovne reprezentacije. Rezultati raziskave so pokazali, da so vsi 

učenci napredovali v uporabi in oblikovanju diagramov, bili so navdušeni nad njihovo 

uporabo. Prav tako je prišlo do generalizacije uporabe diagramov pri reševanju novih ABP.  
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Uesaka s sodelavci (2007) je izpeljal obsežno raziskavo, v katero je vključil 614 učencev z 

Japonske in Nove Zelandije, ki so reševali ABP in vprašalnik, ki se je nanašal na učenčevo 

percepcijo uporabe diagramov pri reševanju ABP. Statistično pomembno višji odstotek 

Novozelandcev kot pa Japoncev je uporabljal diagrame pri reševanju problemov, slednji 

so pri reševanju naredili tudi več napak, obenem pa so strategijo risanja diagramov bolj 

pripisovali učiteljevi želji. 

Na Novi Zelandiji, kjer učijo uporabo diagramov, diagrame vidijo kot komunikacijsko 

sredstvo (Uesaka idr., 2007), Nova Zelandija pa je dosegla zelo visoko mesto v raziskavi 

PISA 2003 (prav tam) pri uporabi bralnih strategij. Številne druge študije so pokazale, da je 

reševanje ABP s pomočjo diagramov močna hevristična metoda (Cheng, 2002, v Uesaka 

idr., 2007; Koedinger in Terao, 2002, v Uesaka idr., 2007; Stern, Aprea in Ebner, 2003, v 

Uesaka idr., 2007).  

1.5.3.8 Motivacijski in čustveni dejavniki 

Na uspešnost učenja matematike in posebno reševanje ABP vpliva tudi čustvena in 

motivacijska komponenta. Renninger, Hidi in Krap (1992, v Mayer, 1998), Weiner (1986, v 

Mayer, 1998) ter Dermitzaki, Leonardari in Goudar (2009, v Kavkler idr., 2011) poudarjajo 

pri učinkovitem reševanju in učenju pomen motivacije. Motivacijske strategije učenca 

spodbujajo v dejavnosti in povečajo njegov interes za reševanje. Dewey (1913, v Mayer, 

1998) je razlikoval teorijo učinka in teorijo interesa. Učenje z interesom je bolj učinkovito 

kot učenje zaradi rezultatov. Reševanje nečesa, kar ni zanimivo, je zgolj mehanično 

izvrševanje naloge (Dewey, 1913, prav tam). Schunk (1991, v Mayer, 1998) meni, da 

učenca motivira napredek pri učenju. Tako so v mednarodni raziskavi, kjer so primerjali 

slovenske in italijanske petošolce v motivaciji za reševanje ABP, M. Kavkler, M. Košak 

Babuder, L. Magajna in M. C. Passolunghi (2011) ugotovile, da so za reševanje bolje 

motivirani italijanski petošolci, tako tisti z nižjimi in višjimi dosežki pri matematiki.  

Pri reševanju ABP so pomembni tudi afektivni oziroma čustveni dejavniki: 

a) učenčeva prepričanja o samem sebi in matematiki, 

b) odnos do matematike, 
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c) čustva (reševanje ABP je lahko za učenca izziv ali pa zelo neprijetno opravilo) 

(Verschaffel idr., 2000; Schoenfeld, 1985, v Maggioni in Alexander, 2011).  

Pri reševanju imajo učenci, ki dosegajo nižje ocene pri matematiki, neustrezna 

prepričanja, ki so povezane z negativnimi čustvi (Kloosterman, 2002, v Kajamies idr., 2010; 

Ma, 1999, v Kajamies idr., 2010; McLeod, 1992, v Kajamies idr., 2010; Op´t Eynde, De 

Corte in Verschaffel, 2001, v Kajamies idr., 2010). Različne izjave »Nisem dober v 

matematiki.«, »Nisem se dovolj učil.«, »Naloga je bila težka.«, »Imel sem le slab 

matematični dan« pripisujejo učenci uspehom ali neuspehom pri matematiki (Mayer, 

1998). Po teoriji atribucije se bolje uči tisti učenec, ki uspehe in neuspehe pripisuje 

spremenljivim dejavnikom, kot je npr. vlaganje truda, in ne sposobnostim (Mayer, 1998). 

Pogosto učenec meni, da ni dovolj sposoben, če učitelj z njim sočustvuje in se mu smili ob 

neuspehu (prav tam). Čeprav ob neuspehu nekateri učenci odnehajo, drugi pa začnejo še 

bolj delati (Mayer, 1998).  

Če ima učenec občutek, da je uspešen pri reševanju, izboljša načine reševanja in tudi bolje 

razume snov (Schunk in Hanson, 1985, v Mayer, 1998), hkrati pa teorija samoučinkovitosti 

pravi, da učenec bolje rešuje naloge, če je prepričan, da je sposoben, kot če v to dvomi 

(Zimmerman in Martinez-Pons, 1990, Pintrich in De Groot, 1990, Schunk, 1991, v Mayer, 

1998). V mednarodni raziskavi o reševanju ABP med italijanskimi in slovenskimi petošolci 

je M. Kavkler s sodelavkami (2011) ugotovila, da je delež italijanskih otrok z nizkimi 

dosežki, ki se jim zdijo ABP lahke za reševanje in so tudi prepričani o lastni sposobnosti 

reševanja ABP, med 62,5 % in 87,5 %, delež slovenskih učencev pa med 17,3 % in 37,5 %. 

M. Montague (1997a) je ugotovila, da imajo učenci brez učnih težav pri matematiki na 

predmetni stopnji statistično pomembno pozitivnejša stališča do matematike kot učenci z 

učnimi težavami pri matematiki. Slednjim se zdijo problemi statistično pomembno bolj 

zahtevni, dosežejo statistično pomembno manjše število točk pri reševanju ABP, za 

reševanje pa porabijo manj časa kot vrstniki, ki težav nimajo, kar pomeni, da pogosto 

rešijo ABP zelo hitro, brez razumevanja in načrtovanja. Učenci z učnimi težavami pri 

matematiki imajo tudi slabšo učno samopodobo. 

Občutek stanja napetosti in tesnobe v različnih situacijah v šoli in v vsakdanjem življenju, 

ki zahtevajo operiranje s števili ali reševanje matematičnih problemov, imenujemo 
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matematična anksioznost (Sousa, 2008; Rubinstein in Tannock, 2010; Hribar in Magajna, 

2011). Matematična anksioznost se pojavi prej pri učencih, ki se učijo postopke in 

strategije računanja na pamet, manj časa pa namenijo razumevanju matematičnih 

problemov (Hribar idr., 2011). Približno 17 % oziroma ena petina šolske populacije razvije 

visoko matematično anksioznost (Ashcraft, Krause in Hopko, 2007). Preko 60 % odraslih 

se matematike boji (Burns, 1998, v Sousa 2008). Matematična anksioznost vpliva na 

matematične dosežke, vodi v slabše razumevanje matematičnih konceptov ter slabše 

funkcioniranje pri reševanju matematičnih problemov ali pri operiranju s števili, zato se 

učenci raje zanašajo na memoriranje procedur, pravil in rutin, ne razvijejo pa 

konceptualnega razumevanja (Sousa, 2008). Učenci z visoko stopnjo matematične 

anksioznosti se matematike izogibajo, kar zmanjšuje njihove matematične kompetence in 

preprečuje karierno napredovanje (Ashcraft, 2002). Korelacije med matematično 

anksioznostjo in motivacijo ter samozaupanjem so negativne in precej visoke, med - 0,47 

in - 0,82 (Ashcraft, 2002). Matematična anksioznost se poveča zlasti pri matematičnih 

nalogah, ki so močno vezane na delovni spomin (večmestno seštevanje in odštevanje s 

prehodom, ohranjanje zaporedja pri večmestnem množenju in deljenju ter reševanje 

ABP). Kaur (1997) opozarja, da so v študijah pogosteje pri učencih z učnimi težavami našli 

izraze negativnih emocij, kot npr. frustracijo in zmedenost. 

Učenci in odrasli pogosto niso navdušeni nad reševanjem ABP (Van Essen in Hamaker, 

1990; Marshall, 1995; Sowder, 1989, v Verschaffel idr., 2000). Na osnovi izražanja 

neprijetnih občutij ob reševanju ABP lahko domnevamo, da učenci in odrasli razvijejo 

pred reševanjem ABP določeno stopnjo anksioznosti. Fairbairn (1993, v Bates in Wiest, 

2004) je ugotovil, da termina besedni problem in ABP pri nekaterih ljudeh vzbujata 

neprijetne spomine na to vrsto matematičnih nalog v šoli in povečajo anksioznost.  

1.5.4 Druge komponente reševanja aritmetičnih besednih problemov 

1.5.4.1 Življenjskost (realističnost) aritmetičnih besednih problemov 

Bootge je povzel misel Laveja (1993, v Bottge, 2001), da »ABP pogosto niso povezane z 

vsakodnevnimi učenčevimi izkušnjami«. V šoli, kjer vztraja metoda »papir-in-svinčnik«, 

redkeje pride do realističnega razmišljanja, čeprav morajo učenci v življenju razmišljati 
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realistično (Wyndhamn in Säljö, 1997). Zato včasih učenci gledajo ABP omalovažujoče in 

jih doživljajo kot reševanje puzzlov, brez povezav z realnim svetom (Gravemeijer, 1997; 

Reusser in Stebler, 1997). Preveč ABP je tudi psevdo-realističnih, zato učenci pri reševanju 

razmišljajo drugače, kot bi sicer v življenju (Palm, 2009).   

ABP bi morala biti vezana na avtentične ali mogoče situacije v vsakdanjem življenju. Če 

učitelji uporabljajo resnične situacije v ABP, vključijo matematiko v učenčev svet (Patton 

idr., 1997). Učenec tako ABP začuti kot »njemu lastno« in je večja verjetnost, da bo 

generaliziral strategije reševanja (Hiebert idr., 1996, v Bootge, 2001). Življenjske naloge 

zahtevajo od učenca pristope reševanja, ki zahtevajo deklarativno, konceptualno, 

problemsko znanje, skratka bolj divergentno mišljenje v smislu več rešitev, več poti.  

Učenci, ki so zasičeni s stereotipnimi eno- in dvostopenjskimi ABP, pogosto poiščejo samo 

postopek reševanja, kar pomeni, da rešujejo ABP brez upoštevanja realnosti (Verschaffel, 

De Corte in Borghart, 1997; Greed, 1997, v English, 2009; Greer, Verschaffel in 

Mukhopadhyay, 2007, v English, 2009).  

Veliko avtentičnih in realističnih ABP je smiselno uvajati na višji stopnji osnovne šole, ko 

imajo učenci osnovne matematične operacije avtomatizirane, čeprav pa vedno več 

učiteljev opozarja na bistvene razlike med šolskimi ABP in problemi, na katere naletimo v 

realnem življenju (Verschaffel idr., 2000; Gerofsky, 1997, v Depaepe idr., 2009; Nesher, 

1980, v Depaepe idr., 2009). Učenec mora ločiti šolo od realnega življenja (Depaepe idr., 

2009). Tako vedno obstaja razlika med reševanjem avtentičnih, realističnih problemov v 

življenju in reševanjem ABP v šoli.  

Če želimo izboljšati odnos med šolskim reševanjem ABP in vsakodnevnimi življenjskimi 

izkušnjami, je potrebno tradicionalne stereotipne ABP nadomestiti z bolj realističnimi, 

(Bonotto, 2009), čeprav Reusser in Stebler (1997, str. 324) poudarjata, da je avtentičnost 

ABP v šoli težko doseči, ker je šola realno gledano institucija z neizbežno pristranskostjo 

pri posredovanju realnosti s simboli in abstraktnim jezikom. 

1.5.4.2 Personalizacija ABP 
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Nekatere raziskave (Davis-Dorsey idr., 1991, De Corte idr., 1985, v Stern idr., 1992; 

Giordano, 1990, v Bates in Wiest, 2004) so potrdile, da učenci uspešno rešijo ABP, če se 

jim prilagodi kontekst, npr. če se v nalogo vključi imena otrok, njihovih domačih živali, 

zanimive dogodke in lokacije. Učenci tako postanejo bolj pozorni. Bates in L. R. Wiest 

(2004) to imenujeta personalizacija ABP. Učenca namreč ne zanima, koliko jabolk je npr. 

Brane dal Moniki. Veliko bolj ga zanima glasba, video igre, filmi, denar, prijatelji, kraji 

(Bailey, 2002, v Bates in Wiest, 2004).  

Bates in L. R. Wiest (2004) sta izpeljala raziskavo z 22 učenkami in 22 učenci četrtih 

razredov. Učenci so teden dni prej rešili vprašalnik, na osnovi katerega so avtorji raziskave 

črpali njihove osebne informacije za oblikovanje personaliziranega testa. Nato so učenci 

reševali test, ki je vključeval 20 ABP. 10 ABP je bilo personaliziranih. Učenci so uspešneje 

reševali ABP, ki so bile personalizirane in so odražale interese učencev, kot pa ABP, ki so 

bile dobesedno prepisane iz matematičnih učbenikov. Ko so učenci v ABP videli zapisano 

svoje ime ali priljubljene predmete, se je povečala njihova motivacija. Učenci so v 

neformalnem pogovoru po testiranju povedali, da so z veseljem brali naloge o sebi in 

prijateljih. Uživali so v znanih zgodbah in igrah. Avtorja raziskave sta poudarila, da bi bilo 

potrebno razmišljati tudi o personalizaciji poučevanja ABP ter ponoviti raziskavo s 

starejšimi učenci. 

Tudi L. Lopez in G. Sullivan (1992, v Bates in Wiest, 2004) poročata o ugodnem učinku 

personaliziranih ABP, ko so učenci v nalogah prepoznali svoja imena in rojstne kraje. 

Ku in G. Sullivan (2002, v Bates in Wiest, 2004) sta v raziskavi s 136 tajvanskimi četrtošolci 

in njihovimi učitelji ugotovila, da je skupina, ki je bila testirana s personaliziranimi ABP, 

dosegla boljši rezultat in izboljšala odnos do programa, medtem ko so imeli učenci v 

skupini brez personaliziranih ABP slabše rezultate. Avtorja sta tudi ugotovila, da sta znan 

primer (zmanjšanje kognitivne obremenitve) in interes glavna faktorja, ki vodita k 

uspešnemu reševanju ABP.  

V raziskavi  Ananda in Rossa (1987, v Mayer, 1998) so učenci reševali naloge, ki so 

vključevale informacije o njihovih prijateljih, interesih, hobijih in naloge brez teh 

podatkov. V skladu s teorijo interesov, ki pravi, da so učenci bolj uspešni pri reševanju 
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nalog, ki jih zanimajo, so učenci tudi v tej raziskavi bolje reševali naloge, ki so vključevale 

osebne informacije. 

Ross, Anand in Morrison (1988, v Bates in Wiest) so ugotovili, da učinek personalizacije 

čez čas mine. Dejali so, da personalizacija najprej vzbudi zanimanje, pri prepogosti 

uporabi pa izgubi svoj vpliv. 

1.5.4.3 Uporaba učbenikov in delovnih zvezkov pri reševanju aritmetičnih 

besednih problemov 

Danes učbeniki predstavljajo tradicionalni vir poučevanja, učenja in organizacije pouka 

matematike (načrtovanje zaporedja tem) (Borko in Livingston, 1989, v Nathan, Long in 

Alibali, 2002; Borko in Shavelson, 1990, v Nathan idr., 2002; Cooney, 1985, v Nathan idr., 

2002 Johnsen, 1993, v Nathan idr., 2002; Ornstein, 1994, v Nathan idr., 2002; Fan in Zhu, 

2007; Swetz, 2009; Jitendra in Star, 2011). Slednje pravzaprav za matematične učbenike v 

Sloveniji ne velja, saj si snovalci učnih načrtov in učbenikov zelo prizadevajo, da bi z 

integriranimi učbeniki združevali ne le predmetna področja, ampak učence čimbolje 

pripravili za uporabo naučenega znanja  

Flanders (1994, v Nathan idr., 2002) je ugotovil, da so učitelji svoja pričakovanja za 

učenčev uspeh na mednarodnih preverjanjih vezali na naloge, ki so bile zajete v učbenikih, 

čeprav so učenci uspešno reševali tudi naloge, ki jih v učbenikih ni bilo. Učitelji celo 

pričakujejo, da bodo učenci uspešneje reševali naloge v učbenikih kot pa na delovnih 

listih, ki jih sami pripravijo. TIMMS raziskave so pokazale, da se učenci matematiko preveč 

učijo iz učbenikov (Beaton idr., 1996, v Fan in Zhu, 2007, str. 62). 

Vsi učbeniki učencem ne omogočajo dobrih izkušenj, zlasti ne na področju reševanja ABP 

(Nathan idr., 2002; Jitendra idr., 2011; Woodward idr., 2012), čeprav ABP v učbenikih 

predstavljajo le okrog 20 % nalog (Rosales idr., 2012). Tako so naloge ali kognitivno 

nezahtevne ali slabo prikrite vaje za urjenje osnovnih računskih operacij (Gravemeijer, 

1997), pogosto so vse ABP na eni strani rešljive po istem postopku (Jitendra idr., 2007; 

Jitendra idr., 2011). Velikokrat so tudi manj kompleksne in z minimalnimi dodatnimi 

informacijami (Tolar idr., 2012). Tako za učence ABP v učbenikih predstavljajo le iskanje 
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ustrezne računske operacije in njeno izvajanje (prav tam). Zato učenci nimajo možnosti 

razločevanja med ABP, ki zahtevajo različne strategije reševanja (Jitendra idr., 2007).  

V učbenikih se ponavadi uporablja splošna hevristična ali GSI (general strategy 

instruction) strategija reševanja ABP, ki vključuje tradicionalni pristop štirih korakov 

reševanja (preberi, načrtuj, reši, preveri) (Montague idr., 2000; Prawat, 1989, v Xin idr., 

2005; Griffin idr., 2009; Jitendra idr., 2011; Rosales idr., 2012) ali strategiji »prevedi-in-

reši« (translate-and-solve strategy) (Koedinger in Nathan, 2004), ki temelji na ključnih 

besedah.  

V Ameriki vsebine učbenikov določajo, kaj se bodo učenci učili in na kakšne načine bodo 

pridobivali snov (Borko in Livingston, 1989, v Nathan idr., 2002; Borko in Shavelson, 1990, 

v Nathan idr., 2002; Cooney, 1985, v Nathan idr., 2002; Ornstein, 1994, v Nathan idr., 

2002). Tako učbeniki predstavljajo hkrati pomembno sredstvo in vir težav pri nabiranju 

matematičnih izkušenj v Ameriki (Merseth, 1993; Nathan idr., 2002). Mogoče razlike v 

matematičnih dosežkih med ameriškimi in azijskimi učenci izvirajo tudi iz razlik med 

ameriškimi in azijskimi učbeniki (Brenner, Herman, Ho in Zimmer, 1999, v Nathan idr., 

2002), kot tudi iz razlik med ameriškimi in ruskimi učbeniki. Stigler je s sodelavci (1986, v 

Xin 2007) primerjal načine predstavitve ABP v štirih ameriških in ruskih učbenikih ter 

ugotovil, da so ameriški učbeniki vsebovali zelo preproste, večinoma enostopenjske ABP, 

ruski učbeniki pa zelo različne vrste eno- in dvostopenjskih ABP.  

Y. P. Xin (2007) je primerjala uporabo različnih ABP v ameriških in kitajskih učbenikih, ki so 

vključevale operaciji množenja in deljenja ter njihov vpliv na dosežke učencev. Ugotovila 

je, da kitajski učbeniki nudijo učencem raznolike ABP, ki variirajo glede uporabe 

konsistentnosti jezika (ameriški učbeniki vključujejo 63 % ABP s konsistentno uporabo 

jezika in le 14 % z nekonsistentno uporabo jezika, kitajski učbeniki pa vključujejo 41 % 

nalog s konsistentno uporabo jezika in kar 33 % z nekonsistentno uporabo jezika).  

Zelo veliko ABP, ki zahtevajo reševanje po metodi ključne besede, se nahaja tudi v 

flamskih učbenikih za prvi in drugi razred (De Corte idr., 1985, v Verschaffel idr., 2000). 

Chassapis (1997, v Frankenstein, 2009) je analiziral grške učbenike za peti in šesti razred 

matematike in ugotovil, da je več kot 70 % ABP vezanih na denar in trgovino, kar učencem 

ne omogoča pestrosti kontekstov.  
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Učbeniki v državi Singapur, katere učenci poleg še dveh vzhodnoazijskih držav, Koreje in 

Hong Konga, dosegajo na mednarodnih raziskavah TIMMS najboljše rezultate (Mullis, 

Martin, Foy, Arora, 2012), vsebujejo zelo kratke ABP. Uporabljajo malo besed, čeprav so 

besedila kompleksna. Strani so čiste in urejene, z mnogimi slikami in diagrami, ki jedrnato 

predstavijo snov in dopolnjujejo razumevanje nalog. Uporabljajo iste vrste slik in 

diagramov in tako utrjujejo znanje o različnih vrstah ABP. Preproste slike in diagrami tako 

niso proceduralni pripomočki, ki pomagajo učencem hitreje rešiti ABP brez razumevanja, 

ampak so namenjene razumevanju in uporabi takih strategij reševanja, ki omogočajo 

solidno konceptualno znanje (Beckmann, 2004). Večinoma za ponazoritev uporabljajo 

diagramski pristop v obliki trakov (Hoven in Garelick, 2007).  

Nasplošno pa raziskovalci ugotavljajo, da je v učbenikih premalo pozornosti namenjeno 

poučevanju metakognitivnih spretnosti pri reševanju ABP (Jacobse in Harskamp, 2009). 

 

Obširno poglavje o dejavnikih reševanja ABP zaključujemo z nekaterimi ključnimi 

ugotovitvami. ABP so kompleksne, ker zahtevajo, da učenec prebere in razume prebrano 

besedilo, preden izračuna, zato so tudi znanja in procesi, ki sodelujejo pri reševanju ABP, 

različni in obsežni. Za uspešno reševanje ABP so pomembna specifična kognitivna 

matematična znanja, kognitivni in metakognitivni procesi, čustveni in motivacijski 

dejavniki ter življenjske izkušnje. Za reševanje ABP so pomembne računske spretnosti. 

Tako so dobre strategije štetja osnova za pridobivanje aritmetičnih dejstev. Z uspešnim 

štetjem pri preprostih aritmetičnih računih (npr. 3 + 5) se v dolgoročnem spominu 

vzpostavi asociacija med računom in rezultatom. Z vedno večjo fluentnostjo in hitrostjo 

tega opravila pride do avtomatizacije dejstev, ki so podlaga za višje oblike aritmetičnega 

znanja, npr. algoritmično računanje (25 + 36). Avtomatizacija postopkov in konceptualno 

znanje o številih, računskih operacijah ter mestnih vrednostih predstavlja učencu osnovo 

za hitro računanje in usvajanje problemskega znanja, ki združuje različne strategije 

reševanja problemov. Ustrezno besedišče in jezikovno razumevanje je ključno pri 

reprezentaciji prebranega besedila. Obseg besedišča je pomemben dejavnik pomenskega 

procesiranja informacij pri branju, saj na bralno razumevanje statistično pomembno 

(p<0,05) vpliva tako besedišče (r=0,51) in strategije povzemanja (r=0,22), kar pomeni, da 
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učenci z bogatejšim besediščem in dobrim parafraziranjem (izluščenje bistva in 

povzemanje ključnih misli) bolje razumejo prebrano (Pečjak, 2010). Hitrejše procesiranje 

informacij vpliva na boljšo avtomatizacijo aritmetičnih dejstev in tudi postopkov 

reševanja. Kompleksno reševanje vedno zahteva več kognitivnih operacij, kjer ima 

pomembno vlogo delovni spomin. Tako reševanje ABP zahteva veliko delovnega spomina, 

ker morajo učenci prebrati in reprezentirati nalogo, določiti najboljšo strategijo reševanja 

in izpeljati računski postopek (Carr in Hettinger, 2003). Za reševanje ABP so poleg 

kognitivnih spretnosti pomembne tudi metakognitivne. Premalo je, da učenci rešujejo 

nalogo le po določenih korakih, potrebno je, da sproti preverjajo in nadzorujejo proces 

reševanja. Pomembna so tudi prepričanja in čustveni dejavniki. Visoka raven tesnobe ima 

zelo neugoden vpliv na izvajanje kognitivnih nalog in šolskih nalog (Hribar in Magajna, 

2011), prav otrok z učnimi težavami pa je pogosto strah matematike (Verschaffel idr., 

2000). Strah zelo vpliva na delovni spomin in zmanjšuje njegovo učinkovitost (Eysenck, 

Derakshan, Santos in Calvo, 2007, v Hribar in Magajna, 2011), prav tako pa anksiozni 

učenci manj pogosto uporabljajo metakognitivne spretnosti (prav tam). Izpostavili smo 

tudi življenjskost ABP. Ker je namen ABP, da učenci pridobljena matematična znanja v 

šolski situaciji uporabijo v realnem življenju, bi morale biti ABP bolj realistično, življenjsko 

oblikovane in bi dejansko spodbujale transfer šolskega znanja v realnost. Tudi ABP v 

učbenikih pogosto zahtevajo le utrjevanje ene računske operacije po splošnih korakih 

reševanja (preberi, podčrtaj, napiši račun, izračunaj), predvsem pa premalo poudarjajo 

reprezentacijo naloge in metakognitivne spretnosti. 

Vse nanizane informacije lahko strnemo v nekaj ključnih ugotovitev. ABP so kompleksne 

naloge, ki imajo dodane jezikovne informacije. Zato je za reševanje potrebna dobra baza 

znanja v obliki aritmetičnih, proceduralnih in konceptualnih znanj, različne metode 

reševanja, od povzemanja besedila, iskanja ključnih informacij, reprezentacij, do 

samonadzorovalnih procesov reševanja (metakognicija) ter ustreznega odnosa in veselja 

do reševanja ABP. Učenci imajo več veselja do reševanja ABP, če v njih vidijo tudi 

uporabnost, ki pa jo dosežemo, če ABP povežemo z realnimi življenjskimi situacijami. Še 

vedno pa so ABP pomemben del matematičnih nalog v učbenikih za matematiko, zato je 

potrebno posebno pozornost nameniti njihovi obliki, kompleksnosti in ustreznosti.  
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1.6 NAČINI REŠEVANJA ARITMETIČNIH BESEDNIH PROBLEMOV 

Reševanje ABP je kompleksna kognitivna aktivnost, ki vključuje številne procese in 

strategije. Zahteva namreč interpretacijo in analizo problemske situacije in tudi 

identifikacijo potrebnih računskih operacij. Tem zahtevam pa reševalec ABP lahko 

ustreže, če rešuje nalogo po določenih korakih. Zato se bomo v tem poglavju seznanili s 

tradicionalnimi in alternativnimi načini reševanja ABP. To je zelo pomembno, saj so 

nekateri učenci uspešni pri reševanju, drugi pa ne. Če želimo slednjim pomagati do 

uspešnega reševanja ABP, jim moramo ponuditi ustrezne korake reševanja ABP, ki 

zajemajo tako kognitivne kot metakognitivne spretnosti. 

V osemdesetih letih prejšnjega stoletja sta Resnick in Ford (1981, v Fleischner, Nuzum in 

Marzola, 1987) kot način reševanja predlagala analizo naloge (task analysis), ki 

predstavlja spretnosti, ki so potrebne za rešitev naloge, vrstni red teh spretnosti, hkrati pa 

tudi pojasnjuje medsebojno odvisnost teh spretnosti (prav tam).  

Kintsch in Greeno (1985), A. Desoete, Roeyers in De Clercq (2003, v Jitendra idr., 2007), 

Mayer (1999, v Jitendra idr., 2007) so reševanje ABP združili v štiri korake: 

a) razumeti jezik in informacije v besedilu, 

b) prevesti problem s pomembnimi informacijami v ustrezno mentalno 

reprezentacijo, 

c) oblikovati in preveriti načrt reševanja, 

d) pravilno izpeljati računski postopek. 

D. Lucangeli s sodelavci (1998) pa pravi, da vplivajo na reševanje različne kognitivne in 

metakognitivne zmožnosti, med katerimi pet komponent pojasni več kot 50 % variance 

rešitve. To so semantično razumevanje pomembnih informacij v besedilu, vizualna 

reprezentacija, zmožnost prepoznavanja globlje strukture problema, zmožnost 

načrtovanja korakov reševanja ter zmožnost evalvacije procedure reševanja.  

Quintero (1983), Riley idr. (1983), Briars in Larkin (1984), Mayer (1985), Carpenter idr. 

(1988) menijo, da je tako pri enostopenjskih ABP kot kompleksnih ABP potrebno problem 



Marko Kalan STRATEGIJE REŠEVANJA ARITMETIČNIH BESEDNIH PROBLEMOV PRI UČENCIH Z UČNIMI 
TEŽAVAMI PRI MATEMATIKI 

78 

reprezentirati, reflektirati reprezentacijo, jo po potrebi modificirati, načrtovati in 

organizirati vrstni red računskih operacij ter izpeljati računanje. 

Verschaffel s sodelavci (2000) reševanje ABP, ki zajema razumevanje situacije, oblikovanje 

matematičnega modela, računanje, interpretacijo rezultatov in evalvacijo rešitve, 

poimenuje matematično oblikovanje, katerega rezultat je mentalni model (situacijski in 

matematični model). O mentalnem modelu govorita tudi D. van Garderen in M. 

Montague (2003). Po oblikovanju mentalnega modela učenec izbere ustrezne računske 

algoritme. Po izračunu mora učenec dobljene rezultate interpretirati v skladu z 

matematičnim modelom in realno situacijo. Na koncu pa je potrebno rezultate 

prediskutirati v skladu z vprašanjem v ABP (Rosales idr., 2012).  

1.6.1 Tradicionalni ali splošni način reševanja aritmetičnih besednih 
problemov 

Pogosto v literaturi in tudi v praksi v razredih zasledimo korake reševanja ABP, ki 

večinoma zahtevajo od učenca naslednje aktivnosti: preberi, naredi načrt, reši in preveri 

odgovor. Pristop kaže algoritem reševanja, ki vključuje korake sistematičnega pristopa k 

nalogi. Pogosto se učence spodbuja, da po branju poiščejo ključne besede in števila ter 

razmislijo o njihovi uporabi.  

1.6.1.1 Direktno prevajanje 

Reševanje ABP lahko poteka na osnovi štirih korakov: preberi, napiši račun, izračunaj in 

odgovori. V literaturi avtorji ta klasični model različno poimenujejo: kvantitativni model 

(Briars, Larkin, 1984; Riley idr., 1983; Kintsch, Greeno, 1985, v Vicente idr., 2008), 

proceduralni model (Coquin-Viennot in Moreau, 2003; Jonassen, 2003), strategija 

direktnega prevajanja (direct-translation strategy) (Nesher in Teubal, 1975; Hegarty, 

Mayer in Monk, 1995; Passolunghi idr., 2004), strategija prevedi in reši (translate-and-

solve-strategy) (Koedinger in Nathan, 2004), najprej izračunaj, nato razmišljaj (compute 

first and think later) (Stigler idr., 1990, v Hegarty idr., 1995), strategija ključnih besed 

(keyword method) (Briars in Larkin, 1984), metoda lovljenja števil (number grabbing) 

(Littlefield in Rieser, 1993, v Hegarty idr., 1995), hitri pristop (short-cut approach) 

(Hegarty idr., 1995) in površinski pristop (superficial approach) (Rosales idr., 2012). 
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Učenec na osnovi numeričnih podatkov in ključnih besed, ki izražajo relacije med števili 

(več, manj), izbere aritmetično operacijo (npr. operacija seštevanja, če je ključna beseda 

»več« in odštevanja, če je ključna beseda »manj«). Direktno prevede ključne trditve v 

nalogi v račun (matematični model), ne upošteva pa kvalitativne reprezentacije naloge 

(situacijski model) (slika 6). Tako je razumevanje odvisno od ključnih besed in ne omogoča 

konceptualnega razumevanja naloge (Jonassen, 2003; Passolunghi idr., 2004). Izključi 

situacijski in matematični model, poudari pa avtomatizem iskanja podatkov in algoritmov. 

Ko učenec pride do rezultata, se običajno ne vrača na začetni del. 

Direktno prevajanje najmanj obremenjuje delovni spomin in ne zahteva širokega znanja o 

semantični strukturi ABP (Hegarty idr., 1995) ter je ustrezen za kratke, enostopenjske ABP 

z znanim besediščem in jasno jezikovno in semantično strukturo, čeprav je mentalna 

reprezentacija potrebna pri večini ABP, ker že enostavni prevod ključne besede (manj, 

več) v račun (npr. seštevanje) brez reprezentacije vodi v napačno računanje pri naslednjih 

primerih z odgovorom »38« v nalogah, »47 je 9 manj kot __«, »29 je za 9 manjše kot __« 

in »76 je polovica od __« (Desoete in Roeyers, 2005, str. 122).  

Če ABP postanejo kompleksnejše, če so napisane v nekonsistentnem jeziku (Verschaffel 

idr., 1992) in se ključne besede pojavijo manjkrat v besedilu, postane ta strategija 

reševanja neuspešna, ker učencem ne pomaga razumeti problemske situacije, ki je ključna 

pri reševanju (Van de Walle, v Griffin in Jitendra, 2009; Ben-Zeev in Star, 2001, v Jitendra 

in Star, 2011). Opisani pristop pogosto uporabljajo manj uspešni učenci, ki se usmerijo na 

množico nepomembnih informacij, kar jim onemogoča, da prikličejo naučene strategije 

reševanja in jih primerjajo s strukturalno podobnimi nalogami, ki so jih že reševali (Silver 

in Marshall, 1990, v Xin, 2007), ali pa prikličejo preveč specifične detajle, ki jih ovirajo pri 

reševanju (Chapman, 2006). 
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matematična 

analiza 

Slika 6: Strategija direktnega prevajanja (Verschaffel, Greer in De Corte, 2000, str. 13) 
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Reševanje ABP brez razumevanja, oblikovanja, interpretiranja in evalvacije se v razredu 

pogosto dopušča in celo spodbuja (De Corte in Verschaffel, 1989; Verscaffel idr., 2000; 

Rosales idr., 2012), zato učenci z učnimi težavami pri matematiki ne razvijejo 

učinkovitejših strategij reševanja ABP tudi kot odrasli (Hegarty idr., 1995), uspešni 

reševalci pa pogosto preskočijo situacijski model in direktno prevajajo iz besedila v model 

problema (Reusser in Stebler, 1997). V singapurskih osnovnih šolah nasprotujejo uporabi 

strategije ključnih besed; učenci uporabljajo shematsko vizualizacijo, trakovne diagrame 

za ponazoritev ABP (Beckmann, 2004).   

1.6.2 Alternativni načini reševanja aritmetičnih besednih problemov 

Pri pregledu novejše strokovne literature pa ugotovimo, da avtorji poudarjajo tako 

kognitivne kot metakognitivne korake pri reševanju ABP. Kognitivno poučevanje so razvili 

v 80. letih  prejšnjega stoletja Fennema, Carpenter, Francke, Levi, Empson in Jacobs 

(Gamoran, 2007). Pristop temelji na različnih strategijah, ki so usmerjene v razumevanje 

in težave pri reševanju (Montague, 1997; Chung in Tam, 2005). Je oblika eksplicitnega 

poučevanja, kjer so pomembni kognitivni, metakognitivni ter samoregulacijski procesi in 

ABP   

 

situacijski model matematični model 

odgovor 

 

interpretacija  rezultatov 

 

izpeljave iz modela 
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so predstavljeni v korakih (Montague, 1992; Montague idr., 2000; Owen in Fuchs, 2002; 

Montague, 2006, Dalciel idr., 2008; Fuchs idr., 2008b; Coughlin in Montague, 2011). 

Kognitivni pristop ima izvor tako v behaviorizmu kot v kognitivni teoriji, ki združuje teorijo 

procesiranja informacij in razvojno teorijo (Montague, 2008).  

D. Lucangeli, Tressoldi in M. Cendron (1998) so po pregledu strokovne literature navedli 

sedem dejavnikov, ki najbolj vplivajo na reševanja ABP: 

a) semantična sposobnost razumevanja besedila, ki predstavlja kognitivne procese, 

ki so vključeni v razumevanje besedila, in vključujejo tako argumentativno, 

opisovalno kot tudi specialno znanje o pomenu matematičnih terminov, kot npr. 

»skupaj«, »več kot«, »manj kot«;  

b) reprezentacija naloge, ki je konstrukcija mentalnega modela. Ta del je zelo 

pomemben za celoten proces reševanja. Reprezentacija je odvisna od vrste naloge 

in podatkov, predvsem pa od ekspertnega znanja učenca (Nathan, Kintsch in 

Young,  1992, v Lucangeli idr., 1998). Splošno velja, da vizualna reprezentacija igra 

pomembno vlogo pri organizaciji informacij in uspešnem reševanju (Hegarty, 

Mayer in Monk, 1995; Wicker, Weinstein, Yelich in Brooks, 1978, v Lucangeli idr., 

1998; Kaufman, 1988, v Lucangeli idr., 1998; Lewis, 1989, v Lucangeli idr., 1998; 

Antonietti, 1991, v Lucangeli idr., 1998).  

c) kategorizacija oz. klasifikacija ABP je zmožnost prepoznavanja globje strukture 

naloge, če je naloga, ki jo rešuje, enako strukturirana kot naloge, ki jih ima 

shranjene v spominu. Gre za isto situacijo, če enkrat »da Peter 4 frnikole Mariji« in 

v drugem primeru »mama da 4 frnikole Janezu«. R. Morales, V. J. Shute in 

Pellegrino (1985) so odkrili, da učenci petega in šestega razreda razvrščajo ABP v 

skladu s shemami, medtem ko učenci v tretjem razredu to delajo na osnovi 

površinskih opisov. Swanson s sodelavci (1993, v Lucangeli idr., 1998) je dodal, da 

je razvrščanje ABP povezano tudi z bralnim razumevanjem in priklicem besedila. 

Rudnitsky, S. Etheredge, S. J. Freeman in T. Gilbert (1995) so nazorno pokazali, da 

to spretnost lahko treniramo in s tem olajšamo pridobivanje notranje strukture 

različnih vrst ABP. 

d) načrt reševanja je četrta zmožnost, ki je potrebna pri vsaki ABP z vsaj dvema 

korakoma.  
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Sledijo še tri metakognitivne zmožnosti. 

e) ocenjevanje rezultata. Temelji na priklicu preteklih osebnih izkušenj pri računanju 

in reševanju ABP ter tudi oceni pravilnosti rezultata. Učenec se zaveda, da je 

potrebno tudi oceniti rezultat. 

f) ocenjevanje postopka. Gre za zmožnost nadzorovanja lastne izvedbe, kjer se 

upošteva splošne spretnosti reševanja ABP in specifične, ki so vezane na vrsto 

problema. M. Montague (1992) je v študiji ugotovila, da učenci z učnimi težavami 

lahko izboljšajo svoje reševanje po metakognitivnem treningu.  

g) ocenjevanje računanja. 

Na osnovi naštetih dejavnikov, ki prispevajo k uspešnemu reševanju ABP, lahko 

zaključimo, da je reševanje ABP kompleksen proces, ki zahteva dobre jezikovne 

spretnosti, oblikovanje mentalnega modela situacije, prepoznavanje globlje strukture 

naloge in kontrolne procese nadzorovanja procesa reševanja in ocenjevanje tako 

postopka reševanja kot tudi rezultatov. Lahko strnemo, da zgolj način reševanja ABP s 

ključnimi besedami ni dovolj, da bi bili vsi učenci uspešni pri reševanju in da je nujno 

potrebno učencem s težavami pri reševanju ABP ponuditi kognitivne in 

metakognitivne procese in strategije, ki jih uporabljajo učenci, ki so uspešni pri 

reševanju ABP.  

1.6.2.1 Kognitivni model reševanja ABP 

Mayer (1996) meni, da pri reševanju ABP preveč pozornosti posvečamo računanju, 

premalo pa drugim vrstam znanja: matematičnemu znanju, shemam, strateškemu znanju, 

lingvističnemu znanju, kajti A. L. Bovenmyer in Mayer (1987) menita, da imajo učenci 

težave predvsem v fazi razumevanja in ne toliko v fazi računanja. Pri reševanju ABP 

imamo štiri kognitivne procese, ki so združeni v dve fazi: reprezentacijo problema in 

reševanje problema (Mayer, 1996, 2003) (slika 7). 

Reprezentacija problema predstavlja prevajanje besed in slik v ustrezno mentalno 

reprezentacijo in ima dve fazi: prevajanje problema, ki vključuje lingvistične spretnosti, ki 

so potrebne za razumevanje naloge, in integracijo problema, ki je odvisna od zmožnosti 
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matematičnega interpretiranja povezav med deli naloge, ki pripelje do strukturalne 

reprezentacije.  

Druga faza, reševanje problema, ki predstavlja prevajanje mentalne reprezentacije v 

rezultat s pomočjo načrta in računanja, ima tudi dve fazi: načrtovanje reševanja, ki določa 

katere operacije moramo uporabiti za reševanje in v kakšnem vrstnem redu, ter 

računanje, ki predstavlja izvrševanje načrtovanega računanja, ki je potrebno za rešitev 

naloge.  

Slika 7: Kognitivni model reševanja matematičnega problema (Mayer, 1996, str. 459) 
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Glede na opisane kognitivne procese pri reševanju ABP prikazujemo reševanje naslednje 

ABP: 

Pri Sparu stane zavitek masla 1,25 €. 

To je tri cente manj kot je kos masla pri Tuš-u. 

Koliko bom plačal pri Tuš-u, kjer je maslo boljše kvalitete, 

če potrebujem štiri zavitke masla? (prirejeno po Mayer, 2003, str. 73) 

Prevajanje (lingvistično in semantično znanje) 

Proces prevajanja se nanaša na jezikovne spretnosti, ki so potrebne za razumevanje 

vsebine naloge (Krawec, 2010) in se začne, ko učenec sliši ali prebere stavek (V Sparu 

stane zavitek masla 1,25 €) ter to izjavo prevede v ustrezno mentalno reprezentacijo v 

spominu. Reprezentacij je lahko več, navajamo verbalno in slikovno, kar je prikazano na 

Sliki 8. 

Slika 8: Verbalna in slikovna reprezentacija 

a) verbalna  »maslo, Spar = 0,65« 

b) slikovna. 

 

Prevajanje je zelo pomembna komponenta v reprezentaciji problema (Mayer, 2003, str. 

75) in je sinonim za parafraziranje (Krawec, 2010). Stavek ima lahko veliko podatkov. Tako 

prevajanje vključuje notranjo reprezentacijo vsakega dela stavka (Hegarty idr., 1992). A. L. 

Bovenmyer in Mayer (1987) sta ugotovila, da učenci veliko napak naredijo že v tej fazi.  

Pri procesiranju učenec nekaj informacij inhibira, ker niso pomembne za reševanje, 

preostale poveže v koherentni model s pomočjo delovnega spomina (Baddeley, 1990, v 

Passolunghi idr., 1999; Cornoldi, De Beni in Pazzaglia, 1996, v Passolunghi idr., 1999; 

Oakhill in Yuill, 1996, v Passolunghi idr., 1999), ki se sproti dopolnjuje z novimi 

65 centov 
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informacijami, dokler model ne vsebuje vseh pomembnih informacij (Passolungi idr., 

1999; Passolunghi idr., 2004). 

Za uspešno prevajanje potrebuje učenec semantično in lingvistično znanje. Semantično 

znanje vključuje dejstva in sklepanje o predmetu (v našem primeru védenje, da se maslo 

prodaja v zavitkih in da je 100 centov 1 €). Lingvistično znanje se nanaša na jezik, 

strukturo stavka in besednjak v nalogi (»65 centov po zavitku« pomeni, da vsak kos masla 

na polici stane 65 centov) in na razumevanje določnih in odnosnih ali relacijskih izjav ter 

vprašanj (Bovenmyer in Mayer, 1987). Določna trditev predstavlja numerično vrednost 

predmeta (npr. cena masla je 6,75 € za kilogram, Janez ima tri frnikole). Odnosne ali 

relacijske izjave opisujejo zvezo med dvema količinama (Tomaž ima 5 frnikol več kot 

Janez; hitrost čolna znaša 12 km na uro več kot hitrost rečnega toka) (Woolfolk, 2002, str, 

243). Greeno (1981, v Cardelle-Elawar, 1995) pravi, da je prevajanje težko, zlasti če ABP 

vsebuje odnosne izjave ali nejasna vprašanja, ker odnosne trditve učenci težje razumejo 

kot določne (Woolfolk, 2002, str. 244). 

 Integracija (shematično znanje) 

Pri integraciji učenec združi trditve v koherentno strukturo, zato je ta stopnja sinonim za 

vizualno reprezentacijo (Krawec, 2010). Učenec oblikuje mentalni model (situacijski 

model ali model problema) ABP (Kintsch in Greeno, 1985; Verschaffel idr., 2000; Mayer in 

Hegarty, 1996, v Mayer, 2003; Nathan, Kintsch in Young, 1992, v Mayer, 2003), za kar 

mora poznati sheme oziroma različne tipe ABP, da informacije lažje poveže (Passolunghi 

idr., 1999; Hinsley, Hayes in Simon, 1977, v Passolunghi, 2010; Passolunghi, Lonciari in 

Cornoldi, 1996, v Passolunghi, 2010). Uporabi shematično znanje. Mayer s sodelavci 

(1984, v Passolunghi, 2010) je ugotovil, da učenci lažje reprezentirajo tiste ABP, ki se v 

učbenikih pogosteje pojavljajo. Znan problem namreč omogoča boljšo integracijo 

informacij. Verjetno pa je ta proces odvisen od splošnih procesov razumevanja. 

V primeru masla je mentalni model v obliki enačbe »znesek nakupa = (cena pri Spar-u + 

0,03) x 4« ali v obliki slike. 
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Načrtovanje (strateško znanje) 

Načrtovanje zahteva strateško znanje, ker učenec oblikuje načrt reševanja. Načrt vključuje 

delitev ABP na posamezne dele in določitev zaporedja reševanja (Cardelle-Elawar, 1995). 

Pri tem je potreben dober delovni spomin, da lahko načrt fleksibilno ohranja. Ena od 

učinkovitih poti je, da se spomnimo podobnega primera in njegovega načina reševanja.  

Pri načrtovanju sta vključena dva metakognitivna procesa, nadzorovanje in reflektiranje 

reševanja, s katerima ugotavljamo, če načrt deluje ali ne. Po rešitvi problema pregledamo 

celotno pot reševanja, kako smo reševali in odkrijemo morebitne napake, hkrati pa si 

nabiramo nova znanja in strategije.  

Računanje (proceduralno znanje) 

Po načrtu reševanja v spominu nastopi proces računanja, kjer se zahteva proceduralno 

znanje, saj učenec izvaja računske operacije, za katere mora poznati algoritme računanja.  

V primeru masla je potrebno vedeti, kako prištejemo 0,03 k 0,65, kako dobljeno vsoto 

pomnožimo in prevedemo v znesek. Postopek seštevanja in množenja je proceduralno 

znanje (0,65 + 0,03 = 0,68; 0,68 · 4 = 2,72).  

Med proceduro in strategijo obstaja bistvena razlika. Medtem ko procedura vedno 

omogoča isti rezultat, pa je strategija splošni pristop k problemu in ne daje zagotovila, da 

pridemo do rešitve (Mayer, 2003).  

Mayerjev model prikazuje, zakaj so ABP tako težke za učence vseh starosti; vsaka faza 

reševanja je namreč kompleksna in pravilna rešitev je odvisna od točne izpeljave vsake 

predhodne stopnje (Jitendra, Griffin, Deatline-Buchman, Sczesniak, 2007). Čeprav model 

vključuje kognitivno procesiranje, pa imajo velik vpliv tudi afektivni, motivacijski in 

vedenjski procesi (Kilpatrick idr., 2001; Schoenfeld, 1985, v Mayer, 2003) 

1.6.2.2 Kognitivno-metakognitivni model reševanja aritmetičnih besednih 

problemov  

Model avtorice M. Montague izhaja iz njenih raziskav o splošnem reševanju problemov, 

reševanju ABP, samoregulaciji in afektivnih variablah (Montague, 1997). Model se 
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imenuje Solve It in vključuje sedem kognitivnih procesov in ustrezne samoregulacijske 

strategije (Montague, Warger in Morgan, 2000; Krawec, 2010). Namenjen je boljšemu 

reševanju ABP pri učencih z učnimi težavami pri matematiki.  

Tabela 3: Kognitivno-metakognitivni model reševanja ABP (Montague, 1997) 

Kognitivni procesi Samoregulacijske strategije 

 
PREBERI (za razumevanje) 

 

 
Reci: Preberem nalogo. Ponovno preberem, če ne razumem. 
Vprašaj se: Ali sem prebral in razumel nalogo? 
Preveri: Da toliko razumem, da se lahko lotim reševanja. 
 

 
PARAFRAZIRAJ (lastne besede) 

 

 
Reci: Podčrtam pomeABPe informacije. Obnovim s svojimi besedami. 
Vprašaj se: So podčrtane pomeABPe informacije? Kakšno je vprašanje?  
Preveri: Da so informacije skladne z vprašanjem. 
 

 
VIZUALIZIRAJ (skica ali diagram) 

 

 
Reci: Narišem skico ali diagram. Pokažem povezave med deli naloge. 
Vprašaj se: Ali slika res prikazuje bistvo naloge? Sem prikazal povezave? 
Preveri: Da slika ustreza informacijam v nalogi. 
 

 
PREDPOSTAVLJAJ (načrtuj reševanje) 

 

 
Reci: Odločim se za število korakov in operacij. Napišem njihove simbole. 
Vprašaj se: Če jaz … kaj dobim? Če jaz … kaj bo naslednja stvar? Koliko korakov? 
Preveri: Da je načrt razumljiv. 
 

 
OCENI (predvidi rezultat) 

 

 
Reci: Zaokrožim števila, si predstavljam, zapišem oceno. 
Vprašaj se: Sem zaokrožil navzgor in navzdol? Sem zapisal oceno? 
Preveri: Da sem res uporabil prave informacije. 
 

 
IZRAČUNAJ (aritmetika) 

 

 
Reci: Računske operacije izvajam v pravilnem zaporedju. 
Vprašaj se: Kako se rezultat ujema z oceno? Je rezultat smiseln? Je vse na 
pravem mestu? 
Preveri: Da so računske operacije izvedene v pravilnem zaporedju. 
 

 
PREVERI (prepričaj se, da je vse prav) 

 

 
Reci: Preveri načrt reševanja. Preveri računski del. 
Vprašaj se: Sem preveril vsak korak? Sem preveril račune? Je odgovor pravilen? 
Preveri: Da je vse pravilno. Če ni, se vrni nazaj. Poišči pomoč, če jo potrebuješ. 
 

Kognitivni procesi in pripadajoče samoregulacijske strategije (metakognitivne strategije), 

ki so prikazane v tabeli 3, olajšajo procesiranje jezikovnih in numeričnih informacij, 

razumevanje in integracijo informacij, oblikovanje notranje reprezentacije v spominu, 

razumevanje ter načrtovanje reševanja (Coughlin in Montague, 2011). 

Učenec se nauči kognitivne procese in strategije reševanja s pomočjo verbalnega 

ponavljanja v obliki akronima, ki se glasi RPV-HECC (read, paraphrase, visualize, 

hypothesize, estimate, compute, check).  
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Ko si učenec zapomni vse stopnje, začne učitelj uporabljati ta model kot demonstracijo za 

uspešno reševanje matematičnega problema (Montague idr., 2000; Montague, 2008). Pri 

tem je pomembna verbalizacija (Chung in Tam, 2005; Montague, 2008), s katero učenec 

preverja učenje in razumevanje naloge (Jitendra idr. 2009), hkrati pa ponotranji procese 

in strategije, ki se jih je naučil v procesu učenja reševanja ABP (Chung in Tam, 2005). 

Učitelj nauči učenca, kaj reče med reševanjem in česa ne sme. Oblikovanje ustreznega 

vedenja omogoča učencu prepoznavanje uspešnih strategij reševanja. Z glasnim 

razmišljanjem razvije učenec tudi spretnosti samonadzorovanja (prav tam), učitelju pa 

pomaga, da lažje prepozna učenčeva šibka področja pri reševanju (Rosenzweig idr., 2011). 

Glasno razmišljanje daje številne dodatne informacije, ki jih metoda papir-svinčnik ne 

nudi, na osnovi pridobljenih podatkov pa se lahko oblikuje profil procesiranja informacij 

posameznika in ustrezen način pomoči. Tako bo lahko učenec z ustvarjalnimi 

metakognitivnimi strategijami zaradi kognitivnih omejitev potreboval poučevanje 

konceptov in spretnosti, medtem ko bo učenec s šibkimi metakognitivnimi strategijami 

potreboval ob dobrih drugih kognitivnih strategijah poučevanje uporabe 

samospraševanja, samopoučevanja, samopopravljanja in samonadzorovanja.  

Model reševanja problemov M. Montague lahko združimo z Mayerjevim modelom 

(Krawec, 2010, str. 6). 
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Slika 9: Integracija modelov dveh avtorjev: Mayer in Montague (Krawec, 2010, str. 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na sliki 9 je prikazano, da prevajanje problema zajema učenčevo branje problema, da ga 

razume in nato parafrazira s svojimi besedami. Pri integraciji učenec vizualizira problem z 

neko shematsko reprezentacijo. V fazi izdelovanja načrta učenec predpostavlja in 

približno oceni rešitev. V zadnji fazi učenec računa in preveri, če je vse pravilno izvedel.  

M. Montague in Bos (1986, v Fuchs, 2008, str. 157) sta izvedla sedemstopenjski 

metakognitivni trening s srednješolci, ki so imeli učne težave pri matematiki in so po 

končanem programu postali bolj samostojni pri reševanju ABP.  

M. Montague (1992, 1997, 2006, 2008) je dokazala, da trening kognitivnih strategij v 

kombinaciji z metakognitivnim treningom pri učencih z učnimi težavami pri matematiki 

izboljša njihovo reševanje eno-, dvo- in tristopenjskih ABP.  
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Z učenci z učnimi težavami pri matematiki, starimi povprečno 10 let in 4 mesece so A. 

Kajamies, M. Vauras in R. Kinnunen (2010) na Finskem izvedli trening reševanja ABP. 

Kognitivno metakognitivni program je trajal sedem tednov. Učenci v eksperimentalni 

skupini so tako napredovali, da se niso več razlikovali od kontrolne skupine pri reševanju 

ABP.  

1.6.2.3 Sheme kot kognitivno orodje pri reševanju   

V zadnjih dvajsetih letih se pojavlja način reševanja ABP na osnovi sheme, zlasti za učence 

z učnimi težavami pri matematiki (Jitendra in Hoff, 1996; Willis in Fuson, 1988; Jitendra, 

2002; Fuchs, Fuchs, Finelli, Courey in Hamlett, 2004; Coquin-Viennot in Moreau, 2007; 

Fuchs, Seethaler idr., 2008; Xin idr., 2008; Fuchs idr., 2009; Griffin in Jitendra, 2009). 

Pristop se nahaja med tradicionalnim poučevanjem in strategijo ključnih besed (Jitendra 

in Star, 2011) in temelji na teoriji shem v kognitivni psihologiji (Jitendra, Star, Dupuis, 

Rodriguez, 2013).  

Shema je zbirka splošnega prejšnjega znanja o pojavih, dogodkih, odnosih, skratka paket 

znanja ali scenarij, ki nam pomaga razlagati, osmisliti in usmerjati akcije (Marentič 

Požarnik, 2000). Na področju ABP je shema kot kognitivna kategorija ogrodje, oris ali 

načrt za reševanje določene ABP in je lahko v obliki slike, diagrama, zapisa ali enačbe 

(Marshall, 1995; Montague, 1997); je kategorija, ki združuje podobne ABP (Gick in 

Holyoak, Griffin in Jitendra, 1999, Chi, Feltovich in Glaser, 1981, Mayer, 1992, Quilici in 

Mayer, 1996, v Fuchs, 2008; Fuchs idr., 2009), posreduje pri reprezentaciji in reševanju 

ABP (Montague, 1997; Jitendra idr., 2009) in zmanjšuje obremenitev delovnega spomina. 

Sheme postanejo specifične strategije, del proceduralnega znanja (Lowrie in Kay, 2001; 

Xin idr., 2008). Pri tem je zelo pomembno, da učenec generalizira pridobljene izkušnje z 

uporabo shem in tako oblikuje nove sheme in izpopolnjuje že usvojene. Vendar pa imajo 

učenci z učnimi težavami pri matematiki težave z generaliziranjem naučenega (van 

Garderen, 2007).  

Širša kot je shema, večja je verjetnost, da bo učenec prepoznal povezavo med znanim in 

novim problemom, prišlo bo do transfera in učenec bo razumel, katero strategijo 

reševanja uporabiti (Coquin-Viennot in Moreau, 2007). Učenec sheme hrani v spominu in 
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jih aktivira ob branju ABP, običajno na osnovi besednih namigov v tekstu (Coquin-Viennot 

in Moreau, 2007), vendar ne tako površno, kot strategijo »ključnih« besed (Jitendra idr., 

2009). Shematska reprezentacija je več kot enostavni semantični prevod naloge, saj 

poudarja matematične povezave v nalogi in tako učencu omogoča, da direktno 

transformira diagramsko reprezentacijo v matematično enačbo (Marshall, 1995). Mnogo 

raziskovalcev je potrdilo, da imajo učenci, ki so uspešni pri reševanju ABP, več dobrih 

shem kot neuspešni učenci (Silver, 1981, 1987, v Cardelle-Elawar, 1995). Hembree (1992, 

v Uesaka idr., 2007) je s pomočjo meta analize ugotovil, da je uporaba shem najbolj 

učinkovita strategija reševanja ABP. Chen (1999, v Fuchs in Fuchs, 2005a) pa je ugotovil, 

da so 10 do 12 let stari učenci pri prepoznavanju sheme v ABP uspešnejši kot 8- in 9-

letniki. Pristop shem, poimenovan tudi SBI (Schema Based Instruction), ima štiri temeljne 

značilnosti: prepoznavanje matematične strukture, vizualna reprezentacija, eksplicitno 

poučevanje in hevristični način reševanja, kar se najpogosteje uspešno izvrši v štirih 

korakih reševanja, poimenovanih FOPS: 

a) identifikacija sheme ABP, 

b) organizacija informacij ABP z uporabo diagramov (združevanje, sprememba, 

primerjanje), 

c) načrtovanje reševanja, 

d) reševanje. 

Ob ček listi korakov reševanja učenec dobi tudi ustrezno ček listo metakognitivnih 

strategij, s katerimi uspešneje izvaja kontrolo svojega reševanja. Metakognicija omogoča 

učencu, da nadzoruje svoje miselne procese, da se osredotoči na razumevanje naloge, 

reprezentiranje naloge, planiranje reševanja s primernimi strategijami in reflektira 

reševanje s pomočjo metode glasnega razmišljanja (Jitendra idr., 2009).  

Poučevanje na osnovi shem se razlikuje od tradicionalnega poučevanja, ker poudarja 

prepoznavanje vzorcev in pridobivanje shem (Xin idr., 2005). Gre za eksplicitno 

poučevanje in metakognicijo, vendar se razlikuje od metakognitivnega pristopa, ker 

eksplicitno poučuje učence, da združujejo ABP s podobnimi matematičnimi strukturami, 

hkrati pa uči pravila reševanja za vsako shemo (Fuchs idr., 2008, 2009). Primeren je za 

učence z učnimi težavami pri matematiki, saj imajo ti učenci kognitivne primanjkljaje 
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pozornosti, organizacije in delovnega spomina (Jitendra in Hoff, 1996; Gonzales in Espinel, 

1999, Zentall in Ferkis, 1993, v Xin idr., 2008; Jitendra idr., 2009). Baxter s sodelavci (2002, 

v Jitendra, 2009), Woodward (2006, v Jitendra, 2009), Woodward in M. Montague (2002, 

v Jitendra, 2009) pa menijo, da ta pristop ni za učence z učnimi in specifičnimi učnimi 

težavami pri matematiki, ker se težko učijo različnih strategij reševanja zaradi kognitivne 

preobremenitve.  

A. Jitendra (2009) kot idejna avtorica tega pristopa pravi, da se nove ABP razlikujejo od 

naučenih ABP le po splošnih informacijah, ki pa ne spreminjajo sheme in strategije 

reševanja.  

Učenec na osnovi izkušenj uvrsti ABP v ustrezno shemo in na njeni osnovi prikliče 

ustrezno strategijo reševanja ABP. Za razvoj ustreznih shem pri učencu je na začetku 

odgovoren učitelj (Roehler in Cantlon, 1997, v Jitendra idr., 2009; Cooper in Sweller, 1987, 

v Powell, 2011). Z leti se število shranjenih shem povečuje, prav tako pa aktiviranje 

ustreznih shem z leti šolanja postaja vedno bolj avtomatizirano (Coquin-Viennot in 

Moreau, 2007).  

Sheme so predstavili pri enostavnih ABP že Riley, Greeno in Heller (1983). Na njihovi 

osnovi sta Willis in K. C. Fuson (1988) naloge razdelila v štiri sheme: 

a) združevanje (put-together) 

       C* 

 

  

 D*                      D* 

 

b) sprememba in povečanje (change-get-more) 

       S* 

                                                                         Z*                                                                                                 K* 
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c) sprememba in zmanjšanje (change-get-less) 

     S* 

   Z*                                                                                                    K*  

  

 

d) primerjanje (compare) 

                                                                                                                             V* 

    

 

      Z*                       R* 

*: C-celota, D-del, Z-začetek, K-konec, S-sprememba, R-razlika, V-večji del 

Imamo naslednji primer (Willis in Fuson, 1988, str. 194) (slika 10). 

Slika 10: Shematski prikaz reševanja aritmetičnega besednega problema 

Janez in Bojan imata skupaj 814 igrač. Janez ima 342 igrač. Koliko igrač ima Bojan? 

                     celota                     del                      del 

      C   vizualni model 

814 

342 ? 

                D                  D 

                        Račun: 342 + _______ = 814  simbolni zapis 

Reševanje ABP z risanjem diagramov shem pomaga učiteljem, da ocenijo razumevanje 

naloge pri učencu (Willis in Fuson, 1988), učencem pa, da vidijo strukturo ABP bolj jasno 

in ustvarijo povezave med vizualnim modelom in simbolnim zapisom (Hegarty in 

Kozhevnikov, 1999; Mercer in Mercer, 1985, v Gallagher Landi, 2001). 

p
o
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S pomočjo takih shem učenec prepozna vrsto ABP, organizira informacije ter s tem razvija 

konceptualno razumevanje naloge (Xin idr., 2005).  

Za uspešno uporabo tega pristopa mora učenec (Cooper in Sweller, 1987, po Powell, 

2011):  

 obvladati razvrščanje ABP v ustrezne sheme, 

 poznati sheme za vsako vrsto ABP, 

 uporabiti ustrezne rešitvene metode za vsako shemo. 

Rezultati raziskave so pokazali, da so učenci v skupini uporabe shem ob zaključku dosegli 

statistično pomembno boljše rezultate kot učenci v skupini s splošnim načinom reševanja, 

in tudi kasneje (velikost učinka med skupinama 1.69; po določenem času 2.50, transfer 

0.89). Veliko učencev v GSI skupini je risalo skice. Z večjimi števili in kompleksnostjo 

naloge so učenci svoje skice začeli doživljati kot moteče in so delali napake. Nasprotno pa 

so učenci v skupini SBI uporabljali bolj razvite strategije reševanja, kot odkrivanje 

strukture naloge in uporaba shematskega znanja za predstavljanje in reševanje naloge. 

Uspešnost poučevanja na osnovi shem v tej študiji je pokazala, da učenci z učnimi 

težavami pri matematiki lahko usvojijo strategije, ki vključujejo višje oblike mišljenja. Ti 

učenci imajo namreč pogosto težave s pozornostjo, organizacijo in delovnim spominom 

(Gonzalez in Espinel, 1999, Zentall in Ferkis, 1993, v Xin idr., 2005, str. 191). Raziskava je 

tudi pokazala, da morajo učitelji učencem z učnimi težavami pri matematiki posredovati 

neko ogrodje, npr. sheme, ko učijo konceptualno razumevanje ključnih delov naloge.  

A. K. Jitendra, K. Hoff in M. Beck (1999) so preverjali učinke pristopa na osnovi shem in 

generalizacijo z enostopenjskih ABP seštevanja in odštevanja na dvostopenjske s 25 

učenci 6. in 7. razreda. Kontrolna skupina je štela 21 učencev brez težav pri matematiki. V 

eksperimentalno skupino (ES) so bili izbrani štirje učenci s specifičnimi učnimi težavami pri 

matematiki. Učence v ES so poučevali strategije reševanja enostopenjskih in 

dvostopenjskih ABP po pristopu shem. Učenci so po treningu bolje reševali ABP. 

Povprečni dosežek je bil večji za 39 % glede na izmerjeno začetno stanje pri 

eksperimentalni skupini. Pozitivni učinki so bili dokazana tudi po dveh in štirih tednih.  
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A. K. Jitendra je s sodelavci (2007a) ugotavljala učinke SBI in GSI pristopa pri reševanju 

matematičnih problemov učencev tretjega razreda, ki so imeli učne težave pri 

matematiki. Program je trajal 13 tednov, petkrat tedensko po 25 minut. Učence so 

eksplicitno poučevali reševanja ABP z uporabo shem. Učenci v kontrolni skupini so se učili 

reševanja ABP s pomočjo Polyevega tradicionalnega modela, kar je tudi sicer pristop 

reševanja v učbenikih. Bolj učinkovit je bil SBI pristop, tako na podlagi opravljenih 

posttestov (velikost učinka 0.52) kot tudi ohranjanja pridobljenega znanja (velikost učinka 

0.69).  

A. K. Jitendra s sodelavci (2009) je preverjala pristop shem z ulomki, takoj po treningu in 

po štirih mesecih pri 148 (79 učenk in 69 učencev) učencih sedmega razreda z različnimi 

matematičnimi zmožnostmi. V eksperimentalni skupini so dali velik poudarek 

verbaliziranju (»think-aloud«) in eksplicitnemu, direktnemu poučevanju s hevristično 

strategijo FOPS (poišči ustrezno vrsto ABP, organiziraj informacije v diagramu, načrtuj 

reševanje, reši), ki je vključevala tehnike od golega memoriranja do poglobljenega 

razumevanja matematične strukture problema in fleksibilnih strategij reševanja (uporaba 

shematskih diagramov). Verbaliziranje je omogočilo učencem nadzorovati in usmerjati 

njihovo reševanje pri razumevanju ABP, reprezentiranju, planiranju in reševanju. Za 

uporabo strategije FOPS so imeli ček listo s koraki in samoinstrukcijami. Kontrolna skupina 

je bila deležna običajnega poučevanja istih vsebin iz učbenikov. Raziskovalci so ugotovili 

statistično pomembne razlike, ne glede na sposobnosti učencev, v spretnostih reševanja 

ABP v korist SBI pristopa takoj po zaključenem treningu (velikost učinka 0.45) in celo večji 

učinek po štirih mesecih (velikost učinka 0.56). Avtorji so predvidevali, da je bil mogoče 

10-dnevni trening prekratek. To nakazuje potrebo po daljšem treningu, ki je potreben za 

konceptualno učenje in razvoj shem, saj učenci v tako kratkem času niso bili sposobni 

povzeti ključnih elementov, ki podpirajo specifične vrste ABP in to prenesti na nove 

probleme. Raziskava pa je pokazala, da je vadenje shem s pomočjo vizualne 

reprezentacije koristno za vse učence, čeprav so učenci z učnimi težavami pri matematiki 

dosegli manjši napredek pri organiziranju informacij s pomočjo shem (velikost učinka 

0.83; učenci brez težav 1.29; nadpovprečni učenci brez težav 1.32). Raziskovalci so 

zaključili, da učenci z učnimi težavami pri matematiki potrebujejo več vaj, časa in podpore 

za nadzorovanje in kontrolo svojih miselnih procesov.  
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C. A. Griffin in A. K. Jitendra (2009) sta primerjali reševanje ABP in računskih spretnosti 

med učenci, ki so bili deležni poučevanja na osnovi shem (SBI) in učenci, ki so bili deležni 

splošnega poučevanja (GSI). GSI pristop je vključeval Polyeve splošne strategije. Izbrali sta 

60 tretješolcev, ki so bili različni po sposobnostih in uspehu pri matematiki. Trening je 

trajal 18 tednov. Oba pristopa sta izboljšala spretnosti reševanja ABP pri učencih, vendar 

je boljše rezultate dal pristop na osnovi shem. Isti učinek je trajal še 12 tednov po 

treningu. Učenci so poleg spretnosti reševanja ABP izboljšali tudi računske spretnosti.  

L. S. Fuchs, Fuchs, R. Finelli, S. J. Courey, C. L. Hamlett, E. M. Sones in S. K. Hope (2006a) 

so ugotavljali učinek poučevanja na osnovi shem s tretješolci. V raziskavi je sodelovalo 

230 učencev z različnimi matematičnimi zmožnostmi, ki so bili razdeljeni v tri skupine: 77 

učencev je bilo v kontrolni skupini, 79 učencev v skupini, ki je za reševanje uporabljala 

sheme in je bila deležna poučevanja, 77 učencev pa v skupini, ki je za reševanje 

uporabljala sheme in ni bila deležna posebnega poučevanja. Vse tri skupine so bile 

izenačene po spolu, starosti, letih šolanja in velikosti razredov. V kontrolni skupini so se 

učenci tri tedne dvakrat tedensko učili splošnih strategij reševanja. Pregledovali so rešene 

primere, delali v parih ter individualno reševali naloge. Druga skupina je bila deležna 

tritedenskega treninga s pomočjo shem. Učenci so v obeh skupinah, kjer so uporabljali 

sheme, izboljšali svoje rezultate glede na kontrolno skupino.  

L. S. Fuchs (2009) je s sodelavci ugotavljala uspešnost reševanja ABP in računanja pri 

učencih z učnimi težavami pri matematiki. Iz osnovnega vzorca 924 tretješolcev, ki so 

obiskovali 63 razredov v osemnajstih šolah dveh velikih ameriških mest, Houston in 

Nashville, je ustrezalo kriterijem 133 učencev, ki so bili stari 8,94 let (SD = 0,54). Bili so 

deležni klasičnega matematičnega poučevanja. Učence so razdelili v tri skupine. Prva 

skupina je bila deležna treninga učenja in utrjevanja osnovnih aritmetičnih dejstev z 

računalniškim programom Math Flash in konkretnimi pripomočki. Trening je vseboval 48 

srečanj in je trajal 16 tednov, trikrat tedensko 20–30 minut. Vsako od srečanj je vsebovalo 

vaje s kooperativnimi kartami, ki so vsebovale račune, konceptualno in strateško 

poučevanje, vaje specifičnih dejstev s pomočjo kooperativnih kart, računalniške igre z 

možnostjo kontrole ter preverjanje znanja po metodi papir-svinčnik. Učenci so s pomočjo 

programa pridobivali in utrjevali 200 računov seštevanja in odštevanja od 0 do 9. Druga 

skupina je bila deležna treninga osnovnih aritmetičnih dejstev in reševanja ABP s pomočjo 
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programa Pirate Math. Njihov trening je prav tako vseboval 48 srečanj v 16 tednih, trikrat 

tedensko po 20–30 minut. Srečanja so bila razdeljena na štiri enote. Prva enota je 

vsebovala strategije štetja, ostale enote pa strategije reševanja ABP. Vsaka enota je 

vsebovala svojo vrsto ABP. Tretjo skupino pa so sestavljali učenci kontrolne skupine. 

Rezultati so pokazali, da sta obe skupini učencev, ki sta bili deležni treninga, dosegli velik 

napredek na področju fluentnosti številskih kombinacij; tako je bila velikost učinka v 

primerjavi s kontrolno skupino pri prvi 0.55, pri drugi pa 0.62. Boljše rezultate sta skupini 

v primerjavi s kontrolno skupino dosegli tudi pri proceduralnem računanju. Velikost 

učinka je bila 0.27 pri prvi skupini, pri drugi 0.53. Ugotovili so tudi, da je prva skupina brez 

posebnega in usmerjenega dela dosegla boljše rezultate pri proceduralnem računanju 

glede na kontrolno skupino (transfer). Velikega izboljšanja pa ni bilo pri ABP, kar kaže na 

to, da težave ne izhajajo iz neznanja osnovnih številskih kombinacij, ampak iz povezav 

med števili, ki so zajeta v besedilu ali iz neustreznega jezikovnega procesiranja. Torej ni 

težava le v računanju, ampak gre za skupek različnih težav. Pomembno pa je, da je trening 

številskih dejstev, proceduralnega računanja in algebre, v kombinaciji s poučevanjem na 

osnovi sheme, izboljšal rezultate na področju priklica dejstev, proceduralnega računanja 

in reševanja ABP.  

L. S. Fuchs s sodelavci (2008a) je preverjala učinkovitost uporabe shem pri reševanju ABP 

s tretješolci z matematičnimi in bralnimi težavami. Ena skupina učencev je bila deležna 

običajnega pouka, druga skupina pa specifičnega treninga na osnovi shem. Trening so 

izvajali usposobljeni asistenti, 12 tednov, trikrat tedensko po 30 minut. Poučevali so 

matematične strukture treh vrst ABP seštevanja in odštevanja, generalizacijo na nove 

ABP, delo z odvečnimi informacijami v besedilu, v preglednicah in slikah ter manjkajočimi 

informacijami na prvem ali drugem mestu algebraičnih enačb. Po dvanajstih tednih je 

eksperimentalna skupina dosegla pomembno večji napredek v primerjavi s kontrolno 

skupino. 

1.6.2.4 Kvalitativni model reševanja aritmetičnih besednih problemov 

Reševanje ABP, kjer se upošteva poleg ključnih besed tudi situacija in semantična 

struktura, imenujemo kvalitativni model (qualitative model)(Nesher in Teubal, 1975; 

Reusser, 1988, v Vicente idr., 2008; Kintsch, 1988, 1998, v Vicente idr., 2008), strategija 



Marko Kalan STRATEGIJE REŠEVANJA ARITMETIČNIH BESEDNIH PROBLEMOV PRI UČENCIH Z UČNIMI 
TEŽAVAMI PRI MATEMATIKI 

98 

 

matematična 

analiza 

 

modela problema (problem model strategy) ali uspešen pristop (meaningful approach) 

(Hegarty idr., 1995). 

Na sliki 11 je prikazano, da učenec v procesu razumevanja ABP prevede trditve v besedilu 

v mentalni model, ki je reprezentacija situacije v nalogi in sestavljena iz situacijskega in 

matematičnega modela (Riley in Greeno, 1988; Passolunghi idr., 2004; Edens in Potter, 

2008). Gre za reprezentacijo, ki temelji na trditvah v nalogi, in postane osnova za 

oblikovanje načrta reševanja, kar ne pomeni, da ti učenci ne uporabljajo tudi števil in 

ključnih besed, ki so zelo pomembni, vendar učenci v tem pristopu pregledujejo števila in 

besede v povezavi z drugimi besedami v nalogi. 

Slika 11: Kvalitativni model reševanja ABP (Verschaffel, Greer in De Corte, 2000, str. ix) 

   razumevanje                       oblikovanje 

 

 

    

   komunikacija    interpretacija 

 

Kvalitativni model naloge uporabljajo uspešni učenci pri reševanju ABP (Krutetskii, 1976, v 

Xin, 2007; Quilici in Mayer, 1996, v Xin, 2007), za katere je značilno da: 

a) hitro prepoznajo bistvene strukturalne informacije (shemo), 

b) hitro in natančno odkrijejo matematično strukturo naloge (npr. naloga 

primerjanja),  

c) dolgo časa pomnijo problemsko strukturo v delovnem spominu z namenom 

nadzorovanja procesa reševanja, 

d) ločijo pomembne od nepomembnih informacij (Hegarty idr., 1995; Jonassen, 

2003). 

odgovor interpretacija rezultatov 

 

izpeljave iz modela 
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situacijski model matematični model 
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M. Hegarty s sodelavci (1992) je ugotovila, da so tisti učenci, ki so uporabljali kvalitativno 

strategijo oziroma model naloge, več pozornosti namenjali tudi drugim besedam v nalogi 

in ne le ključnim besedam.  

Predstavili smo načine reševanja ABP. Pri reševanju ABP je vedno vključeno branje, 

prevajanje prebranega in povezovanje le-tega. Nekateri učenci pri navedenih akitvnostih 

nimajo težav. Večinoma tradicionalni načini predstavljajo osnovne korake reševanja ABP, 

ki so učinkoviti, kadar učenec lahko avtomatično prehaja med koraki reševanja, zgradi 

ustrezno reprezentacijo naloge, ki ga vodi do uspešne rešitve. Učenci z učnimi težavami 

pri matematiki imajo z reševanjem težave, zato so se sčasoma razvili tudi načini reševanja, 

ki so eksplicitno poudarjali druge korake reševanja; mislimo predvsem na dodane 

kognitivne  in metakognitivne korake. Učenec je tako bolj voden in se loti reševanja 

naloge še bolj sistematično. Ker je razumevanje in reševanje ABP za učence težko, je 

pomembno, da vsi alternativni načini reševanja ABP učijo učence prevesti in povezati 

informacije v ABP v ustrezno mentalno reprezentacijo oziroma model, ki jim omogoča 

pravilno rešitev. 

1.6.3 Računalniški programi za učenje reševanja aritmetičnih besednih 
problemov 

V tujini obstaja nekaj računalniških programov, ki uporabniku omogočajo pridobivanje in 

razvijanje strategij reševanja ABP.  

Story Problem Solver (SPS) je računalniški program za učenje reševanja ABP, bolj 

namenjen odraslim (Marshall, 1995). Uporabniku pomaga pri spoznavanju in oblikovanju 

shem, ki temeljijo na petih vrstah ABP (sprememba, grupiranje, primerjanje …). SPS 

vsebuje 28 lekcij, ki prikazujejo osnovne komponente vseh shem, lekcijam pa sledijo vaje. 

Posamezna lekcija traja od nekaj minut do pol ure. Na koncu poučevanja uporabnik: 

a) prepozna pet situacij ABP, ki se pojavijo na kontinuumu od enostavnih do 

kompleksnih; 

b) razume zveze med podatki v ABP, 

c) poveže zgodbe v ABP z že usvojenim znanjem, 

d) uporabi situacijsko znanje za odkrivanje pomembnih delov katerekoli ABP, 
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e) oblikuje ustrezne strategije za reševanje ABP. 

ANIMATE je računalniški program za reševanje ABP (Nathan, Kintsch in Young, 1992, v 

Jonassen, 2003). Vsebuje preproste predstavitve ABP, uporabniki pa morajo prepoznati 

pravilen postopek reševanja, oblikovati račun na osnovi besedila ter tudi diagnosticirati 

napake pri reševanju ABP.  

Računalniški program HERON za reševanje ABP (Reusser, 1993, v Jonassen, 2003) 

uporablja drevo reševanja za oblikovanje strukture reševanja ABP. Drevesni model 

programa HERON je oblikovan tako, da direktno posreduje pri prevajanju besedila v 

enačbo brez uporabe strukturalnega ali situacijskega modela ABP. Pri tem uporablja 

grafično drevo za predstavljanje operacij, ki so potrebne za rešitev.  

Drevesa za reševanje je moč prirediti, so dinamični in fleksibilni pripomoček za 

ponazoritev procesa konstrukcije.  

Tutorials in Problem Solving (TiPS) je sodoben računalniški program, ki je konceptualno 

usmerjen za vadenje aritmetičnih spretnosti in spretnosti reševanja ABP, zlasti pri odraslih 

(Derry idr., 2001, v Jonassen, 2003). Uporabniki se učijo reševati med drugim tudi ABP po 

Marshallovi klasifikaciji. Program uporablja primere (worked examples) za predstavitev 

naloge in demonstracijo procedure reševanja. Primeri prikazujejo reševanje problema s 

strani eksperta. Uporabnik uporablja računalniško aplikacijo, v kateri najprej prebere ABP, 

da odkrije sete ali povezave v izjavah. S tem ABP razvrsti v ustrezno shemo in izbere 

diagram, ki najbolj opisuje vrsto ABP. Diagram uporabnik povleče na ekran in ga izpolni. 

Ko konča, oblikuje tudi račun.  

Računalniški program za reševanje problemov JASPERJEVE DOGODIVŠČINE (The 

Adventures of Jasper Woodbury) (Cognition and Technology Group at Vanderbilt, 1997) 

vsebuje 12 video zgodb, ki se osredotočajo na reševanje matematičnih problemov. Vsaka 

video zgodba prinaša dogodivščino, ki daje priložnost za reševanje problemov, 

razmišljanje, komunikacijo in povezavo z drugimi predmetnimi področji, kot so 

naravoslovje, zgodovina in književnost. Zahteve so v skladu s priporočilo Nacionalnega 

združevanja učiteljev matematike (NCTM). Namenjene so učencem od petega razreda 

dalje. Vsaka video zgodba traja približno 17 minut in se konča z izzivom za učenca. Po 
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svojem žanru so to detektivske zgodbe, ki vsebujejo za rešitev tako pomembne kot 

nepomembne informacije, v osnovi pa vsaka zgodba skriva korake reševanja problema in 

možnost za učenje teh korakov.  

Predstavitve in ugotovitve tega poglavja lahko strnemo v nekaj ključnih misli. Večkrat smo 

poudarili, da reševanje ABP predstavlja zelo kompleksno kognitivno aktivnost, kar 

pomeni, da od reševalca zahteva koordinacijo zelo splošnih in zelo specifičnih delov 

naloge. Tradicionalni način reševanja, ki je prevladoval v 70. in 80. letih prejšnjega 

stoletja, ponuja reševalcu zelo osnovne korake in ga usmerja pri reševanju. Mogoče ti 

koraki pripeljejo do rešitve reševalce, ki so sicer uspešni, saj je za njih značilno, da imajo 

dobre jezikovne in prostorske sposobnosti, pozitivni odnos do reševanja, nimajo večjih 

težav s pozornostjo (Dodson, 1972, v Kaur, 1997), ločijo bistvene in nebistvene 

informacije, so sposobni hitro prepoznati matematično strukturo naloge, generalizirajo 

pridobljeno znanje reševanja na nove situacije in dolgo pomnijo naučeno znanje 

(Krutetskii, 1976, v Kaur, 1997). Učenci z učnimi težavami pri matematiki pa imajo 

perceptivne, jezikovne, spominske težave in težave neverbalnega rezoniranja, kar vse 

interferira z reševanjem ABP (Bley in Thornton, 1995, v Montague 2006). Zato potrebujejo 

bolj usmerjeno in vodeno reševanje ABP, ki vključuje tako kognitivne procese kot 

samoregulacijske strategije in direkten prevod besedila s pomočjo ključnih besed v 

matematično enačbo ali račun. Alternativni načini so se izkazali kot uspešni pri reševanju 

ABP za učence z učnimi težavami, saj učenci pri reševanju po korakih gradijo tudi ustrezno 

reprezentacijo situacije, kar jim omogoča razumevanje naloge in oblikovanje ustreznih 

računskih postopkov.   
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2 PROBLEM IN CILJI 
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2.1 OPREDELITEV PROBLEMA 

21. stoletje s svojim tehnološkim razvojem predstavlja izziv človeštvu tudi na področju 

izobraževanja. Od mladih ljudi se ne zahteva samo obiskovanje pouka, ampak tudi razvoj 

kompetenc na področju branja, pisanja in računanja. Ena izmed ključnih kompetenc je 

reševanje problemov. Vrsta matematičnih nalog v šoli, ki razvijajo spretnosti reševanja 

problemov, so ABP, ki jih od drugih računskih nalog ločujejo dodane jezikovne informacije 

(Verschaffel idr., 2000). O težavah pri reševanju ABP kažejo rezultati mednarodnih 

raziskav, npr. TIMSS, PISA in NAEP (OECD, 2010; Hiebert idr., 2003 v Rosales idr., 2012; 

National Research Council, 1989, v Rosales idr., 2012; Stigler in Hiebert, 1997, v Rosales 

idr., 2012). Reševanje ABP je kompleksna kognitivna aktivnost (Jonassen, 2003; Lucangeli 

idr., 1998;  Montague, 2004, 2006, 2010), ki vključuje številne kognitivne, metakognitivne, 

čustvene in motivacijske dejavnike, zato imajo učenci težave z njihovim reševanjem. 

Največ težav na področju reševanja ABP imajo učenci z učnimi težavami pri matematiki 

zaradi skromnega deklarativnega in proceduralnega znanja, slabših strategij reševanja 

nalog, manj zrelih metakognitivnih zmožnosti, nižje motivacije, jezikovnih težav, težav s 

spominom in pozornostjo, težav s prepoznavanjem bistva in odkrivanjem napak pri 

reševanju, težav z reprezentacijo naloge in skromno generalizacijo naučenega znanja 

(Montague, 2006). Zaradi navedenih primanjkljajev učenci z učnimi težavami pri 

matematiki že v osnovni šoli dosegajo slabše rezultate, njihove težave pa se nadaljujejo 

tudi v srednji šoli in odraslosti (Montague, 2006; Flere idr., 2009). Zato je pomembno, da 

učenci z učnimi težavami pri matematiki razvijejo ustrezne veščine reševanja ABP. 

V raziskavo smo vključili učence 5. razreda, ker morajo v tem razredu obvladati že vse tri 

vidike matematičnih spretnosti, ki so jih pričeli razvijati v prvem razredu, to je aritmetika, 

algoritmično računanje in ABP (Fuchs idr., 2006). Ob koncu 4. razreda (v starosti od 9 do 

10 let) se zaključi začetno opismenjevanje in otrok od učenja branja prehaja k branju za 

učenje, kar pomeni, da se ne ukvarja več z dekodiranjem in tehniko branja, ampak usmeri 

svojo pozornost v višje ravni, predvsem v razumevanje in pomnjenje besedila (Leh idr., 

2007; Doupona Horvat, 2012; Košak Babuder, 2012). Po dostopni literaturi so učne težave 

pri matematiki v tej starosti že zelo jasno izražene (Fuchs idr., 2008b). V drugi triadi 

osnovne šole se učenci po Piagetu nahajajo v obdobju konkretnih operacij (Labinowicz, 



Marko Kalan STRATEGIJE REŠEVANJA ARITMETIČNIH BESEDNIH PROBLEMOV PRI UČENCIH Z UČNIMI 
TEŽAVAMI PRI MATEMATIKI 

104 

1989), ki traja od sedmega do enajstega leta starosti. Pridobivajo kognitivne operacije 

(notranje mentalne aktivnosti), ki jim omogoča modifikacijo in reorganizacijo podob in 

simbolov, bolje razmišljajo in oblikujejo logične zaključke.  

Z raziskavo smo želeli poglobiti razumevanje procesov in strategij reševanja ABP pri 

učencih z učnimi težavami pri matematiki in brez učnih težav pri matematiki, osvetliti 

vlogo nekaterih specifičnih kognitivnih sposobnosti pri tem ter prispevati svoj vidik k že 

uveljavljeni praksi reševanja ABP v osnovni šoli. Spoznanja in rezultati raziskave bodo v 

pomoč tako učiteljem razrednega in predmetnega pouka, ki se pri svojem delu srečujejo z 

učenci z učnimi težavami pri matematiki, kot tudi specialnim in rehabilitacijskim 

pedagogom, ki identificirajo učence z učnimi težavami pri matematiki in načrtujejo ter 

izvajajo delo z njimi pri reševanju ABP. 
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2.2 CILJI RAZISKOVANJA 

Osrednji cilj raziskave je identificirati procese in strategije reševanja ABP pri učencih z 

učnimi težavami pri matematiki ter ugotoviti povezave procesov in strategij reševanja ABP 

z nekaterimi specifičnimi kognitivnimi sposobnostmi (selektivna pozornost, izvršilna 

pozornost, delovno pomnjenje) pri reševanju ABP.  

Podcilji raziskave so naslednji:  

 raziskati in identificirati latentno strukturo težav na področju reševanja ABP, 

 ugotoviti, če obstajajo razlike v latentni strukturi med učenci z učnimi težavami pri 

matematiki in učenci brez učnih težav pri matematiki pri reševanju ABP, 

 ugotoviti razlike v hierarhični razporeditvi latentnih dimenzij v latentnih 

strukturah, 

 ugotoviti, če v raziskavi uporabljeni merski instrumentarij diferencira učence z 

učnimi težavami pri matematiki pri reševanju ABP od učencev brez težav na tem 

področju, 

 ugotoviti, če v raziskavi uporabljeni merski instrumentarij omogoča kakovostno, 

učinkovitejše diagnosticiranje različnih vrst težav na področju reševanja ABP, 

 ugotoviti povezave med nekaterimi specifičnimi kognitivnimi sposobnostmi (vidno-

prostorska in motorična koordinacija, neposredno slušno pomnjenje in delovni 

spomin, vztrajanje, besedne sposobnosti, hitrost dekodiranja, točnost dekodiranja, 

neverbalno sklepanje, izvršilne funkcije, selektivna pozornost in zmožnost 

inhibicije), uspešnostjo pri reševanju in učinkovito uporabo različnih strategij 

reševanja ABP, 

 ugotoviti kvalitativne značilnosti funkcioniranja učencev pri reševanju ABP. 
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3.1 RAZISKOVALNE HIPOTEZE 

Raziskovalne hipoteze smo izpeljali iz zgoraj zastavljenih ciljev: 

 H1: Latentni strukturi reševanja ABP se razlikujeta glede na prisotnost ali 

odsotnost učnih težav pri matematiki. 

 H2: Uporabljeni instrumentarij omogoča razlikovanje skupine učencev z učnimi 

težavami pri matematiki od skupine učencev brez učnih težav pri matematiki na 

področju reševanja ABP. 

 H3: Nekatere specifične kognitivne sposobnosti (vidno-prostorska in motorična 

koordinacija, neposredno slušno pomnjenje in delovni spomin, vztrajanje, besedne 

sposobnosti, hitrost dekodiranja, točnost dekodiranja, neverbalno sklepanje, 

izvršilne funkcije, selektivna pozornost in zmožnost inhibicije) se pomembno 

povezujejo z uspešnostjo pri reševanju ABP in učinkovito rabo strategij reševanja 

ABP.  

 H4: Obstajajo kvalitativne razlike v procesih in strategijah reševanja ABP učencev z 

učnimi težavami pri matematiki in učencev brez učnih težav pri matematiki. 
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4.1 VZOREC OSEB 

V vzorec smo vključili 140 učenk in učencev šestindvajsetih osnovnih šol iz 

osrednjeslovenske (Ljubljana, Medvode, Šmartno pod Šmarno goro, Vodice) in gorenjske 

regije (Cerklje na Gorenjskem, Kranj, Šenčur, Škofja Loka, Tržič), ki so v šolskem letu 

2011/2012 obiskovali 5. razred devetletne osnovne šole. Šole smo izbrali naključno. 

V času testiranj je bila starost učencev od 10,1 do 11,5 let, povprečna starost je bila 10,6 

let. Navedena starost velja za mesec februar 2012. Učenci so bili razdeljeni v dve skupini. 

V prvi skupini (skupina 1) je bilo 70 učencev, 35 učenk in 35 učencev, ki so imeli učne 

težave pri matematiki, v drugi skupini (skupina 2) je bilo prav tako 70 učencev, 35 učenk in 

35 učencev, brez učnih težav pri matematiki. 

V vzorec so bili zajeti naključno izbrani učenci, ki niso nikoli ponavljali razreda, niso imeli 

izrazitih težav pri branju (dekodiranje bralnega gradiva je tekoče), v skupini učencev s 

težavami pri matematiki so morali imeti pomembno nižje dosežke od vrstnikov po mnenju 

učiteljice pri matematiki in reševanju ABP ter oceno pri predmetu do največ db (3). 

Skupino učencev brez težav pri matematiki pa so sestavljali vrstniki, ki so imeli dobre in 

nadpovprečne dosežke pri matematiki in reševanju ABP, oceno pri predmetu pdb (4) ali 

odl (5).  

Za sodelovanje smo zaprosili starše 188 otrok in dobili 176 privoljenj. Pri nadaljnjem 

oblikovanju vzorca smo iz raziskave izključili učence, ki so na Ravenovih standardnih 

progresivnih matricah dosegli rezultat, ki sodi v skupino podpovprečnih intelektualnih 

sposobnosti (pod C17) in učence, ki so na preizkusu branja (T-MBP, podtest Besede II) 

naredili preveč napak in porabili za branje več kot tri minute, kar je kazalo na očitne 

težave s fluentnostjo branja (slabo dekodiranje). V spodnji tabeli (tabela 4) predstavljamo 

strukturo vzorca učenk in učencev glede na rezultate, ki so jih dosegli na Standardnih 

progresivnih matricah. 
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Tabela 4: Struktura vzorca glede na rezultate na Standardnih progresivnih matricah 

Frekvence in deleži znotraj skupin 

  

Ravenove 
standardne 
progresivne 
matrice 

  
  

skupina 
skupaj 

skupina 1 skupina 2 

 štev. % štev. % štev. % 

I. 3 4,3 15 21,4 18 12,9 

II.+ 1 1,4 14 20 15 10,7 

II. 7 10,0 17 24,3 24 17,1 

III.+ 15 21,4 14 20 29 20,7 

III.- 31 44,3 10 14,3 41 29,3 

IV. 13 18,6 0 0,0 13 9,3 

št. in % skupaj  70 100,0 70 100,0 140 100,0 

I. ….... visoko nadpovprečne intelektualne sposobnosti 
II. ……. nadpovprečne intelektualne sposobnosti nad 75. percentilom 
II.+    ……. nadpovprečne intelektualne sposobnosti nad 90. percentilom. 
III.+   ……. dobro povprečne intelektualne sposobnosti 
III.-    ..….  slabše povprečne intelektualne sposobnosti 
IV.     ……  podpovprečne intelektualne sposobnosti 

          Skupina 1   ……. skupina učencev z učnimi težavami pri matematiki 
          Skupina 2   ……. skupina učencev brez učnih težav pri matematiki 

V skupini 1 predstavljajo največji delež (65,7 %) učenci s povprečnimi intelektualnimi 

sposobnostmi (III.+ in III.-), 11,4 % učencev iz skupine 1 ima nadpovprečne in 4,3 % visoko 

nadpovprečne intelektualne sposobnosti, v skupini pa so tudi učenci s podpovprečnimi 

intelektualnimi sposobnostmi (18,6 %). V primerjavi s skupino 1 je v skupini 2 delež 

učencev, ki imajo nadpovprečne intelektualne sposobnosti, približno trikrat višji (44,3 %) 

ter precej več učencev z visoko nadpovprečnimi sposobnostmi (21,4 %), medtem ko je 

učencev s povprečnimi intelektualnimi sposobnostmi pol manj kot v prvi skupini (34,3 %). 

Specialne pedagoge in šolske svetovalne delavce smo prosili, naj za vključitev v vzorec 

izberejo otroke, ki nimajo bralnih težav. Za vključitev v 'skupino 1' smo prosili, naj skupaj z 

učitelji izberejo otroke z večjimi težavami pri matematiki, kot jih imajo vrstniki na 

področju reševanja ABP. Za vključitev v 'skupino 2' pa smo prosili, če skupaj z učitelji 

izberejo otroke, ki nimajo nobenih težav pri matematiki. Na vsaki šoli smo poskušali 

izbrati približno enako število učencev s težavami pri matematiki in tistih brez težav, da bi 
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tako izenačili vpliv možnih edukacijskih dejavnikov (prostor, oprema, metode 

poučevanja), ki prav tako lahko prispevajo k učnim težavam pri matematiki.  
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4.2 MERSKI INSTRUMENTI 

V raziskavi smo uporabili različne merske inštrumente. Za posamezne smo morali 

pridobiti predhodno dovoljenje avtorjev za uporabo. Nekateri inštrumenti se uporabljajo 

v klinični praksi, vendar nam podatki o njihovih merskih karakteristikah niso bili znani. 

Vprašalnike smo oblikovali za namen raziskave, pri čemer smo se zgledovali po podobnih 

domačih in tujih instrumentih. Določeni instrumenti so bili že uporabljeni v predhodnih 

raziskavah drugih avtorjev, ki so zanje izračunali merske karakteristike. Uporabili smo tri 

standardizirane psihološke teste, ki so jih aplicirali in vrednotili diplomirani psihologi. 

Za vprašalnik, ki smo ga po modelu sestavili za namen raziskave, pa smo s pomočjo 

faktorske analize izračunali konstruktno veljavnost inštrumenta, ki hkrati zajema tudi 

vsebinsko in kriterijsko veljavnost. 

4.2.1 Ravenove Standardne progresivne matrice – SPM 

Uporabljajo se za merjenje eduktivne komponente g, ki jo je definiral Spearman, in se 

nanaša na sposobnost oblikovanja smisla iz neurejenih in nepopolnih situacij in na 

sposobnost zaznavanja in prepoznavanja odnosov oziroma razmerij. Meri neverbalno 

rezoniranje testiranca, zato je relativno neodvisen od kulture, šolske izobrazbe in jezika. 

Zajema osnovne kognitivne procese, ki jih otrok obvlada pred enajstim letom starosti, 

temelji na sposobnosti opazovanja in meri sposobnost produktivnega mišljenja. 

Test časovno ni omejen, zato z njim zanesljivo ocenimo, kako jasno lahko posameznik 

razmišlja. Namenjen je testiranju otrok v starosti od 6 do 13 let, najbolje pa diferencira od 

9 do 12 let. 

Avtorji testa (Raven, Raven, Styles, Raven in Court, 2005) poročajo o veliki zanesljivosti 

preizkušnje, kar se nanaša tako na notranjo konsistentnost kot na retestno zanesljivost. 

Notranja zanesljivost je visoka (˃.80), retestna zanesljivost prav tako (˃.80), z retestnim 

intervalom znotraj enega leta (Strauss, Sherman in Spreen, 2006). Test je bil 

standardiziran tudi v Sloveniji leta 1998. Cronbachov indeks alfa je znašal 0,946, 

zanesljivost po razpolovitveni metodi 0,954.  
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Test smo izvajali v manjših skupinah od 3 do 5 otrok. Izvajal in interpretiral ga je psiholog.  

4.2.2 Wechslerjeva lestvica inteligentnosti za otroke (WISC-III)–podtesti 

WISC-III je kot mera splošne inteligentnosti namenjen ocenjevanju intelektualne 

sposobnosti otrok, starih od 6 let in 6 mesecev do 16 let in 11 mesecev. Test ima 

pomembno vlogo pri ocenjevanju otrok, ki v šoli niso najbolj uspešni, kot tudi za 

prepoznavanje otrok z visoko intelektualno sposobnostjo, ker ima širok razpon IQ in se 

aplicira individualno, z njim pa ocenjujemo »tako besedne kot nebesedne oblike 

intelektualnega delovanja, kot tudi mero skupne, splošne, oziroma celotne 

inteligentnosti« (Zupančič in Svetina, 2012, str. 158). 

»Zanesljivost preizkusa WISC-III je visoka. Cronbachovi koeficienti notranje skladnosti alfa 

znašajo pri slovenskem validacijskem vzorcu za besedni IQ od 0,90 do 0,94, za nebesedni 

IQ od 0,88 do 0,91, za celotni IQ od 0,88 do 0,92, za besedno razumevanje od 0,86 do 

0,91, za zaznavno organizacijo od 0,83 do 0,89, za neodvrnljivost pozornosti od 0,77 do 

0,91 in za hitrost obdelave od 0,73 do 0,89« (Wechsler, 2001, v Zupančič in Svetina, 

2012). Rezultati študij kažejo tudi na visoko konstruktno, kriterijsko in notranjo veljavnost 

WISC-III. Besedno-nebesedna struktura inteligentnosti je bila podprta pri mnogih vzorcih s 

področja klinične, razvojne in šolske psihologije. Lestvica zadovoljivo identificira otroke s 

posebnimi potrebami (otroci z učnimi težavami, nadarjeni otroci, hiperaktivni otroci) in 

zmerno napoveduje šolsko uspešnost. Slovenske norme so osnovane na vzorcu 1080 

otrok in mladostnikov.  

V naši raziskavi smo uporabili naslednje podteste besedne lestvice:  

 podobnosti (podtest meri »sposobnost miselnega abstrahiranja (pojmotvorno 

sposobnost) in sposobnost odkrivanja osnovnih ali bistvenih odnosov med pojmi« 

(Šali, 1988, str. 13); 

 računanje (reševanje enostavnih računskih nalog; podtest »obsega računske 

probleme na osnovi preprostih številčnih operacij … Ustrezno znanje je v danem 

kulturnem prostoru dosegljivo skoraj vsem otrokom. Preizkušnja zahteva 

manipulacijo kompleksnih miselnih odnosov in pomenov, prevedbo besedno 

izraženih problemov v računske operacije in miselno okretnost« (Šali, 1988, str. 12)), 
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 ponavljanje števil (otrok mora po spominu ponoviti različno dolge nize števil; 

»preizkušnja meri učinkovitost neposrednega mehaničnega pomnjenja na slušni 

osnovi. Zajema še mentalno budnost /pozornost in koncentracijo/, mentalno 

kontrolo in emocionalno stabilnost« (Šali, 1988, str. 14)), 

 poučenost (vprašanja, s katerimi preverjamo splošno razgledanost in znanje o 

dogodkih, predmetih, krajih, ljudeh) (Zupančič in Svetina, 2012). »Podtest zahteva 

informacije, ki so v danem kulturnem prostoru dosegljive skoraj vsem otrokom. 

Podtest poučenost meri obseg in kakovost znanja ali stopnjo splošne izobrazbe. 

Poleg tega zajema širino interesov in besedišča, sposobnost asociativnega mišljenja 

(miselno okretnost), budnost napram okolju, težnjo k pridobivanju znanja 

(intelektualne aspiracije), učinkovitost starega spomina in osebnostno 

prilagojenost«. (Šali, 1988, str. 9) 

Test smo izvedli individualno. Test je apliciral, vrednotil in interpretiral psiholog. 

4.2.3 STROOP test 

Standardno verzijo testa je prvič opisal Golden leta 1975 (Strauss, Sherman in Spreen, 

2006). Stroop test je namenjen merjenju selektivne pozornosti in kognitivne fleksibilnosti. 

Ocenjuje zmožnost ohranjanja ene informacije in hkrati inhibicije običajnega odgovora, 

kar pomeni, da npr. posameznik ne prebere barve, ki jo beseda predstavlja, ampak 

poimenuje barvo, s katero je beseda natiskana. Stroop (1935, v Golden, Freshwater, 

Golden, 2004) je ugotovil, da se razlika v poimenovanju barve in v branju besed pojavi, ker 

so barve povezane z različnimi vedenjskimi odgovori, medtem ko so besede asociirane 

samo z branjem. Npr. če je beseda rdeče natiskana v zelenem, mora otrok poimenovati 

barvo tiska, vendar pa je branje bolj avtomatsko kot poimenovanje barve, zato mora 

avtomatsko zatreti odgovor branja in poimenovati ustrezno barvo. Ker je poimenovanje 

barve rdeče aktivirano z branjem, poimenovanje »zeleno« za besedo rdeče zahteva 

bistveno več časa kot poimenovanje »zeleno«, če so črkovne verige XXX natiskane z 

zeleno. Pride do interference. Interferenca pa se ne pojavi, če oseba enako hitro prebere 

»rdeče« ne glede na zeleni ali črni tisk (Goswami, 2008). Testiranec rešuje tri verzije testa. 
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Testiranec gleda vsako stran in se premika navzdol po stolpcih, bodisi z branjem besed ali 

poimenovanjem barve tiska, kolikor hitro je možno. Test na koncu daje tri vrste točk, ki so 

pridobljene na posameznih listih, in interferenco. Posamezni test se izvaja 45 sekund, 

individualno.  

Zanesljivost je visoka za vse tri verzije testa. Pri različnih avtorjih je zanesljivost za stran 

besed od 0,85 do 0,88, za stran barv od 0,79 do 0,82 in za stran barv in besed od 0,71 do 

0,73.  

Test je apliciral in vrednotil psiholog. 

4.2.4 Test mentalnega sledenja (CTMT) 

Za merjenje eksekutivnih funkcij smo uporabili CTMT (Reynolds, 2002), ki je v klasični 

obliki papir in svinčnik in se uporablja za ocenjevanje zmožnosti prehajanja med 

strategijami reševanja in priklicem, ki je pomembna eksekutivna funkcija. 

CTMT test je hitrostni, 5–12 minutni, test oseb v starosti od 8 do 74 let, ki imajo težave z 

integracijo višjih kognitivnih možganskih procesov. Obsega testni nalogi A in B ter 

standardizirano zbirko petih vizualnih nalog iskanja in sledenja, ki so vezane na pozornost, 

koncentracijo, odpornost na distraktorje in kognitivno fleksibilnost. Testiranec povezuje 

na listu zaporedje dražljajev, ki so lahko ali števila, izražena s simboli ali besedo, ali črke, 

kolikor hitro je mogoče. 

Reynolds (2002) poroča o zelo visoki zanesljivosti testa, tako v smislu notranje kot v 

smislu retestne zanesljivosti. Na vzorcu 1964 preizkušancev znaša notranja zanesljivost 

0,70. 

Test je apliciral in vrednotil psiholog.  

4.2.5 Test motenosti v branju in pisanju 

Test motenosti v branju in pisanju (T-MBP) (Šali, 1971) se uporablja za individualno 

diagnostično preizkušnjo učencev 2. in 3. razreda osemletne osnovne šole, ki imajo težave 

pri branju in pisanju.   
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Sestavljen je iz enajstih različnih preizkušenj za ugotavljanje disleksije. V našo raziskavo 

smo za preverjanje sposobnosti glasnega tekočega branja vključili 9. preizkušnjo Besede 

II, ki vključuje branje večzložnih besed v navpičnih vrstah. Predloga vsebuje petinštirideset 

besed različnih besednih vrst. Največ besed je samostalniških in večina ne sodi v otroško 

besedišče. Ob branju otroci najpogosteje zamenjujejo črke (b-d, p-g, e-a, n-r, h) ter 

izpuščajo in prestavljajo zaporedje črk ali zlogov (Žerdin, 2003). 

Učenec glasno bere besede s predloge. Besede so nanizane v treh stolpcih. Bere v stolpcih 

od zgoraj navzdol. Merimo čas branja v sekundah ter število napak. Vsaka napačno 

prebrana ali izpuščena beseda šteje 1 napako. Maksimalno število napak je 45.   

Zanesljivost preizkusa, izračunana na našem vzorcu po modelu Cronbach-alfa, znaša 0,71. 

Test je izvedel in interpretiral specialni in rehabilitacijski pedagog. 

4.2.6 Acadia test 

Kanadski test ACADIA so leta 1972 oblikovali avtorji Atkinson, Johnston in Lindsay, Acadia 

University, Nova Scotia (Novosel, 1989; Novosel-Kernic, 1991) in je namenjen 

prvenstveno specialnim pedagogom za merjenje spoznavnih, motoričnih in kognitivnih 

sposobnosti, potrebnih za uspešno učenje oziroma kot pomoč pri odkrivanju učencev s 

težavami v razvoju, predvsem z učnimi težavami (Novosel-Kernic, 1991). Preveden je v 

slovenski jezik in prilagojen slovenski jezikovni posebnosti (npr. podtest slušne 

diskriminacije in jezikovni testi) (Košak Babuder, 2012). 

Test ima 13 podtestov in vključuje tiste sposobnosti, ki so pomembne za šolski uspeh. 

Podtesti so med seboj neodvisni, a korelirajo kot celota. Večina nalog v podtestih je 

neverbalnega tipa, obstajajo pa tudi take, ki merijo verbalne sposobnosti in 

psihomotorične veščine. Otrok ima učne težave, če na katerem koli podtestu ali več 

podtestih hkrati doseže rezultat, ki je za dve ali več standardnih odklonov pod aritmetično 

sredino (Novosel, 1989). 

Test se izvaja individualno ali skupinsko, je hiter in ekonomičen pripomoček za 

diagnosticiranje in prognoziranje učnih težav pri otrocih, starih od 6 let in 3 mesece do 12 

let in 3 mesece. V našo raziskavo smo vključili:  
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 podtest 4 – RISANJE OBLIK. Testiranec mora risati oblike različnih težavnosti. 

Potrebna je dobra vidna percepcija in sočasna kontrola finomotoričnih mišičnih 

skupin. Test meri sposobnost risanja oblik in je sestavljen iz dvajsetih nalog. Vsaka 

ustrezno prerisana oblika se točkuje z eno točko. Število možnih točk je 20. 

 podtest 8 – SLUŠNO POMNJENJE. Testiranec si mora zapomniti slušno 

posredovane besede in števila ter jih zapisati po določenih navodilih. Test meri 

sposobnost kratkotrajnega slušnega pomnjenja serije števil in besed in je 

sestavljen iz petnajstih nalog. Po pet nalog je istega tipa, težavnost enakomerno 

narašča. Prvih 5 nalog zahteva ponovitev celotnega niza števk (od 3 do 7), 

naslednjih 5 zapomnitev niza (od 3 do 6) in zapis le točno določenega števila, 

zadnjih 5 nalog pa zahteva ponovitev serije nepovezanih besed (od 3 do 8 besed). 

Prvih 10 pravilno rešenih nalog (slušno pomnjenje števil) se točkuje z eno točko, 

zadnjih 5 nalog se točkuje z dvema točkama. Število vseh možnih točk je 20. Test 

vsebuje tudi naloge za uvajanje, po eno za vsak tip nalog.  

Na Hrvaškem so test prevedli, priredili ter standardizirali na vzorcu 609 otrok iz mestnih in 

vaških šol. Ponovno so izračunali tudi zanesljivost in veljavnost. Dobili so zelo dobre 

rezultate, saj so bili koeficienti korelacije v predpisanih mejah za veljavnost (0,70) in za 

zanesljivost (0,90) (Novosel, 1989).  

Test smo izvajali skupinsko. Izvajal in interpretiral ga je specialni in rehabilitacijski 

pedagog. 

4.2.7 Desetminutni preizkus za ugotavljanje avtomatizacije aritmetičnih 
dejstev in postopkov 

Navedeni preizkus (Kavkler, Magajna, Tancig, Rugelj in Lipec-Stopar, 1996) preverja 

avtomatizacijo aritmetičnih dejstev in postopkov z 62 aritmetičnimi problemi z naravnimi 

števili. Računi so razporejeni od lažjih do težjih, glede številskega obsega in zahtevnosti 

izbranih aritmetičnih operacij. Tako je z eno točko ovrednotenih 26 računov priklica 

enostavnih aritmetičnih dejstev (npr. poštevanka, deklarativna seštevalna in odštevalna 

dejstva do 10 ter računi večjega obsega od 10 brez prehoda čez desetico). Z dvema 

točkama je ovrednotenih 17 računov, ki predstavljajo prehod čez desetico, težje račune 

poštevanke (npr. 7 x 8) ter račune deljenja v okviru poštevanke. S tremi točkami pa je 
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ovrednotenih 19 računov, ki so kompleksni (združujejo več operacij) in računi do 1000 s 

prehodom. Največje število možnih točk je 117. Aritmetični problemi za posamezne 

aritmetične operacije so zbrani skupaj, da nepozornost manj vpliva na rezultate.  

Zanesljivost preizkusa, ki je bila izračunana za naš vzorec po modelu Cronbach, znaša 0,91.  

4.2.8 Preizkus aritmetičnih besednih problemov 

Za preverjanje strategij in uspešnosti reševanja ABP smo uporabili Preizkus ABP, avtoric  

M. Passolunghi in M. Bizzaro (2011), ki je bil uporabljen tudi v projektu Zavoda RS za 

šolstvo in Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani z naslovom Uspešnost reševanja 

matematičnih besednih problemov pri učencih z in brez učnih težav pri matematiki v 

Sloveniji in Italiji (Kavkler, Košak Babuder, Magajna in Passolunghi, 2011). Test vključuje 9 

ABP, od katerih so tri enostavni in zahtevajo eno računsko operacijo, ostali pa so 

kompleksni in zahtevajo več korakov reševanja. ABP so kratki. Za pravilno rešene ABP je 

možno dobiti  največ 9 točk, za pravilno izbrane strategije pri reševanju pa 14 točk. 

Za uporabo testa smo pridobili dovoljenje avtoric testa. Notranjo skladnost (Cronbach 

alfa) je bilo pri preizkusu smiselno računati le za del nalog in je znašala 0,77. Za celoten 

test smo pridobili tudi ekspertno veljavnost petih ekspertov. 

4.2.9 Vprašalnik o strategijah pri reševanju aritmetičnih besednih 
problemov 

Za namen raziskave smo po vzoru tujih avtorjev (Montague, 1992, 1997; Goldfus, 2008) in 

domačih avtorjev (Kavkler, Košak Babuder, Magajna in Passolunghi, 2011) ter literature 

oblikovali Vprašalnik strategij za beleženje uporabljenih strategij pri reševanju ABP, s 

katerim smo dobili vpogled v učenčevo uporabo strategij pri reševanju ABP. Vprašalnik je 

vseboval 13 trditev, ob katerih so učenci imeli na izbiro tristopenjsko lestvico, ki 

predstavlja padajočo pogostost uporabe posamezne strategije (vedno, včasih, nikoli). 

Odgovore smo pretvorili v številčne vrednosti od 3 (vedno uporabi to strategijo) do 0 

(nikoli ne uporabi strategije). Tako smo dobili tri spremenljivke, ki so približno na 

intervalni ravni merjenja. Boljši rezultat tako pomeni pogostejšo uporabo strategije.  
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Vprašalnik je skupinsko apliciral specialni in rehabilitacijski pedagog. Da bi dobili 

zanesljivejše odgovore učencev, je testator pred apliciranjem vprašalnika razložil 

posamezne trditve vprašalnika in način reševanja.  

4.2.10 Vprašalnik o načinu reševanja aritmetičnih besednih problemov za 
učence 

Vprašalnik o načinu reševanja ABP za učence (Kavkler idr., 2011) ima 7 nalog. Pri prvih 

dveh nalogah učenec odgovarja o veselju do reševanja ABP in o tem, kako težko je 

reševanje le-teh. Odgovore poda na ocenjevalni lestvici Likertovega tipa s petimi 

stopnjami. Pri 3., 4. in 5. nalogi učenec presoja težavnost ABP in hkrati izrazi svoje 

prepričanje o tem, ali zmore rešiti nalogo. Odgovore poda na ocenjevalni lestvici 

Likertovega tipa s petimi stopnjami. Zadnji dve vprašanji se nanašajo na strategije 

reševanja ABP, ki jih učenec zapiše. Odgovore na zadnji dve nalogi smo zaradi lažje 

obdelave kodirali. Z vprašalnikom ugotavljamo poznavanja in obvladovanje kognitivnih in 

metakognitivnih strategij učencev z ali brez učnih težav pri matematiki pri reševanju ABP 

kot tudi njihovo oceno o težavnosti nalog ter lastne kompetentnosti reševanja takih 

nalog.  

Zanesljivost vprašalnika, izračunana po modelu Cronbach, znaša za naš vzorec 0,65.  

Diskriminantnost lestvic je bila zagotovljena s tri- in petstopenjsko lestvico. Objektivnost 

anketiranja in ocenjevanja je bila zagotovljena z jasnimi in nedvoumnimi navodili 

(Sagadin, 1993). 

4.2.11 Vprašalnik za učitelje 

Za namen raziskave smo oblikovali anketni vprašalnik za učitelje z 12 vprašanji zaprtega 

tipa. Razdeljen je bil na tri dele. Prvi del z dvema vprašanjema se je nanašal na branje, 

drugi del na avtomatizacijo deklarativnih znanj, zadnji del pa na učenčevo reševanje ABP. 

Učitelji so ob vsakem vprašanju imeli na izbiro pet različnih možnosti ocenjevanja (od 1 –

NE DRŽI do 5 – POPOLNOMA DRŽI).  

Konstruktno veljavnost vprašalnika smo preverili s faktorsko analizo pojasnjene variance 

prvega faktorja, ki je izšel iz faktorske analize (Mejovšek, 2008).  
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4.3 OSNOVNE SKUPINE SPREMENLJIVK 

Celoten vzorec učencev smo opazovali po spremenljivkah, katerih vrednosti smo pridobili 

z uporabo različnih testov in preizkusov ter z vprašalnikoma za učitelje in učence. Opis 

spremenljivk smo razdelili po posameznih testih, vprašalnikih in strokah, dodali smo 

statistično pomembnost. Spremenljivki 'ocena matematike v četrtem razredu' (oc_mat_4) 

in 'ocena matematike v petem razredu' (oc_mat_5) smo izključili iz nadaljnje obdelave, saj 

sta bili merilo za izbor učencev (tabela 5).  

Tabela 5: Opis spremenljivk 

okrajšava Ime manifestne spremenljivke Opis merjenja K-S Z 

Asymp. 
Sig. 
(2-

tailed) 

Vrsta 
spremenljivke 

S P 

ACADIA 

vid_p_m_koord vidno-prostorska in motorična 
koordinacija 

število točk 1,09 0,19 x  

sl_pom slušno pomnjenje številk in besed število točk 1,29 0,07 x  

DAT (Desetminutni aritmetični test) 

dat_rr reševanje računov z različnimi 
operacijami 

število pravilno reševnih računov 
2,28 0,00 x  

dat_r1 reševanje računov z eno točko število pravilno rešenih računov 2,95 0,00 x  

dat_r2 reševanje računov z dvema točkama število pravilno rešenih računov 2,89 0,00 x  

dat_r3 reševanje računov s tremi točkami število pravilno rešenih računov 2,20 0,00 x  

dat_t dosežene točke na celotnem testu število točk 2,06 0,00 x  

Test motenosti v branju in pisanju (T-MBP) 

t-mbp2_č branje besed 2  - čas čas branja v sek 1,46 0,03 x  

t-mbp_št_n branje besed 2 – število napak število napak 2,21 0,00 x  

Vprašalnik za učitelje 

br_tek bere tekoče ne drži do popolnoma drži (1-5) 3,15 0,00 x  

br_raz prebrano dobro razume ne drži do popolnoma drži (1-5) 3,45 0,00 x  

r_rač_op uspešno rešuje osnovne štiri 
aritmetične operacije 

ne drži do popolnoma drži (1-5) 3,68 0,00 x  

r_pri računa do 20 s priklicem ne drži do popolnoma drži (1-5) 4,74 0,00 x  

r_pošt prikliče poštevanko ne drži do popolnoma drži (1-5) 4,06 0,00 x  

bn_eno uspešno rešuje enostave ABP ne drži do popolnoma drži (1-5) 4,06 0,00 x  

bn_komp uspešno rešuje ABP z dvema ali več 
računskimi operacijami 

ne drži do popolnoma drži (1-5) 
3,03 0,00 x  

bn_inf podčrta ključne informacije v ABP ne drži do popolnoma drži (1-5) 2,13 0,00 x  

bn_pod izpiše podatke ne drži do popolnoma drži (1-5) 1,91 0,00 x  

bn_graf ABP si grafično predstavi ne drži do popolnoma drži (1-5) 2,02 0,00 x  

bn_načrt naredi načrt reševanja ABP ne drži do popolnoma drži (1-5) 2,20 0,00 x  

bn_kont na koncu vedno preveri potek reševanja 
ABP 

ne drži do popolnoma drži (1-5) 1,83 0,00 x  

Vprašalnik o načinu reševanja ABP 

oc_mat_4 ocena mat. v četrtem razredu ocena od 1 do 5 3,64 0,00 x  

oc_mat_5 ocena mat. v petem razredu ocena od 1 do 5 3,66 0,00 x  

vuč_1 veselje do reševanja ABP ocena od 1 do 5 2,42 0,00 x  

vuč_2 težavnost reševanja ABP zelo lahko do zelo težko (1-5) 2,43 0,00 x  

vuč_3 ocena težavnosti ABP zelo lahka do zelo težka (1-5) 1,54 0,01 x  

vuč_31 prepričanost o zmožnosti reševanja nisem prepričan do močno sem 
prepričan (1-5) 

2,17 0,00 x  

vuč_6 število uporabljenih strategij število strategij 1,91 0,00 x  

vuč_7 pravilni izračun da, ne 3,98 0,00 x  
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Vprašalnik strategij pri reševanju ABP za učence (8. naloga)* 

bes_več_pre besedilo večkrat preberem od nikoli do vedno (1-3) 4,08 0,00 x  

pre_bes_raz prebrano besedilo razumem od nikoli do vedno (1-3) 5,28 0,00 x  

obn_pre s svojimi besedami obnovim prebrano od nikoli do vedno (1-3) 2,62 0,00 x  

pod_pom_pod podčrtam pomembne podatke od nikoli do vedno (1-3) 3,44 0,00 x  

nar_ski narišem skico od nikoli do vedno (1-3) 4,59 0,00 x  

dol_šte_kor določim število korakov za reševanje od nikoli do vedno (1-3) 2,89 0,00 x  

zap_rač_zna zapišem po vrsti računske znake 
operacij, ki jih bom uporabil za 
računanje 

od nikoli do vedno (1-3) 2,85 0,00 x  

oce_rez ocenim rezultat od nikoli do vedno (1-3) 2,76 0,00 x  

zap_rač zapišem račun od nikoli do vedno (1-3) 6,36 0,00 x  

zap_odg zapišem odgovor od nikoli do vedno (1-3) 6,39 0,00 x  

rač_prs računam s pomočjo prstov od nikoli do vedno (1-3) 3,79 0,00 x  

pre_rez preverim rezultat od nikoli do vedno (1-3) 4,95 0,00 x  

pre_cel_nal na koncu še enkrat pregledam celotno 
nalogo 

od nikoli do vedno (1-3) 4,31 0,00 x  

Test ABP 

bn_st število uporabljenih korakov število korakov 1,53 0,02 x  

bn_reš pravilnost rešitve število pravilno rešenih nalog 1,63 0,01 x  

WISC-III 

wisc_pou poučenost število točk 1,68 0,00  x 

wisc_pod podobnost število točk 2,58 0,00  x 

wisc_rac računanje število točk 1,30 0,07  x 

wisc_pst ponavljanje ševilk število točk 1,24 0,09  x 

wisc_sst skupno število točk število točk 0,64 0,81  x 

wisc_bes besedni IQ število točk 0,95 0,32  x 

wisc_np neodvrnljiva pozornost število točk 0,72 0,67  x 

STROOP test 

str_bes stroop test besede število točk 0,61 0,85  x 

str_bar stroop test barve število točk 0,82 0,52  x 

str_beba stroop test besede in barve število točk 0,74 0,65  x 

str_int interferenca število točk 1,11 0,17  x 

SPM 

spm_t standardne progresivne matrice število točk 1,02 0,25  x 

Test sledenja 

ctmt_stc skupne točke število točk 0,95 0,32  x 

ctmt_ci sestavljen indeks število točk 1,02 0,25  x 

ctmt_pr1 profil točk 1 število točk 1,56 0,02  x 

ctmt_pr2 profil točk 2 število točk 1,25 0,09  x 

ctmt_pr3 profil točk 3 število točk 1,35 0,05  x 

ctmt_pr4 profil točk 4 število točk 1,37 0,05  x 

ctmt_pr5 profil točk 5 število točk 0,72 0,68  x 

Legenda:  
S – spremenljivka specialnopedagoške stroke (43) 
P – spremenljivka psihološke stroke (19) 
 

Pri analizi intervalnih in razmernostnih podatkov zahteva večina metod analiziranja 

normalnost porazdelitve vrednosti spremenljivk oziroma ne preveliko odstopanje od nje. 

Osnovno informacijo o tem dajeta koeficienta asimetričnosti in sploščenosti oziroma 

grafičnega prikaza porazdelitve (histogram), vendar pa je smiselno predpostavko 

normalnosti porazdelitve še statistično testirati s Kolmogorov-Smirnovim testom 

normalnosti (Ambrožič in Leskošek, 2000, str. 50).  
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Iz Tabele 5 je razvidno, da so vrednosti Kolmogorov-Smirnov Z relativno visoke pri večini 

spremenljivk, kar kaže tudi njihova statistična značilnost (Asymp. Sig.), ki je pri večini 

spremenljivk nižja od 0,05, kar nakazuje nenormalno porazdelitev, razen pri 

spremenljivkah vidno-prostorska in motorična koordinacija (vid_p_m_koord), računanje 

(wisc_rac), ponavljanje številk (wisc_pst), skupno število točk (wisc_sst), besedni IQ 

(wisc_bes), neodvrnljiva pozornost (wisc_np) ter vse spremenljivke, vezane na Stroop 

test, Standardne progresivne matrice in Test mentalnega sledenja. Zato smo podatke 

normalizirali preko površine normalne porazdelitve, pri nekaterih podatkih (*) pa raje 

uporabili neparametrične metode obdelave. 
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4.4 POSTOPEK PRIDOBIVANJA PODATKOV 

Testiranja učencev smo izvedli v šolskem letu 2011/2012, februarja in marca 2012, na 

šestindvajsetih osnovnih šolah po gorenjski in osrednjeslovenski regiji. Z iskanjem učencev 

in oblikovanjem vzorca smo začeli oktobra 2011. Najprej smo ravnatelje prosili za 

dovoljenje za izvajanje raziskave na njihovih šolah. Ko smo pridobili dovoljenja, smo v 

sodelovanju s šolskimi svetovalnimi delavci in specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi 

izbrali najprej učence z učnimi težavami pri matematiki in nato učence brez učnih težav 

pri matematiki. Za vsakega izbranega učenca smo pridobili pisna soglasja staršev. Obrazce 

za soglasja so učiteljice ali specialni in rehabilitacijski pedagogi razdelili učencem, kateri so 

jim soglasja tudi vračali v zaprtih kuvertah. 

Testiranja smo izvajali individualno ali v manjših skupinah; način apliciranja testov in 

vprašalnikov je naveden ob vsakem merskem pripomočku. Vsa testiranja so bila 

poenotena z navodili, po katerih so preizkusi potekali. Vsak učenec je reševal testno 

gradivo v dveh delih, skupno v trajanju od 4 do 5 šolskih ur. Pred začetkom testiranja so 

bila učencem posredovana natančna navodila za reševanje in zapis rezultatov. Zaradi 

obširnosti testnega materiala smo testiranja razdelili na psihološka testiranja (SPM, WISC-

III, STROOP test in Test mentalnega sledenja) ter specialno pedagoška testiranja. 

Testiranja smo izvajali od 8.00 do 12.00 ure. Ob približno istem času smo poskušali 

aplicirati iste inštrumente. S testiranji v dopoldanskih urah smo poizkušali čimmanj 

obremenjevati učnih proces, hkrati pa zmanjšati učinek utrujenosti, ki bi se gotovo pojavil, 

če bi testiranja izvajali po pouku. 

Psihološka testiranja in vrednotenja so opravile štiri diplomirane psihologinje, specialno 

pedagoške preizkuse pa avtor naloge sam.  
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4.5 STATISTIČNA OBDELAVA PODATKOV 

Podatke smo obdelali s pomočjo statističnega programa SPSS za osebne računalnike, 

različica 20.0. Pri statističnem sklepanju smo upoštevali stopnjo tveganja 0,05 in 0,01. 

Rezultate smo predstavili tabelarno in grafično. Komplementarno smo uporabili metode 

parametrične in neparametrične statistike.  

Opisna statistika 

Opisna statistika je bila narejena po posameznih vključenih testih. Rezultati opisne 

oziroma deskriptivne statistike nam dajejo osnovne informacije o uporabljenem sistemu 

spremenljivk in podatke o spremenljivkah, ki vstopajo v nadaljnje postopke obdelave. Pri 

večini spremenljivk so se vrednosti nenormalno porazdeljevale, zato smo vrednosti 

spremenljivk normalizirali zaradi nadaljnjih statističnih obdelav ali uporabili ekvivalentne 

metode neparametrične statistike. Vrednosti spremenljivk smo normalizirali preko 

površine normalne porazdelitve. Za spremenljivke iz Vprašalnika za učence, katerih 

vrednosti so na atributivni lestvici, smo uporabili tabelarični prikaz. 

T-test za neodvisne vzorce 

S t-testom za neodvisne vzorce smo preverjali statistično pomembnost razlik rezultatov 

med skupinama.  

Koeficient korelacije 

Za analizo povezanosti med posameznimi spremenljivkami smo kot bivariatno statistično 

metodo uporabili naslednje koeficiente korelacije: 

a) Pearsonov koeficient korelacije (parametrični koeficient korelacije, ki zahteva 

intervalne spremenljivke); 

b) Točkovno biserialni koeficient korelacije (parametrični koeficient korelacije, ki 

zahteva intervalne in nominalne spremenljivke, ki so podane z dvema vrednostma 

– dihotomna); 
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c) Kendallov koeficient korelacije (neparametrični koeficient korelacije, ki zahteva 

intervalne in ordinalne spremenljivke).  

Vrednosti so na intervalu od -1 do +1. Koeficienti z negativno vrednostjo kažejo na 

obratno sorazmerno povezanost, koeficienti s pozitivno vrednostjo pa kažejo 

premosorazmerno povezanost. Povezanosti ni, če je vrednost koeficienta blizu 0. Pri 

interpretaciji moči povezanosti so bile upoštevane orientacijske vrednosti, ki jih podaja 

Field (2009). 

Mann-Whitneyev U preizkus 

Pri spremenljivkah ordinalnega tipa in njihovi nenormalni porazdeljenosti smo za 

primerjanje razlik uporabili Mann-Whitney U preizkus, ki je ekvivalenten neodvisnemu t-

testu pri parametrični statistiki in primerjali razlike med skupinama.  

Analiza variance (ANOVA) 

Pomembnost razlik na nivoju povprečnih ocen pri posameznih spremenljivkah med 

skupino učencev z učnimi težavami pri matematiki in skupino učencev brez učnih težav 

smo ugotavljali s pomočjo analize variance. Še prej smo pripadnost skupin isti osnovni 

populaciji ugotavljali z Levenovim testom. Levenov test testira ničelno hipotezo, ki pravi, 

da so variance med različnimi skupinami enake (tj. razlike med variancami so enake nič). 

Če je Levenov test pomemben (p≤0,05), zaključimo, da ničelna hipoteza ne drži in se 

variance pomembno razlikujejo, iz tega pa sledi, da je kršena domneva o homogenosti 

varianc. Če pa Levenov test ni pomemben (p˃0,05), so variance enake in domneva velja 

(Field, 2009).  

Kontingenčne tabele 

Nekatere spremenljivke niso zadovoljile vseh zahtev za uporabo analize variance, zato 

smo za podrobno statistično analizo teh spremenljivk oblikovali kontingenčne tabele, saj 

nam analiza kontingenčnih tabel med skupinama omogoča natančnejši vpogled v odnose 

med spremenljivkami. Pomembnost razlik med skupinama smo testirali s χ2 – preizkusom. 

Ker so bile teoretične celične frekvence v več primerih <5, smo uporabili Yatesov 

popravek za kontinuiranost.  
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Analiza glavnih komponent – PCA (Principal component analysis) 

Z analizo glavnih komponent smo identificirali latentne spremenljivke oziroma faktorje, ki 

pojasnjujejo latentno povezavo med manifestnimi spremenljivkami (latentno strukturo 

težav pri reševanju ABP in latentno strukturo brez težav pri reševanju ABP). Upravičenost 

uporabe analize glavnih komponent na spremenljivkah vsake skupine smo preverili s 

Kaiser-Meyer-Olkinovim testom, ki meri delež skupne variance, ter s Bartlettovim testom 

sferičnosti. Na dobljeni faktorski matriki smo izvedli poševnokotno rotacijo »Direct 

oblimin«, ki je sicer bolj kompleksna, saj so dovoljene korelacije med faktorji, vendar je v 

našem primeru uporabnejša in daje boljšo strukturo. 

Diskriminantna analiza 

Kanonično diskriminantno analizo smo uporabili za analizo razlik med skupino 1 in 

skupino 2, saj smo želeli dobiti tako kombinacijo spremenljivk, ki bodo maksimalno ločile 

vnaprej določeni skupini in bo napaka pri uvrščanju enot v skupine najmanjša.  
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5.1 OPISNA STATISTIKA SPREMENLJIVK POSAMEZNIH TESTOV 

Tabela 6: Opisna statistika spremenljivk posameznih testov za celotni vzorec 

spremenljivka N M SD K.A. K.S. Min Max 

vid_p_m_koord 140 53,80 10,31 -0,55 -0,21 26 70 

sl_pom 140 35,88 14,08 -0,38 -0,32 0 67 

t-mbp2_č 140 74,04 27,40 0,92 0,45 29 168 

t-mbp2_št_n 140 2,82 2,64 1,26 1,56 0 12 

dat-rr 140 51,45 10,25 -1,14 0,59 20 62 

dat_r1 140 23,49 3,58 -1,98 3,81 9 26 

dat_r2 140 14,63 3,06 -1,39 1,28 4 17 

dat_r3 140 13,33 4,38 -0,41 -1,18 4 19 

dat_t 140 92,75 21,41 -0,82 -0,34 32 117 

bn_st 140 7,46 4,15 0,56 -0,50 0 18 

bn_res 140 4,92 2,07 -0,04 -0,48 0 9 

wisc_pou 140 11,51 5,54 0,08 -1,08 2 28 

wisc_pod 140 15,21 3,47 -,085 -,039 5 19 

wisc_rac 140 9,37 4,30 0,39 -0,80 1 19 

wisc_pst 140 9,70 3,65 0,17 0,02 1 19 

wisc_sst 140 44,21 13,24 -0,02 -0,70 13 75 

wisc_bes 140 109,31 20,62 -0,13 -0,91 65 154 

wisc_np 140 97,09 19,84 -0,02 0,28 27 148 

str_bes 140 51,36 5,30 0,14 -0,40 40 64 

str_bar 140 46,58 5,36 0,02 -0,28 32 61 

str_beba 140 45,04 7,65 0,09 -0,38 27 65 

str_int 140 49,18 5,60 0,69 1,23 37 72 

ctmt_stc 140 222,70 45,86 0,72 1,15 124 404 

ctmt_ci 140 43,54 10,04 0,70 1,10 22 83 

ctmt_pr1 140 46,71 10,37 0,73 1,02 18 83 

ctmt_pr2 140 46,79 9,69 0,76 1,07 27 85 

ctmt_pr3 140 43,90 12,16 0,81 0,88 18 85 

ctmt_pr4 140 38,73 12,80 0,67 0,86 3 85 

ctmt_pr5 140 46,40 10,66 0,19 -0,05 23 80 

oc_mat_4 140 3,94 1,09 -0,28 -1,50 2 5 

oc_mat_5 140 3,76 1,26 -0,23 -1,66 2 5 

N.......... numerus    K.S. ..... koeficient sploščenosti 
M........ aritmetična sredina   Min ..... minimalno število točk  
SD........ standardna deviacija    Max .... maksimum pravilnih odgovorov 
K.A. .... koeficient asimetrije 
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V Tabeli 6 so prikazane ocene osnovnih parametrov deskriptivne statistike spremenljivk 

posameznih testov za celoten vzorec: velikost vzorca, aritmetična sredina, standardna 

deviacija, koeficient asimetričnosti distribucije, koeficient sploščenosti distribucije ter 

razpon rezultatov za posamezne spremenljivke (min, max). 

Primerjava rezultatov posameznih spremenljivk je otežena, zato jo podajamo po 

posameznih sklopih spremenljivk in po strokah. 

Pri dveh podtestih testa ACADIA, 'vidno-prostorska in motorična koordinacija' 

(vid_p_m_kord) ter 'slušno pomnjenje' (sl_pom) predstavljajo prikazani rezultati 

standardizirane vrednosti. Pri obeh podtestih se število doseženih točk giblje od 0 do 20, 

približno enake pa so si pripadajoče standardizirane vrednosti doseženih točk med 

posameznimi vrednostmi. Učenci so največjo razpršenost podatkov dosegli pri 

spremenljivki 'slušno pomnjenje' (SD=14,08), nekoliko manjšo razpršenost (SD=10,31) in 

manjši razpon med minimalnim in maksimalnim rezultatom pa pri spremenljivki 'vidno-

prostorska in motorična koordinacija'. 

Pri spremenljivkah Testa motenosti v branju in pisanju (T-MBP), 'hitrost dekodiranja' (t-

mbp2_č) in 'število napak' (t-mbp2_št_n), višja vrednost predstavlja slabši rezultat. Tako 

so učenci za branje daljših besed povprečno potrebovali 74 sekund, najhitrejši je prebral v 

29 sekundah, najpočasnejši pa je potreboval 168 sekund ali skoraj tri minute. Pri branju so 

povprečno naredili tri napake, razpon napak pa se je gibal od  0 do 12 napak.  

Pri spremenljivkah, ki predstavljajo dosežke na preizkusu DAT, je pomembna 

spremenljivka 'dosežene točke na celotnem testu' (dat_t). Predstavlja število točk, ki so jih 

učenci dosegli na celotnem preizkusu. Učenci so povprečno dosegli 92,75 točk, število 

točk pa se je gibalo od 32 do 117. Pri spremenljivki 'reševanje računov z različnimi 

operacijami' (dat_rr) predstavlja rezultat število pravilno rešenih računov. Učenci so 

povprečno izračunali 51 računov, število računov pa se je gibalo od 20 rešenih računov do 

vseh možnih računov, to je 62. Rezultati so se pričakovano hierarhično razvrstili od 

najboljših rezultatov pri računih z eno točko in eno operacijo do najslabših rezultatov pri 

kompleksnih računih s tremi točkami. Tako so najnižje povprečno število pravilno 

izračunanih računov dosegli pri spremenljivki 'reševanje računov s tremi točkami' (dat_r3), 

kjer je bila tudi razpršenost rezultatov najvišja (N=19; M=13,33; SD=4,38), najvišje 
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povprečno število pravilno izračunanih računov pa pri spremenljivki 'reševanje računov z 

eno točko' (dat_r1) (M=23,49), kjer so učenci dosegli od 9 do vseh možnih točk, to je 26, 

kolikor je bilo tudi računov. 

Izračunali smo tudi koeficient asimetrije. S tem koeficientom preverjamo porazdelitev 

spremenljivke, ki je lahko asimetrična v desno oz. pozitivna asimetrija ali pa asimetrična v 

levo in negativna asimetrija. Koeficient asimetrije kaže, da so vrednosti pri sedmih 

spremenljivkah bolj ali manj asimetrične v levo, pri dveh spremenljivkah pa v desno. Gre 

za velike asimetrije v obe smeri, saj so koeficienti večji od 0,20.  

Koeficient sploščenosti je mera, s katero preverjamo koničasto, sploščeno ali normalno 

porazdelitev. Porazdelitev je normalna, če je koeficient enak 1. V našem primeru je pri 

večini specialno pedagoških spremenljivk koeficient manjši od 1, kar kaže na koničasto 

porazdelitev, razen spremenljivk 'število napak pri branju besed' (t_mbp2_št_n), 

'reševanje računov z eno točko' (dat_r1) in 'reševanje računov z dvema točkama' (dat_r2), 

ki imajo veliko oziroma nenormalno sploščeno porazdelitev.  

Na podlagi rezultatov podtestov WISC-III lahko razberemo, da dosegajo učenci na 

podtestih poučenost, računanje in ponavljanje številk rezultate v okviru povprečja 

(M=11,51; M=9,37; M=9,70), na podtestu podobnosti pa so rezultati nadpovprečni 

(M=15,21). Besedni IQ se nahaja v okviru povprečja (M=109,31), prav tako faktor 

neodvrnljiva pozornost (M=97,09). Razpršenost rezultatov na izbranih podtestih WISC-III 

je največja pri poučenosti (SD=5,54), najmanjša pa na podtestu podobnosti (SD=3,47). 

Porazdelitev rezultatov je na podtestu podobnosti asimetrična v levo, ravno tako pri 

besednem IQ in faktorju neodvrnljiva pozornost, pri ostalih podtestih so porazdelitve 

asimetrične v desno.  

Vse porazdelitve rezultatov podtestov WISC-III so koničaste oblike.  

Rezultati na testu STROOP so v okviru povprečja (v primerjavi z referenčno starostno 

skupino). Porazdelitev rezultatov STROOP podtestov kažejo asimetričnost v desno in 

koničasto obliko porazdelitve rezultatov. Glede na to, da so rezultati v skladu s 

pričakovanim za starostno skupino otrok, vključenih v raziskavo, lahko sklepamo, da imajo 

otroci ustrezno avtomatizirano branje, in tudi na področju izvršilnih funkcij, konkretno 
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inhibicije, ne kažejo težav. To potrjuje, da so bili v vzorec dejansko izbrani otroci, ki nimajo 

težav na področju dekodiranja in večjih težav na področju inhibicije. 

Rezultati na testu CTMT se nahajajo v okviru povprečnih vrednosti za referenčno 

starostno skupino in sicer velja to za vse podteste omenjenega testa CTMT. To pomeni, da 

so hitrost procesiranja informacij, delovni spomin in pozornost v okviru pričakovanega za 

starost otrok, vključenih v vzorec. Porazdelitev rezultatov podtestov CTMT kažejo 

asimetričnost v desno in koničasto obliko porazdelitev pri podtestih 3, 4 in 5 

(spremenljivke 'profil točk 3' (ctmt_pr3), 'profil točk 4'(ctmt_pr4), 'profil točk 5' 

(ctmt_pr5), ostali kažejo porazdelitev sploščene oblike. 

Tabela 7: Opisna statistika spremenljivk posameznih testov za vsako skupino posebej 

spremenljivka skupina N M SD K.A. K.S. Min Max 

vid_p_m_koord  
skup. 1 70 48,66 10,25 -0,18 -0,43 26 70 

skup. 2 70 58,94 7,44 -0,61 0,16 37 70 

sl_pom  
skup. 1 70 28,26 12,75 -0,22 -0,38 0 53 

skup. 2 70 43,50 10,93 -0,52 0,16 16 67 

t-mbp2_č 
skup. 1 70 84,81 24,85 0,69 -0,36 48 143 

skup. 2 70 63,27 25,68 1,73 3,67 29 168 

t-mbp2_št_n 
skup. 1 70 3,87 2,96 0,90 0,40 0 12 

skup. 2 70 1,77 1,75 1,04 0,59 0 7 

dat_rr 
skup. 1 70 44,83 10,10 -0,57 -0,16 20 60 

skup. 2 70 58,07 4,59 -2,85 10,30 37 62 

dat_r1 
skup. 1 70 21,60 4,11 -1,27 1,09 9 26 

skup. 2 70 25,39 1,27 -3,86 18,38 18 26 

dat_r2 
skup. 1 70 12,94 3,35 -0,67 -0,25 4 17 

skup. 2 70 16,31 1,35 -2,84 9,36 10 17 

dat_r3 
skup. 1 70 10,29 3,71 0,54 -0,57 4 19 

skup. 2 70 16,37 2,47 -1,72 4,29 6 19 

dat_t 
skup. 1 70 78,33 19,77 -0,14 -0,52 32 116 

skup. 2 70 107,17 10,52 -2,42 7,70 61 117 

bn_st 
skup. 1 70 4,46 2,09 0,29 0,16 0 10 

skup. 2 70 10,47 3,46 0,20 -0,89 4 18 

bn_res 
skup. 1 70 3,44 1,39 -0,41 -0,04 0 6 

skup. 2 70 6,40 1,50 -0,13 -0,45 3 9 

wisc_pou 
skup. 1 70 7,81 4,16 1,01 0,24 2 19 

skup. 2 70 15,20 4,11 -0,60 1,29 4 28 

wisc_pod 
skup. 1 70 13,31 3,50 -0,17 -0,93 5 19 

skup. 2 70 17,11 2,16 -2,04 4,34 9 19 

wisc_rac 
skup. 1 70 6,56 2,80 1,26 1,62 2 16 

skup. 2 70 12,19 3,67 -0,28 0,13 1 19 

wisc_pst 
skup. 1 70 7,79 2,75 -0,09 0,72 1 14 

skup. 2 70 11,61 3,44 -0,16 0,24 1 19 

wisc_sst 
skup. 1 70 34,70 9,29 0,16 -0,21 13 58 

skup. 2 70 53,71 9,15 -0,21 0,31 26 75 

wisc_ver 
skup. 1 70 93,59 14,24 0,21 -0,55 65 128 

skup. 2 70 125,03 12,33 -0,23 0,10 89 154 
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wisc_np 
skup. 1 70 84,41 12,56 0,50 1,07 58 128 

skup. 2 70 109,77 17,59 -1,33 6,05 27 148 

str_bes 
skup. 1 70 49,07 4,02 -0,03 -0,78 42 57 

skup. 2 70 53,64 5,46 -0,32 -0,15 40 64 

str_bar 
skup. 1 70 43,86 4,48 0,03 -0,04 32 56 

skup. 2 70 49,30 4,77 -0,17 0,01 38 61 

str_beba 
skup. 1 70 41,17 5,73 -0,15 0,34 27 56 

skup. 2 70 48,91 7,40 -0,36 -0,31 32 65 

str_int 
skup. 1 70 48,59 6,05 0,87 1,96 37 72 

skup. 2 70 49,77 5,09 0,57 0,20 40 64 

ctmt_stc 
skup. 1 70 203,81 35,83 0,14 -0,61 124 278 

skup. 2 70 241,59 47,23 0,76 1,02 158 404 

ctmt_ci 
skup. 1 70 39,44 7,85 0,14 -0,61 22 56 

skup. 2 70 47,64 10,36 0,73 0,97 29 83 

ctmt_pr1 
skup. 1 70 43,74 8,03 0,64 -0,17 29 63 

skup. 2 70 49,69 11,58 0,45 0,29 18 83 

ctmt_pr2 
skup. 1 70 44,20 7,72 0,17 -0,43 27 61 

skup. 2 70 49,37 10,77 0,71 0,62 32 85 

ctmt_pr3 
skup. 1 70 40,89 10,75 0,41 -0,11 18 66 

skup. 2 70 46,91 12,81 0,96 0,78 24 85 

ctmt_pr4 
skup. 1 70 32,30 9,39 0,16 0,60 3 54 

skup. 2 70 45,16 12,58 0,68 0,44 21 85 

ctmt_pr5 
skup. 1 70 42,30 9,28 0,06 -0,32 23 66 

skup. 2 70 50,50 10,42 0,12 0,05 24 80 

oc_mat_4 
skup. 1 70 2,94 0,56 0,48 2,41 2 5 

skup. 2 70 4,93 0,26 -3,40 9,85 4 5 

oc_mat_5 
skup. 1 70 2,59 0,55 0,18 -0,96 2 4 

skup. 2 70 4,94 0,23 -3,90 13,60 4 5 

Skupina 1 ……. skupina učencev z učnimi težavami pri matematiki 
Skupina 2 ……. skupina učencev brez učnih težav pri matematiki 

N.......... numerus    K.S. ..... koeficient sploščenosti 
M........ aritmetična sredina   Min ..... minimalno število točk  
SD........ standardna deviacija   Max .... maksimum pravilnih odgovorov 
K.A. .... koeficient asimetrije 

V tabeli 7 so prikazane ocene osnovnih parametrov deskriptivne statistike za obe skupini. 

Ugotavljamo, da ocene osnovnih parametrov za skupino 1 in skupino 2 kažejo na razlike v 

absolutnih vrednostih ocen aritmetičnih sredin pri prav vseh spremenljivkah. Vsi rezultati 

učencev z učnimi težavami pri matematiki so nižji oziroma slabši od rezultatov učencev 

brez učnih težav pri matematiki. 

Zato ugotavljamo statistično pomembnost razlik z nadaljnjimi statističnimi analizami.  
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5.1.1 Opisna statistika spremenljivk Vprašalnika za učitelje 

Tabela 8: Opisna statistika spremenljivk vprašalnika za učitelje za celotni vzorec 

spremenljivka N M SD K.A. K.S. Min Max 

br_tek 140 4,04 1,07 -0,86 -0,11 1 5 

br_raz 140 3,94 1,16 -0,60 -0,95 1 5 

r_rač_op 140 4,19 0,97 -0,92 -0,12 1 5 

r_pri 140 4,41 1,03 -1,82 2,51 1 5 

r_pošt 140 4,28 1,03 -1,38 1,12 1 5 

bn_eno 140 4,29 0,95 -1,13 0,38 1 5 

bn_komp 140 3,61 1,34 -0,37 -1,21 1 5 

bn_inf 140 3,28 1,37 -0,23 -1,19 1 5 

bn_pod 140 3,12 1,41 -0,09 -1,28 1 5 

bn_graf 140 2,79 1,45 0,21 -1,30 1 5 

bn_načrt 140 2,61 1,42 0,36 -1,15 1 5 

bn_kont 140 3,21 1,37 -0,13 -1,16 1 5 

N.......... numerus    K.S. ..... koeficient sploščenosti 
M........ aritmetična sredina   Min ..... minimalno število točk  
SD........ standardna deviacija   Max .... maksimum pravilnih odgovorov 
K.A. .... koeficient asimetrije 

V tabeli 8 so prikazane ocene osnovnih statističnih parametrov opisne statistike 

Vprašalnika za učitelje za celotni vzorec učencev: numerus, aritmetična sredina, 

standardna deviacija, koeficient asimetrije, koeficient sploščenosti ter razpon rezultatov 

za vsako spremenljivko posebej. 

Pri vseh spremenljivkah predstavljajo rezultati oceno, ki so jo učitelji podali o branju, 

osnovnih matematičnih znanjih in strategijah reševanja ABP za posameznega učenca. 

Vrednost rezultatov pri spremenljivkah se giblje v razponu od 1 do 5. Prvi dve 

spremenljivki 'bere tekoče' (br_tek) ter 'prebrano dobro razume' (br_raz) predstavljata 

oceno, ki so jo učitelji podali o avtomatizaciji branja in bralnem razumevanju. Višje 

povprečje je pri spremenljivki 'bere tekoče'  (br_tek), kar je razumljivo, saj je bil eden 

izmed kriterijev za vključitev učenca v raziskavo dobra bralna tehnika. Nižja povprečna 

ocena je pri spremenljivki 'prebrano dobro razume', saj učitelji pogosto trdijo, da imajo 

učenci težave z razumevanjem ABP.  
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Naslednjih pet spremenljivk se nanaša na osnovna deklarativna dejstva pri matematiki ter 

reševanje ABP, zato rezultati predstavljajo oceno učiteljev o teh znanjih pri učencih. Prve 

tri spremenljivke 'uspešno rešuje osnovne štiri aritmetične operacije' (r_rač_op), 'računa 

do 20 s priklicem' (r_pri) ter 'prikliče poštevanko' (r_pošt) predstavljajo aritmetična 

znanja, ki avtomatizirana omogočajo hitro in uspešno računanje. Povprečne ocene so 

visoke in približno enake, tudi razpršenost rezultatov je približno enaka. Najnižja 

povprečna ocena je pri spremenljivki 'učenec uspešno rešuje ABP z dvema ali več 

računskimi operacijami' (bn_komp), kjer je tudi razpršenost rezultatov največja. Ocene so 

pričakovane, saj pogosto učitelji in starši navajajo, da učenci znajo rešiti enostavne ABP, 

težave pa imajo pri kompleksnejših nalogah z več koraki. 

Pri zadnjih petih spremenljivkah rezultati predstavljajo oceno, ki so jo podali učitelji o 

strategijah reševanja ABP, ki jih opažajo pri svojih učencih. Višje povprečne ocene so pri 

spremenljivkah 'podčrta ključne informacije v besednem problemu' (bn_inf), 'izpiše 

podatke' (bn_pod) ter 'na koncu vedno preveri potek reševanja ABP' (bn_kont), pa tudi 

razpršenost rezultatov je približno enaka. Večja razpršenost in nižje povprečne ocene so 

pri spremenljivkah 'besedni problem si grafično predstavi' (bn_graf) ter 'naredi načrt 

reševanja ABP' (bn_načrt). Učenci pogosto na vprašanje, kako rešujejo naloge, povedo, da 

obkrožijo podatke in izračunajo, le redki rečejo, da si pri nalogi tudi kaj narišejo.  

Po izračunanih koeficienih asimetrije ugotavljamo, da je od dvanajstih spremenljivk večina 

(10) spremenljivk asimetričnih v levo, dve sta asimetrični v desno. Vrednost koeficienta 

sploščenosti je pri večini spremenljivk manjša od 1, kar kaže na koničasto porazdelitev 

spremenljivk, razen pri spremenljivkah 'računa do 20 s priklicem' (r_pri) in 'prikliče 

poštevanko' (r_pošt), ki imata sploščeno porazdelitev. 
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Tabela 9: Opisna statistika spremenljivk Vprašalnika za učitelje za vsako skupino posebej 

spremenljivka skupina N M SD K.A. K.S. Min Max 

br_tek 
1 70 3,31 0,96 -0,37 0,03 1 5 

2 70 4,76 0,58 -2,76 8,42 2 5 

br_raz 
1 70 3,03 0,92 0,29 0,00 1 5 

2 70 4,86 0,39 -2,80 7,80 3 5 

r_rač_op 
1 70 3,44 0,85 -0,26 0,12 1 5 

2 70 4,94 0,23 -3,90 0,57 4 5 

r_pri 
1 70 3,83 1,20 -0,84 -0,20 1 5 

2 70 5,00 0,00 0,00 0,00 5 5 

r_pošt 
1 70 3,71 1,01 -0,44 -0,47 1 5 

2 70 4,84 0,69 -5,12 2,66 1 5 

bn_eno 
1 70 3,63 0,94 -0,28 -0,24 1 5 

2 70 4,96 0,20 -4,61 1,98 4 5 

bn_komp 
1 70 2,46 0,81 -0,19 -0,48 1 5 

2 70 4,77 0,52 -2,24 4,30 3 5 

bn_inf 
1 70 2,41 1,04 0,35 -0,41 1 5 

2 70 4,14 1,08 -1,42 1,56 1 5 

bn_pod 
1 70 2,24 1,10 0,65 -0,09 1 5 

2 70 4,00 1,12 -1,09 0,55 1 5 

bn_graf 
1 70 1,73 0,83 0,86 -0,12 1 4 

2 70 3,84 1,13 -0,75 -0,10 1 5 

bn_načrt 
1 70 1,71 0,87 1,00 0,13 1 4 

2 70 3,51 1,29 -0,51 -0,62 1 5 

bn_kont 
1 70 2,23 0,94 0,18 -0,41 1 5 

2 70 4,19 0,98 -1,14 0,75 1 5 

Skupina 1 ……. skupina učencev z učnimi težavami pri matematiki 
Skupina 2 ……. skupina učencev brez učnih težav pri matematiki 

N  ........ numerus    K.S.  ..... koeficient sploščenosti 
M ........ aritmetična sredina   Min ..... minimalno število točk  
SD........ standardna deviacija   Max .... maksimum pravilnih odgovorov 
K.A. .... koeficient asimetrije 

 

V tabeli 9 so prikazane ocene osnovnih statističnih parametrov opisne statistike 

spremenljivk Vprašalnika za učitelje za obe skupini ločeno.  

Že ocene osnovnih statističnih parametrov za vsako skupino posebej kažejo na razlike v 

absolutnih vrednostih ocen aritmetičnih sredin pri vseh spremenljivkah. Vsi rezultati 

skupine 1 kažejo nižjo oceno učiteljev v primerjavi z ocenami učiteljev za skupino 2 pri 

branju, razumevanju, znanju deklarativnih dejstev in načinu reševanja ABP.  

Zato ugotavljamo statistično pomembnost razlik z nadaljnjimi analizami.  
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5.1.1.1 Faktorska analiza Vprašalnika za učitelje 

Želeli smo preveriti faktorsko strukturo Vprašalnika za učitelje. Učitelji so odgovarjali na 

12 trditev, merjenih na petstopenjski lestvici: 1 – ne drži do 5 – popolnoma drži. V 

nadaljevanju smo odgovore združili v tri sklope (branje, poznavanje dejstev, strategije). 

Tabela 10: Rezultat Kaiser-Meyer-Olkin testa in Bartlett testa 

Kaiser-Meyer-Olkin test 0,927 

Bartlett test 

χ2 1689,807 

df 66 

P 0,0000 

Kaiser-Meyer-Olkin test ima visoko vrednost, Bartlett test pa je statistično pomemben. Iz 

obeh vrednosti lahko sklepamo, da je faktorsko analizo smiselno uporabiti (tabela 10). 

Slika 12: Graf drobirja 

 

Iz slike 12 je razvidno, da lahko 12 trditev obravnavamo v sklopu dveh faktorjev, ki skupaj 

pojasnijo 77,69 % variance. Prav tako imata dve komponenti lastno vrednost nad 1, kar je 

eden od kriterijev za izbor komponent. 

Tabela 11: Lastne vrednosti in delež pojasnjene variance 

faktor λ % F% 

1 8,00 66,64 66,64 
2 1,33 11,05 77,69 

Legedna: λ = lambda; % = odstotek pojasnjene variance; F% = skupni delež variance 
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Ohranili smo faktorje, ki imajo lastno vrednost večjo do 1.  

Boljšo interpretacijo faktorskih uteži nam je dala povešnokotna rotacija (metoda »Direct 

Oblimin«), ki pojasnjeno varianco bolj enakomerno porazdeli po komponentah. Po rotaciji 

s prvo komponento pojasnimo 66,64 % variance, z drugo pa 11,05 %.  

Tabela 12: Struktura faktorske matrike po pravokotni rotaciji »Direct Oblimin« 

 Komponenti 

 1 2 

Učenec bere tekoče. 0,63 0,51 

Učenec prebrano dobro razume. 0,78 0,44 

Učenec uspešno rešuje osnovne štiri aritmetične 
operacije. 

0,84 0,40 

Učenec računa do 20 s priklicem (brez uporabe 
prstov). 

0,84 0,15 

Učenec prikliče poštevanko. 0,77 0,24 

Učenec uspešno rešuje enostavne ABP (z eno 
računsko operacijo). 

0,81 0,35 

Učenec uspešno rešuje ABP z dvema ali več 
računskimi operacijami. 

0,75 0,51 

Učenec podčrta ključne informacije v ABP. 0,28 0,88 

Učenec izpiše podatke. 0,25 0,88 

Učenec si ABP grafično predstavi (nariše). 0,39 0,84 

Učenec naredi načrt reševanja ABP (napiše korake). 0,31 0,79 

Učenec na koncu vedno preveri potek reševanja 
ABP. 

0,43 0,76 

Prvi faktor povezuje 7 trditev. Faktor je unipolaren. Trditve se nanašajo večinoma na 

avtomatizacijo branja in aritmetičnega znanja. Pri tem višje vrednosti pomenijo boljšo 

avtomatizacijo znanja.  

Drugi faktor zajema pet trditev in se nanaša na avtomatizacijo proceduralnega znanja. 

Faktor je unipolaren. Višje vrednosti pomenijo več proceduralnega znanja.  
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5.1.2 Opisna statistika spremenljivk Vprašalnika o načinu reševanja 
aritmetičnih besednih problemov za učence 

Tabela 13: Opisna statistika spremenljivk Vprašalnika za učence za celoten vzorec 

spremenljivka N M SD K.A. K.S. Min Max 

vuč_1 140 3,52 0,97 -0,35 0,08 1 5 

vuč_2 140 2,46 0,97 0,34 -0,10 1 5 

vuč_3 140 6,46 2,30 0,15 -1,00 3 11 

vuč_31 140 11,98 2,66 -0,46 -1,05 6 15 

vuč_6 140 4,46 1,23 -0,29 0,63 0 7 

vuč_7 140 0,69 0,82 0,63 -1,23 0 2 

Skupina 1 ……. skupina učencev z učnimi težavami pri matematiki 
Skupina 2 ……. skupina učencev brez težav pri matematiki 

N  ........ numerus    K.S.  ..... koeficient sploščenosti 
M ........ aritmetična sredina   Min ..... minimalno število točk  
SD........ standardna deviacija   Max .... maksimum pravilnih odgovorov 
K.A. .... koeficient asimetrije 

 

V tabeli 13 so prikazane ocene osnovnih statističnih parametrov deskriptivne statistike 

Vprašalnika o načinu reševanja ABP za celoten vzorec učencev: numerus, aritmetična 

sredina, standardna deviacija, koeficient asimetrije, koeficient sploščenosti ter razpon 

rezultatov za vsako spremenljivko posebej. 

Pri vseh omenjenih spremenljivkah predstavljajo rezultati oceno učencev o načinu 

reševanja ABP, njihovih prepričanjih o težavnosti ABP in prepričanjih, če ABP lahko rešijo. 

Vrednost rezultatov pri spremenljivkah se giblje v razponu od 1 do 5. Prvi dve 

spremenljivki 'veselje do reševanja ABP' (vuč_1) in 'težavnost reševanja ABP' (vuč_2) s 

svojimi rezultati predstavljata presojo učencev o tem, kako radi rešujejo ABP in če se jim 

zdijo težke za reševanje. Višje povprečje je pri spremenljivki 'veselje do reševanja ABP', 

nižje povprečje pri spremenljivki 'težavnost reševanja ABP' pa ima obratno vrednost, kjer 

nižje vrednosti predstavljajo lahkotnost reševanja. Naslednje spremenljivke zaradi lažje 

razumljivosti ne podajamo več v sklopih. 

Spremenljivka 'ocena težavnosti ABP' (vuč_3) se nanaša na učenčevo ocenjevanje 

reševanja treh ABP, ki so jih ocenili na petstopenjski lestvici (1–zelo lahka, 5–zelo težka). 

Najnižje število točk je 3, najvišje 15. Povprečna vrednost je 6,46. Ocena je pričakovana, 
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saj se učencem pogosto zdi, da ABP niti niso težke, v primerjavi z učitelji in starši, ki 

sporočajo, da imajo učenci pogosto težave na področju razumevanja in reševanja ABP.  

Spremenljivka 'prepričanost o zmožnosti reševanja' (vuč_31) se nanaša na učenčevo 

prepričanost, da je predstavljene ABP zmožen rešiti. Svoje prepričanje so učenci izrazili na 

petstopenjski lestvici (od 1 – nisem prepričan, da bi znal rešiti ABP do 5 – močno sem 

prepričan, da bi znal rešiti ABP). Tako je teoretično možno gibanje rezultatov od 

minimalno 3 do maksimalno 15. Povprečna ocena je 11,98, kar kaže na to, da so učenci 

kar prepričani, da bi ABP zmogli rešiti.  

Spremenljivka 'število uporabljenih strategij' (vuč_6) se nanaša na učenčev opis korakov 

reševanja ABP, kjer smo odgovore kodirali in ugotovili, da so učenci v vzorcu navajali od 0 

do največ sedem korakov (preberem nalogo /večkrat preberem nalogo, podčrtam 

podatke, nalogo obnovim s svojimi besedami, narišem skico, naredim načrt reševanja, 

ocenim rezultat, napišem račun in ga izračunam, napišem odgovor, preverim pravilnost 

reševanja). Povprečno število korakov pri reševanju je 4,46.  

Zadnja spremenljivka 'pravilni izračun' (vuč_7) se nanaša na dva koraka, ki sta potrebna za 

reševanje ABP, učenci pa so lahko tako dosegli od 0 do 2 točki, povprečna ocena pa je 

0,69.  

Tabela 14: Opisna statistika Vprašalnika o načinu reševanja ABP za vsako skupino posebej 

spremenljivka skupina N M SD K.A. K.S. Min Max 

vuč_1 
1 70 3,16 0,88 -0,18 1,12 1 5 

2 70 3,89 0,93 -0,78 0,49 1 5 

vuč_2 
1 70 3,03 0,80 0,48 0,84 1 5 

2 70 1,90 0,78 0,74 0,48 1 4 

vuč_3 
1 70 7,52 2,08 -0,47 -0,49 3 11 

2 70 5,39 2,00 0,88 0,46 3 11 

vuč_31 
1 70 10,31 2,33 0,35 -0,53 6 15 

2 70 13,64 1,79 -1,88 3,56 7 15 

vuč_6 
1 70 3,91 1,12 -0,33 1,60 0 6 

2 70 5,01 1,08 -0,38 0,71 2 7 

vuč_7 
1 70 0,31 0,55 1,59 1,65 0 2 

2 70 1,07 0,87 -0,14 -1,69 0 2 
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V tabeli 14 so prikazane ocene osnovnih statističnih parametrov opisne statistike 

spremenljivk Vprašalnika o načinu reševanja ABP za učence, ločeno po skupinah.  

Že ocene osnovnih statističnih parametrov za vsako skupino posebej kažejo na razlike v 

absolutnih vrednostih ocen aritmetičnih sredin pri vseh spremenljivkah. Vsi rezultati 

skupine 1 kažejo slabše vrednosti v primerjavi z vrednostmi skupine 2 pri ocenah o 

težavnosti in načinu reševanja ABP. 

Statistično pomembnost dobljenih razlik ugotavljamo z nadaljnjimi analizami.  

5.1.3. Opisna statistika spremenljivk Vprašalnika strategij pri reševanju 
aritmetičnih besednih problemov (8. naloga Vprašalnika o načinu 
reševanja aritmetičnih besednih problemov) 

Spremenljivke iz Vprašalnika strategij pri reševanju ABP opisujejo korake reševanja ABP. 

Tabela 15: Opisna statistika spremenljivk Vprašalnika strategij pri reševanju ABP 

spremenljivka N M SD K.A. K.S. Min Max 

bes_več_pre 140 2,51 0,52 -0,19 -1,60 1 3 

pre_bes_raz 140 2,29 0,46 0,92 -1,17 2 3 

obn_pre 140 2,00 0,75 0,00 -1,21 1 3 

pod_pom_pod 140 1,96 0,66 0,04 -0,64 1 3 

nar_ski 140 1,67 0,52 -0,25 -0,90 1 3 

dol_šte_kor 140 1,81 0,73 0,32 -1,06 1 3 

zap_rač_zna 140 1,88 0,78 0,22 -1,33 1 3 

oce_rez 140 2,02 0,73 -0,03 -1,13 1 3 

zap_rač 140 2,93 0,26 -3,36 9,45 2 3 

zap_odg 140 2,96 0,19 -5,06 23,93 2 3 

rač_prs 140 1,59 0,67 0,69 -0,59 1 3 

pre_rez 140 2,64 0,54 -1,16 0,34 1 3 

pre_cel_nal 140 2,52 0,61 -0,87 -0,22 1 3 

V tabeli 15 so prikazane ocene osnovnih parametrov deskriptivne statistike spremenljivk 

Vprašalnika strategij pri reševanju ABP za celotni vzorec učencev: aritmetična sredina, 

standardna deviacija, koeficient asimetrije, koeficient sploščenosti ter razpon rezultatov 

pri vsaki posamezni spremenljivki (min, max).  
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Rezultati pri vseh spremenljivkah predstavljajo oceno, ki so jo podali učenci glede 

korakov, ki jih naredijo pri reševanju ABP. Vrednosti spremenljivk se gibajo od 1 do 3. 

Ugotovimo lahko, da so najvišje povprečne ocene pri spremenljivkah 'besedilo večkrat 

preberem' (bes_več_pre), 'zapišem račun' (zap_rač), 'zapišem odgovor' (zap_odg), 

'preverim, če je rezultat smiseln' (pre_rez) in 'pregledam celotno nalogo' (pre_cel_nal), 

kjer je tudi razpršenost rezultatov najmanjša. Predvsem so zajete spremenljivke, katerih 

vsebine predstavljajo korake, ki jih učenci izvajajo v šoli pri reševanju ABP, vključujejo pa 

tudi že nekaj metakognitivnih strategij (večkrat preberejo ABP, zapišejo račun in odgovor, 

preverijo smiselnost rezultata in še enkrat pregledajo nalogo).  

Najnižja povprečna ocena je pri naslednjih spremenljivkah: 'računam s pomočjo prstov ali 

pripomočkov' (rač_prs), 'narišem skico' (nar_ski), 'določim število korakov reševanja' 

(dol_šte_kor), 'zapišem po vrsti računske znake operacij, ki jih bom uporabil za računanje' 

(zap_rač_zna). Pri navedenih spremenljivkah je razpršenost rezultatov velika, kar je tudi 

pričakovano, saj nekateri učenci to delajo pogosto, nekateri redko ali nikoli. Prav tako so 

povprečne ocene tudi pričakovane, saj v naši praksi srečamo učence, ki si ABP grafično ne 

predstavijo, ne določijo število korakov, ne načrtujejo računskih operacij. 

Pri pregledu izračunanih koeficientov asimetrije ugotovimo, da je od 13 spremenljivk 

približno polovica asimetričnih v levo, šest pa je asimetričnih v desno. Vrednost 

koeficienta sploščenosti je pri polovici spremenljivk manjša od ena, kar kaže koničasto 

porazdelitev spremenljivk, razen pri spremenljivkah 'besedilo večkrat preberem' 

(bes_več_pre), 'prebrano besedilo razumem' (pre_bes_raz), 's svojimi besedami obnovim 

prebrano' (obn_pre), 'določim število korakov reševanja' (dol_šte_kor), 'zapišem po vrsti 

računske znake operacij, ki jih bom uporabil za računanje' (zap_rač_zna), 'ocenim rezultat' 

(oce_rez), 'zapišem račun' (zap_rač) in 'zapišem odgovor' (zap_odg), ki imajo sploščeno 

porazdelitev.  

Ker so spremenljivke ordinalnega tipa in nenormalno porazdeljene, smo za primerjanje 

razlik med povprečji med skupinama po posameznih spremenljivkah uporabil Mann-

Whitney U preizkus. 
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5.2 REZULTATI IN INTERPRETACIJA ANALIZE HOMOGENOSTI 

VARIANCE IN T-TEST 

5.2.1 Analiza in interpretacija homogenosti varianc in t-testa za 
spremenljivke apliciranih testov in vprašalnikov 

Tabela 16: Testiranje homogenosti varianc in t-test za spremenljivke apliciranih testov 

spremenljivka  
Levenov test 

homogenosti variance t df 
P (2-

tailed) 
F P 

vid_p_m_koord 
privzeti enaki varianci  0,41 0,522 -8,66 138 0,000 

privzeti različni varianci   -8,66 136,63 0,000 

sl_pom 
privzeti enaki varianci  0,54 0,463 -7,38 138 0,000 

privzeti različni varianci   -7,38 137,21 0,000 

vu_1 
privzeti enaki varianci  0,62 0,432 2,08 138 0,039 

privzeti različni varianci   2,08 138,00 0,039 

vu_z 
privzeti enaki varianci  6,71 0,011 -20,63 138 0,000 

privzeti različni varianci   -20,63 130,69 0,000 

vu_s 
privzeti enaki varianci  0,19 0,663 -13,20 138 0,000 

privzeti različni varianci   -13,20 37,02 0,000 

dat_rr 
privzeti enaki varianci  0,00 0,954 -10,86 138 0,000 

privzeti različni varianci   -10,86 137,90 0,000 

dat_r1 
privzeti enaki varianci  5,37 0,022 -9,45 138 0,000 

privzeti različni varianci   -9,45 118,51 0,000 

dat_r2 
privzeti enaki varianci  8,07 0,005 -8,54 138 0,000 

privzeti različni varianci   -8,54 118,89 0,000 

dat_r3 
privzeti enaki varianci  0,39 0,533 -10,28 138 0,000 

privzeti različni varianci   -10,28 135,74 0,000 

dat_t 
privzeti enaki varianci  0,04 0,835 -10,58 138 0,000 

privzeti različni varianci   -10,58 137,30 0,000 

t-mbp2_č 
privzeti enaki varianci  3,70 0,056 5,97 138 0,000 

privzeti različni varianci   5,97 128,50 0,000 

t-mbp2_št_n 
privzeti enaki varianci  1,72 0,193 5,15 138 0,000 

privzeti različni varianci   5,15 132,78 0,000 

oc_mat_4 
privzeti enaki varianci  23,62 0,000 -21,88 138 0,000 

privzeti različni varianci   -21,88 89,23 0,000 

oc_mat_5 
privzeti enaki varianci  310,79 0,000 -25,37 138 0,000 

privzeti različni varianci   -25,37 88,00 0,000 

vuč_1 
privzeti enaki varianci  0,70 0,406 -4,84 138 0,000 

privzeti različni varianci   -4,84 136,9 0,000 

vuč_2 
privzeti enaki varianci  1,37 0,243 8,53 138 0,000 

privzeti različni varianci   8,53 137,69 0,000 

vuč_3 
privzeti enaki varianci  0,09 0,770 5,94 138 0,000 

privzeti različni varianci   5,94 138,00 0,000 
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vuč_31 
privzeti enaki varianci  0,79 0,375 -8,85 138 0,000 

privzeti različni varianci   -8,85 134,56 0,000 

vuč_6 
privzeti enaki varianci  0,07 0,788 -5,94 138 0,000 

privzeti različni varianci   -5,94 137,87 0,000 

vuč_7 
privzeti enaki varianci  16,63 0,000 -6,04 138 0,000 

privzeti različni varianci   -6,04 120,77 0,000 

vuč_8 
privzeti enaki varianci  0,24 0,624 0,45 138 0,653 

privzeti različni varianci   0,45 137,03 0,653 

bn_st 
privzeti enaki varianci  0,12 0,733 -12,30 138 0,000 

privzeti različni varianci   -12,30 137,99 0,000 

bn_reš 
privzeti enaki varianci  0,01 0,946 -11,81 138 0,000 

privzeti različni varianci   -11,81 137,9 0,000 

spm_t 
privzeti enaki varianci  0,14 0,710 -7,74 138 0,000 

privzeti različni varianci   -7,74 137,82 0,000 

spm_st 
privzeti enaki varianci  0,11 0,747 7,93 138 0,000 

privzeti različni varianci   7,93 136,94 0,000 

wisc_pou 
privzeti enaki varianci  0,30 0,583 -9,58 138 0,000 

privzeti različni varianci   -9,58 137,06 0,000 

wisc_pod 
privzeti enaki varianci  0,74 0,391 -7,67 138 0,039 

privzeti različni varianci   -7,67 135,12 0,039 

wisc_rac 
privzeti enaki varianci  0,43 0,516 -9,59 138 0,000 

privzeti različni varianci   -9,59 135,64 0,000 

wisc_pšt 
privzeti enaki varianci  0,88 0,351 -7,33 138 0,000 

privzeti različni varianci   -7,33 134,9 0,000 

wisc_sst 
privzeti enaki varianci  0,01 0,919 -11,64 138 0,000 

privzeti različni varianci   -11,64 137,99 0,000 

wisc_np 
privzeti enaki varianci  0,40 0,527 -10,22 138 0,000 

privzeti različni varianci   -10,22 134,93 0,000 

str_bes 
privzeti enaki varianci  3,79 0,054 -5,46 138 0,000 

privzeti različni varianci   -5,46 126,93 0,000 

str_bar 
privzeti enaki varianci  0,24 0,626 -6,91 138 0,000 

privzeti različni varianci   -6,91 137,60 0,000 

str_beba 
privzeti enaki varianci  2,68 0,104 -6,70 138 0,000 

privzeti različni varianci   -6,70 131,73 0,000 

str_int 
privzeti enaki varianci  1,42 0,236 -1,54 138 0,126 

privzeti različni varianci   -1,54 134,27 0,126 

ctmt_stc 
privzeti enaki varianci  0,17 0,679 -5,42 138 0,000 

privzeti različni varianci   -5,42 137,66 0,000 

ctmt_pr1 
privzeti enaki varianci  0,44 0,510 -2,99 138 0,003 

privzeti različni varianci   -2,99 137,21 0,003 

ctmt_pr2 
privzeti enaki varianci  0,02 0,878 -2,39 138 0,000 

privzeti različni varianci   -2,39 137,40 0,000 

ctmt_pr3 
privzeti enaki varianci  0,18 0,674 -2,34 138 0,021 

privzeti različni varianci   -2,34 137,72 0,021 

ctmt_pr4 
privzeti enaki varianci  3,56 0,061 -0,31 138 0,758 

privzeti različni varianci   -0,31 131,3 0,758 

ctmt_pr5 
privzeti enaki varianci  0,38 0,538 -1,49 138 0,138 

privzeti različni varianci   -1,49 136,8 0,138 
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Levenov test homogenosti variance v tabeli 16 kaže, da se varianci vzorcev statistično 

pomembno razlikujeta pri naslednjih spremenljivkah: 'poznavanje aritmetičnih znanj'  

(vu_z), 'reševanje računov z eno točko' (dat_r1), 'reševanje računov z dvema točkama' 

(dat_r2), 'pravilni izračun' (vuč_7), zato smo uporabili obliko t-testa za privzeti različni 

varianci. Pri uporabi ostalih spremenljivk pa je Levenov F test pokazal, da se varianci 

vzorcev ne razlikujeta statistično pomembno, zato smo v teh primerih uporabili obliko t-

testa za privzeti enaki varianci. Iz tabele je razvidno, da se skupini statistično pomembno 

razlikujeta med seboj po vseh vključenih spremenljivkah, razen pri spremenljivkah število 

uporabljenih korakov pri reševanju ABP (vuč_8), interferenci (str_int), profil točk 4 

(ctmt_pr4) in profil točk 5 (ctmt_pr5).  

Pri spremenljivkah podtestov ACADIA je skupina 2 dosegla višje vrednosti pri obeh testih: 

vidno-prostorska in motorična koordinacija (vid_p_m_koord)(t=-8,66, p<0,05) ter slušno 

pomnjenje številk in besed (sl_pom) (t=-7,38, p<0,05). 

Največja razlika med skupinama se kaže v povprečni oceni učiteljev o pridobljenem 

osnovnem aritmetičnem znanju (vu_z)(t=-20,63, p<0,05), zelo velika razlika med 

skupinama je tudi v povprečni oceni učiteljev o učenčevem poznavanju strategij za 

reševanje ABP (vu_s) (t=-13,20, p<0,05). Najmanjša razlika se kaže med skupinama v oceni 

učiteljev glede branja (vu_1) (t=2,08, p<0,05). Pri vseh spremenljivkah Vprašalnika za 

učitelje je skupina 2 dosegla višje vrednosti oziroma je s strani učiteljev ocenjena, da bolje 

učenci berejo, imajo več deklarativnega (osnovnega znanja) in več strategij reševanja ABP.  

Razlike med skupinama se kažejo tudi pri Vprašalniku o načinu reševanja ABP, ki je 

namenjen učencem. Največji razliki med skupinama sta pri presoji, kako težko je 

reševanje ABP in prepričanosti, da učenec nalogo zmore rešiti. Skupina 1 je ocenila, da so 

ABP težke za reševanje (t=8,53, p<0,01) in so manj prepričani, da nalogo tudi zmorejo 

rešiti (t=-8,85, p<0,05). Skupina 2 raje rešuje ABP (t=-4,84, p<0,05). Pomembna razlika 

med skupinama je tudi v številu uporabljenih korakov pri reševanju, kjer skupina 2 nalogo 

bolj analizira in jo rešuje z več koraki (t=-5,94, p<0,05). Konkretno pa je skupina 2 tudi 

bolje rešila ABP (t=-6,04, p<0,05).  

Pri preizkusu računanja (Desetminutni aritmetični preizkus) je skupina 2 dosegla v 

povprečju boljše rezultate pri vseh vključenih spremenljivkah, ki se nanašajo na ta test: 
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število pravilno rešenih računov (dat_rr) (t=-10,86, p<0,05), reševanje enostavnih računov 

seštevanja in odštevanja ter priklica (dat_r1) (t=-9,45, p<0,05), reševanje težjih računov 

priklica in seštevanja in odštevanja do 100 (dat_r2) (t=-8,54, p<0,05), reševanje zelo 

kompleksnih računov (dat_r3) (t=-10,28, p<0,05) ter število doseženih točk na celotnem 

testu (dat_t) (t=-10,58, p<0,05). Največja razlika med skupinama je dosežena pri številu 

pravilno rešenih računov.  

Skupina 2 je bila boljša tudi na preizkusu branja krajših besed Testa motenosti v branju in 

pisanju (T-MBP). Večje razlike so prisotne pri porabljenem času (t-mbp2_č) (t=5,97, 

p<0,05).  

Pri testu WISC je skupina 2 dosegla v povprečju višje rezultate pri vseh njegovih podtestih. 

Največja razlika med skupinama je pri podtestih računanja (wisc_rac) (t=-9,59, p<0,05) in 

poučenosti (wisc_pou) (t=-9,58, p<0,05), manjša, vendar približno enaka pa na podtestih 

podobnosti (wisc_pod) (t=-7,67, p<0,05) in ponavljanje številk (wisc_pst) (t=-7,33, 

p<0,05).  

Pri STROOP testu je na vseh merjenih spremenljivkah dosegla v povprečju boljše rezultate 

skupina 2. Največje razlike so prisotne pri spremenljivki STROOP test barve (str_bar) (t=-

6,91, p<0,05), najmanjša razlika med skupinama pa je pri spremenljivki STROOP test 

besede (str_bes) (t=-5,46, p<0,05).  

Skupina 2 je v povprečju rešila bolje kot skupina 1 tri podteste CTMT testa. Največja 

razlika je pri podtestu 1 (ctmt_pr1) (t=-2,99). Ni pa statistično pomembnih razlik med 

zadnjima dvema podtestoma (ctmt_pr4 in ctmt_pr5), ker obe nalogi zahtevata sledenje 

dvema zaporedjema, kar zahteva zelo veliko miselne kontrole, pozornosti, zato verjetno 

ni razlik med učenci z učnimi težavami pri matematiki in učenci brez učnih težav pri 

matematiki.  
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5.3 KOMPONENTNA ANALIZA POSAMEZNIH SKUPIN 

Naredili smo komponentno analizo ločeno, za skupino 1 in skupino 2. Na ta način smo 

dobili vpogled v strukturo vsake skupine posebej. Numerus v obeh skupinah izpolnjuje 

pogoje o razmerju med številom subjektov in spremenljivk za izpeljavo te multivariatne 

metode. Ustreznost aplikacije komponentne analize smo testirali s Kaiser-Meyer-

Olkinovim testom (KMO-testom) in Bartlettovim testom sferičnosti. KMO statistično 

variira med 0 in 1. Kaiser (1974, v Field, 2009) priporoča, da se sprejema vrednosti nad 

0,5. Vrednosti testa med 0,5 in 0,7 so povprečne, med 0,7 in 0,8 so dobre, med 0,8 in 0,9 

so zelo ustrezne in nad 0,9 odlične (Hutcheson in Sofroniou, 1999, v Field, 2009, str. 647).  

Za interpretacijo strukture faktorjev smo uporabili Oblimin rotacijo, ki je najbolj primerna 

za naš sistem spremenljivk. Faktorji namreč korelirajo med seboj, torej niso povsem 

medsebojno neodvisni, daje pa nam dobro enostavno strukturo.  

5.3.1 Komponentna analiza za skupino 1 – skupino učencev, ki ima učne 
težave pri matematiki 

S korelacijsko matriko smo dobili vpogled v manifestno strukturo faktorskega prostora.  

Tabela 17: Rezultat Kaiser-Meyer-Olkin testa in Bartlett testa 

Kaiser-Meyer-Olkin test (KMO) 0,609 

Bartlett test 

χ2 842,193 

df 276 

P 0,000 

V tabeli 17 sta predstavljeni vrednosti  KMO testa in Bartlettovega testa. KMO test ima 

vrednost 0,609. Bartlett test je statistično pomemben, zato lahko sklepamo, da je 

komponentno analizo smiselno uporabiti.  
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Slika 13: Graf drobirja - skupina 1 

 

Iz grafa drobirja na sliki 13 je razvidno, da izstopa osem faktorjev. Ohranili smo faktorje, ki 

imajo lastno vrednost večjo od 1 (λ˃1).  

Tabela 18: Lastne vrednosti in delež pojasnjene variance 

faktor λ % F% 

1 5,03 20,94 20,94 
2 2,80 11,68 32,62 
3 2,17 9,02 41,64 
4 2,05 8,55 50,19 
5 1,48 6,15 56,34 
6 1,32 5,48 61,82 
7 1,22 5,07 66,88 
8 1,17 4,86 71,74 

Legenda: λ = lambda; % = odstotek pojasnjene variance; F% = skupni delež variance 

Z osmimi ekstrahiranimi faktorji pojasnimo 71,74 % celotne variance. Po poševnokotni 

rotaciji prvi faktor pojasni 20,94 % variance, drugi faktor 11,68 % variance, tretji faktor 

9,02 % variance, četrti faktor 8,55 % variance, peti faktor 6,15 % variance, šesti faktor 

5,48 % variance, sedmi faktor 5,07 % variance in osmi faktor 4,86 % variance. 
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Tabela 19: Struktura faktorske matrike po poševnokotni rotaciji "Direct Oblimin" 

 
FAKTOR 

1 2 3 4 5 6 7 8 

dat_t 0,96 0,01 0,02 -0,05 -0,02 -0,13 -0,01 -0,07 
dat_r2 0,88 0,02 0,11 0,04 -0,01 -0,10 -0,03 0,02 
dat_r1 0,88 -0,01 0,01 0,13 -0,12 0,09 -0,07 0,05 
dat_r3 0,86 0,00 -0,11 -0,18 0,05 -0,12 0,01 -0,11 
ctmt_stc 0,06 0,78 0,18 -0,03 0,04 0,04 -0,06 -0,09 
sl_pom -0,14 0,65 -0,05 -0,17 0,03 -0,17 0,01 0,23 
str_beba 0,08 0,58 -0,27 0,26 -0,03 -0,08 -0,21 -0,16 
t-mbp2_č 0,10 0,09 0,87 -0,10 -0,11 0,07 0,05 -0,09 
vid_p_m_koord 0,08 0,10 0,03 -0,77 -0,02 -0,01 0,05 0,03 
vu_1 0,12 0,16 0,20 0,58 0,27 0,01 0,30 0,30 

su_s 0,00 0,16 -0,26 0,11 0,77 0,01 0,04 0,02 
str_int -0,16 0,01 0,38 -0,33 0,45 -0,07 -0,24 -0,06 
vu_z 0,31 -0,10 -0,34 -0,04 0,39 0,17 -0,12 0,32 
spm_t 0,14 0,25 -0,16 -0,30 -0,54 -0,02 -0,04 0,34 
vuč_3 -0,18 -0,01 0,04 0,16 -0,14 0,87 -0,10 0,08 
vuč_31 0,05 0,09 0,01 0,17 -0,13 -0,86 -0,07 0,05 
bn_st 0,22 0,00 0,04 -0,06 0,08 -0,09 -0,80 0,13 
bn_reš 0,13 0,03 0,01 -0,16 0,16 -0,16 -0,70 0,22 
vuč_8 0,12 -0,29 0,05 -0,13 0,15 -0,21 0,56 0,09 
wisc_pod -0,22 -0,08 -0,02 0,07 -0,23 -0,26 -0,20 0,73 
wisc_pou 0,22 -0,08 0,22 0,21 -0,02 0,08 -0,16 0,68 
wisc_pst -0,07 0,41 -0,15 -0,27 0,16 0,18 0,21 0,65 
wisc_rač 0,18 0,00 -0,18 0,04 0,33 -0,10 -0,19 0,46 

Tabela 19 prikazuje vrednosti faktorskih uteži po posameznih indikatorjih. Faktorska 

struktura ni čista. 

Prvi faktor pojasnjuje 20,94 % variance in smo ga poimenovali avtomatizacija 

aritmetičnih dejstev in postopkov. Sestavljajo ga naslednji indikatorji:  

o skupno število doseženih točk na testu DAT (dat_t), 

o število računov z dvema točkama na testu DAT (dat_r2), 

o število računov z eno točko na testu DAT (dat_r1), 

o število računov s tremi točkami na testu DAT (dat_r3). 

Glede na vključene spremenljivke lahko povzamemo, da pri rezultatih učencev z učnimi 

težavami pri matematiki največji delež variance izhaja iz zahteve po hitrem priklicu 

osnovnih aritmetičnih dejstev in postopkov seštevanja in odštevanja, priklicu poštevanke 
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in ustreznem deljenju ter hitrem in točnem računanju v obsegu do 20, 100 in 1000, ki 

vključuje tudi proceduralno znanje. Faktor je unipolaren.  

Poudarek matematike v prvem in drugem triletju osnovne šole je kompetentnost na 

področju seštevanja in odštevanja, čeprav se te spretnosti pri otroku razvijajo že mnogo 

prej (Jordan in Levine, 2009; Van Galen in Reitsma, 2010; Dyson, Jordan, Glutting, 2011). 

Slabo razvite strategije štetja, počasen priklic dejstev in netočno računanje odražajo slabe 

številske zmožnosti (Jordan, Hanich in Kaplan, 2003; Geary idr., 2000, v Jordan in Levine, 

2009). Težave s fluentnostjo aritmetičnih dejstev, ki predstavljajo zmožnost hitrega in 

točnega priklica osnovnih aritmetičnih dejstev, kot npr. 3 + 5 = 8 ali 7 – 4 = 3, iz 

dolgoročnega spomina, se pogosto omenjajo pri učencih z učnimi težavami pri matematiki 

(Jordan, Hanich in Kaplan, 2003; Jordan in Levine, 2009; Geary, Hamson in Hoard, 2000, v 

Jenks, Van Lieshout, De Moor, 2012). Nekateri avtorji priklic celo primerjajo z zmožnostjo 

dekodiranja pri branju (Fuchs idr., 2010). Učenci z učnimi težavami pri matematiki namreč 

ne kasnijo le v razvoju računskih spretnosti, ampak tudi v priklicu aritmetičnih dejstev 

(Geary, 1993), zato avtor loči proceduralno in semantično podvrsto učnih težav pri 

matematiki. Prvi tip težav je vezan na počasnejši razvoj spretnosti štetja in strategij štetja, 

semantična podvrsta pa vključuje disfunkcijo verbalnega spomina in se izkazuje kot 

napake in počasnost priklica deklarativnih dejstev. Avtomatizacija aritmetičnih dejstev je 

pomembna, ker osvobodi kognitivne vire, ki jih učenec uporabi za bolj kompleksne 

matematične naloge (Dehaene, 1997, v Jenks idr., 2012), kar ABP so, hitri priklic 

enostavnih računov pa je tudi pogoj za reševanje bolj kompleksnih računov (npr. 13 + 26 = 

…) (Van Galen in Reitsma, 2010). Avtomatizacija aritmetičnih dejstev je ključnega pomena 

tudi za uspešno usvajanje proceduralnih znanj in reševanje ABP (Kavkler, 2011b). Ker 

imajo učenci z učnimi težavami pri matematiki še vedno težave s priklicem deklarativnega 

in proceduralnega aritmetičnega znanja, se še ne morejo dovolj posvetiti reševanju ABP v 

celoti. Slabše deklarativno znanje otežuje reševanje zahtevnejših ABP (Goldman in 

Pellegrino, 1987, v Jordan in Levine, 2009).  

Drugi faktor, ki pojasnjuje 11,68 % variance, smo poimenovali delovno pomnjenje – 

izvršilne funkcije, saj ima najvišje projekcije na spremenljivke, ki so vezane na pozornost, 

koncentracijo, kognitivno fleksibilnost, odpornost na distraktorje in delovni spomin: 
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 CTMT skupne točke (ctmt_stc), 

 Acadia – slušno pomnjenje številk in besed (sl_pom), 

 Stroop besede in barve (str_beba). 

Faktor je unipolaren. Učenci z učnimi težavami pri matematiki imajo poleg kognitivnih 

tudi metakognitivne primanjkljaje. Tako slabše prepoznavajo svoje spretnosti, strategije in 

znanja, ki so potrebni za reševanje ABP, neuspešno pa tudi uporabljajo samoregulatorne 

mehanizme pri reševanju. Tako imajo težave pri (a) ocenjevanju svojih zmožnosti za 

reševanje problemov, (b) identificiranju in izbiranju ustreznih strategij, (c) organiziranju 

informacij, (d) nadzorovanju procesov reševanja, (e) ocenjevanju točnosti ter 

generaliziranju strategij (Brownell, Mellard in Deshler, 1993, v Miller in Mercer, 1997; 

Cherkes-Julkowski, 1985, v Miller idr., 1997; Goldman, 1989, v Miller idr., 1997; 

Montague, 1997). Mnogi avtorji (Montague in Applegate, 1993; Kulak, 1993, v Miller idr., 

1997; Swanson, 1990, v Miller idr., 1997) pa pravijo, da učenci z učnimi težavami pri 

matematiki pogosto že neučinkovito uporabijo kognitivne strategije. Tako uporabijo 

strategije za reševanje ABP (npr. branje, preverjanje razumevanja, računanje), nimajo pa 

strategij reprezentacije (parafraziranje, vizualiziranje, hipotetiziranje) ABP (Montague in 

Applegate, 1993; Hutchinson, 1993, v Miller idr., 1997; Montague, Bos in Doucette, 1991, 

v Miller idr., 1997; Zawaiza in Gerber, 1993, v Miller idr., 1997). Pogosto se kot 

pomembna izvršilna funkcija omenja inhibicija. Inhibicija igra zelo pomembno vlogo pri 

matematični uspešnosti, v predšolskem obdobju in prvem razredu je celo pomembnejša 

kot delovni spomin (Mazzocco, 2007). Učenci z učnimi težavami pri matematiki imajo 

težave pri nalogah, ki vključujejo centralno izvrševanje in pri nalogah, ki zahtevajo 

inhibicijo nepomembnih informacij (Passolunghi idr., 1999; Espy idr., 2004, Passolunghi in 

Lanfranchi, 2012). Učenci z učnimi težavami pri matematiki, ki imajo težave pri reševanju 

ABP, imajo šibko inhibicijo, ki se kaže v slabem priklicu za nalogo pomembnih informacij in 

boljšem priklicu nepomembnih infromacij, primerjano z njihovimi uspešnimi vrstniki 

(Passolunghi idr., 1999; De Beni, Palladino, Pazzaglia in Cornoldi, 1998, v Passolunghi idr., 

2012). Učenci z učnimi težavami pri matematiki, ki imajo slabše razvite izvršilne funkcije, 

imajo težave z načrtovanjem, organizacijo, fleksibilnostjo, težko se pripravijo za reševanje, 

slabo načrtujejo porabo časa in imajo težave z zaključevanjem naloge (Dawson, 2010).  
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Tretji faktor, ki pojasnjuje 9,02 % variance, smo poimenovali hitrost dekodiranja in ima 

najvišjo povezavo s spremenljivko, ki predstavlja čas branja (t-mpb2_č). Faktor je 

unipolaren. Hitro poimenovanje znanih vizualnih informacij, kot so črke, števke, predmeti, 

je kognitivna spretnost, ki je povezana z branjem (Vaessen, 2010). Branje je pomembno 

pri reševanju ABP (Hanich, Jordan, Kaplan in Dick, 2001, v Jenks idr., 2012), zato se 

matematične učne težave pogosto pojavljajo skupaj s težavami branja (Dirks, Spyer, van 

Lieshout in De Sonneville, 2008, v Jenks idr., 2012). Barbaresi s sodelavci (2005, v Jordan 

in Levine, 2009) navaja, da ima več kot polovica učencev z učnimi težavami pri matematiki 

tudi bralne in jezikovne težave. Tako imajo učenci s težavami branja in učnimi težavami 

pri matematiki večje težave pri reševanju ABP, ki so odvisne od jezikovnega razumevanja 

in proceduralnih spretnosti (Janez ima štiri frnikole, Miha mu jih še nekaj da. Sedaj ima 17 

frnikol. Koliko frnikol mu je dal Miha?) (Jordan idr., 2003). Vilenius-Tuohimaa, Aunola in 

Nurmi (2008) so v raziskavi odkrili, da obstajajo pomembne povezave med reševanjem 

ABP in dekodiranjem. Dobra tehnika branja je pozitivno povezana z zmožnostjo reševanja 

ABP. Tudi M. Košak-Babuder (2012) ugotavlja, da sta dobro dekodiranje in dobra 

tekočnost branja pogoj za uspešno bralno razumevanje. Razvitejše dekodiranje omogoča 

bolj avtomatizirano branje, kar posledično prinaša večjo hitrost branja. Spretnejši bralec 

dekodira cele besede in ne le posamezne skupine črk ali posamezne črke (Pečjak, 2010). 

Učenec, ki bere tekoče, bere natančneje, avtomatično in brez zavestnega nadzora ter 

usmerjanja pozornosti v dekodiranje, zato lahko pozornost ter obseg delovnega spomina 

posveti bralnemu razumevanju (Rasinski, 2004, v Košak Babuder, 2012). Če učenec ne 

dekodira hitro in natančno, so njegovi kognitivni viri in delovni spomin obremenjeni z 

identificiranjem besed, niso pa dostopni za oblikovanje pomena povedi in celotnega 

besedila (Wong, Graham, Hoskyn in Berman, 2008). Nekateri učenci so tako obremenjeni 

z dekodiranjem posameznih besed v povedi, da pozabijo celotno vsebino, ko prispejo do 

konca povedi (prav tam). Ker pa imajo učenci iz te skupine še vedno težave s hitrostjo 

dekodiranja ter posledično s tekočnostjo branja, razumevanju ABP še ne morejo posvetiti 

več časa in energije. Berejo počasneje. Zato bi v pedagoškem smislu bilo potrebno najprej 

doseči fluentnost v tehniki branja, preden se osredinimo na bolj splošne strategije branja, 

ki so pomembne tako za bralno razumevanje kot reševanje ABP. 
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Četrti faktor, ki pojasnjuje 8,55 % variance, smo imenovali zmožnost zaporedne 

integracije informacij, saj ima najvišjo projekcijo na spremenljivko Acadia 

(vid_p_mot_koord), ki meri sposobnost vidnega zaznavanja ob sočasni finomotorični 

kontroli roke (Novosel, 1989) ter spremenljivko Vprašalnika za učitelje, v katerem so 

ocenjevali učenčevo branje (vu_1). Faktor je bipolaren, saj kaže, da tisti učenci, ki bolje 

berejo, hkrati izkazujejo šibko zmožnost zaporedne integracije informacij. Obstaja veliko 

raziskav o povezavi med motoričnimi in matematičnimi spretnostmi (Luo, Jose, 

Huntsinger in Pigott, 2007, v Pieters idr., 2013; Pagani, Fitzpatrick, Archambault in Janosz, 

2010, v Pieters idr., 2013; Pieters, Desoete, Roeyers, Vanderswalmen in Van Waelvelde, 

2012, v Pieters idr., 2013). Dejavnosti, kot npr. štetje, risanje, so nujno potrebne za 

zgodnje učenje matematike in razvoj ustreznih mentalnih reprezentacij številskega 

prostora (Geary, 1993; Luo idr., 2007, v Pieters idr., 2013). Informacije iz besedila učenci 

bolje pomnijo, če so podkrepljene s sliko (Levie in Lentz, 1982; v Schnotz in Bannert, 2003; 

Levin, Anglin in Carney, 1987, v Schnotz in Bannert, 2003). Vaivre-Douret s sodelavci 

(2011, v Pieters idr., 2013)  je v vzorcu 43 otrok z razvojno koordinacijsko motnjo (DCD) 

dobil tri klastre. Več matematičnih težav je bilo v klastru vidno-prostorske in 

konstrukcijske dispraksije kot pa v ideomotorni dispraksiji (težave s plazenjem, s prsti, 

počasnostjo gibanja).  

Peti faktor, ki pojasnjuje 6,15 % variance, lahko imenujemo učiteljeva percepcija 

učenčevega obvladovanja aritmetičnega znanja in strategij. Faktor ima najvišje povezave 

z dvema manifestnima spremenljivkama, ki se nanašata na učenčevo deklarativno in 

proceduralno znanje (vu_1 in vu_s). Nasplošno učitelji dobro ocenijo učence glede na 

celotne dosežke pri matematiki (Aubrey idr., 2000, v Kavkler idr., 2011; Kavkler idr., 2004, 

v Kavkler idr., 2011). Pomembna pa je tudi zmožnost inhibiranja nepomembnih 

informacij.  

Šesti faktor, ki pojasnjuje 5,48 % variance, smo poimenovali presoja zmožnosti reševanja 

ABP. Faktor ima najvišje projekcije na spremenljivkah, ki se nanašata na učenčevo 

ocenjevanje lastne zmožnosti reševanja ABP (vuč_3 in vuč_31). Faktor je bipolaren. 

Učenci z učnimi težavami pri matematiki se slabo zavedajo svojih zmožnosti za reševanje 

ABP (Miller in Mercer, 1997; Desoete in Roeyers, 2005; Kavkler, Košak Babuder in 

Magajna, 2013). Težji ko se zdi ABP učencem, manj so prepričani, da bi nalogo tudi znali 



Marko Kalan STRATEGIJE REŠEVANJA ARITMETIČNIH BESEDNIH PROBLEMOV PRI UČENCIH Z UČNIMI 
TEŽAVAMI PRI MATEMATIKI 

153 

rešiti. V primerjavi z vrstniki brez težav, učenci z učnimi težavami pri matematiki 

pogosteje ocenijo ABP kot težke, zato menijo, da bodo potrebovali tudi več časa za 

reševanje ter nimajo ideje, katere strategije bi uporabili pri reševanju ABP (Montague in 

Applegate, 2000).  

Sedmi faktor pojasnjuje 5,07 % variance in smo ga poimenovali faktor neučinkovite rabe 

strategij reševanja ABP. Faktor je bipolaren. Faktor ima najvišje projekcije na 

spremenljivke število uporabljenih korakov pri reševanju ABP (bn_st), število doseženih 

točk pri reševanju ABP (bn_reš) in strategije, za katere učenec meni, da jih uporablja pri 

reševanju (vuč_8). Bolj ko so učenci prepričani, da uporabljajo določene korake pri 

reševanju ABP, manj uspešni so pri reševanju ABP. Mnogi učenci z učnimi težavami pri 

matematiki imajo težave pri reševanju ABP, ker slabo načrtujejo. Pomoči jim ne nudijo niti 

matematični učbeniki, ker vsebujejo le štiristopenjsko formulo reševanja: (a) preberi 

nalogo, (b) odloči se, kaj boš delal, (3) izračunaj in (4) preveri odgovor. Potrebujejo 

eksplicitno poučevanje spretnosti reševanja matematičnih problemov in strategij 

(Montague, 2005). Učenci se namreč trudijo, da rešujejo naloge, vendar pa samostojno ne 

razvijejo strategij. Tako si slabi reševalci narišejo sliko naloge, ne da bi upoštevali zveze 

med posameznimi deli naloge, kar rezultira v nerazumevanju naloge in napačnem 

reševanju (Montague, 2005). Uporabijo slikovno reprezentacijo namesto shematske 

(Montague, prav tam).  

Osmi faktor, ki pojasnjuje 4,86 % variance, smo poimenovali kar faktor verbalnih 

sposobnosti, saj ima najvišje povezave s štirimi manifestnimi spremenljivkami, ki merijo 

kognitivne sposobnosti posameznika, tako jezikovne kot numerične. Kognitivni razvoj ima 

pomemben vpliv na učne težave pri matematiki, saj vpliva na to, kako učenec procesira 

informacije (Hallahan idr., 2005, v Bryant idr., 2006), prav pri ABP pa je pomembno, da 

učenec informacije učinkovito procesira (Montague, 2005). Reševanje ABP zahteva poleg 

matematičnih tudi jezikovne zmožnosti (Kelly in Carnine, 1996). Jezikovne spretnosti so 

pomembne, ker je matematični jezik posebna oblika jezika. Obvladovanje matematičnega 

jezika je pogoj za računanje in reševanje ABP (Miller in Mercer, 1997). Tako učenec pri 

računanju potrebuje jezikovne spretnosti za priklic in uporabo številnih korakov, pravil in 

matematičnih dejstev (Miller in Mercer, 1997). Z vsakim razredom v šoli naraste potreba 

po branju in jezikovnih spretnostih pri reševanju vedno kompleksnejših ABP. Določene 
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jezikovne formulacije so za učenca težke, ker uporabljajo lingvistične strukture, ki jih 

učenec ne zmore vtkati v svoje strukture konceptualnega znanja (Cummins idr., 1988; 

Cummins, 1991). »Nepomembne numerične in lingvistične informacije v ABP povzročajo 

veliko problemov učencem z učnimi težavami pri matematiki« (Englert, Culatta in Horn, 

1987, v Miller in Mercer, 1997, str. 50). Smith (1994, v Miller in Mercer, 1997) pa 

ugotavlja, da ima veliko učencev z učnimi težavami pri matematiki bralne težave, ki 

vplivajo na reševanja ABP.  

Tabela 20: Interfaktorska korelacijska matrika 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1,00 0,01 -0,12 0,04 0,11 -0,20 -0,12 0,16 

2 0,01 1,00 -0,18 -0,10 -0,01 0,01 -0,16 0,11 

3 -0,12 -0,18 1,00 0,04 -0,02 -0,05 0,03 -0,08 

4 0,04 -0,10 0,04 1,00 -0,02 0,09 0,03 0,04 

5 0,11 -0,01 -0,02 -0,02 1,00 -0,01 0,02 0,10 

6 -0,20 0,01 -0,05 0,09 -0,01 1,00 0,14 -0,10 

7 -0,12 -0,16 0,03 0,03 0,02 0,14 1,00 -0,14 

8 0,16 0,11 -0,08 0,04 0,10 -0,10 -0,14 1,00 

Tabela 22 kaže na povezanost med faktorji, ki pa je nizka, kar kaže na dovolj dobro 

diferenciran sistem faktorjev. Najvišjo povezavo zasledimo med 1. (avtomatizacija 

aritmetičnih dejstev in postopkov) in 6. (presoja zmožnosti reševanja ABP) faktorjem, ki si 

vsebinsko nista sorodna, vendar pa imajo učenci, ki niso prepričani v zmožnost reševanja 

ABP, težave tudi pri aritmetičnih nalogah. 
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5.3.2 Komponentna analiza za skupino 2 – skupino učencev, ki nima učnih 
težav pri matematiki 

S korelacijsko matriko smo dobili vpogled v manifestno strukturo faktorskega prostora. 

Skupino 2 – skupino učencev, ki nima učnih težav pri matematiki, opredeljuje 21 

spremenljivk. 

Tabela 21: Rezultat Kaiser-Meyer-Olkin testa in Bartlett testa 

Kaiser-Meyer-Olkin test 0,598 

Bartlett test 

χ2 898,782 

df 276 

P 0,000 

Kaiser-Meyer-Olkin test ima dokaj visoko vrednost, Bartlett test pa je statistično 

pomemben. Iz obeh vrednosti lahko sklepamo, da je faktorsko analizo smiselno uporabiti.  

Slika 14: Graf drobirja -  skupina 2 

 

Iz grafa drobirja na Sliki 14 je razvidno, da izstopa 9 faktorjev. 
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Tabela 22: Lastne vrednosti in delež pojasnjene variance 

Faktor λ % F% 

1 6,06 25,23 25,23 
2 2,40 9,99 35,22 
3 1,84 7,67 42,89 
4 1,46 6,06 48,95 
5 1,39 5,78 54,73 
6 1,30 5,42 60,14 
7 1,25 5,20 65,34 
8 1,20 5,00 70,34 
9 1,01 4,21 74,55 

Legedna: λ = lambda; % = odstotek pojasnjene variance; F% = skupni delež variance 

Z devetimi ekstrahiranimi faktorji (tabela 22) pojasnimo 74,55 % skupne variance 

spremenljivk. Po poševnokotni rotaciji prvi faktor pojasni 25,23 % variance, drugi faktor 

9,99 % variance, tretji faktor 7,67 % variance, četrti faktor 6,06 % variance, peti faktor 

5,78 % variance, šesti faktor 5,42 % variance, sedmi faktor 5,20 % variance, osmi faktor 

5, 00 % variance ter deveti faktor 4,21 % variance (tabela 22).  
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Tabela 23: Struktura faktorske matrike po poševnokotni rotaciji "Direct Oblimin" 

 
FAKTOR 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

vuč_3 -0,89 -0,09 0,11 -0,10 0,02 0,15 -0,04 -0,03 0,02 
vuč_31 0,85 -0,06 0,03 -0,10 0,11 0,06 -0,08 0,14 0,05 
t-mbp2_č 0,11 0,89 -0,01 -0,05 -0,07 0,03 0,09 0,01 -0,04 
dat_r2 0,33 -0,57 0,08 -0,08 -0,17 0,26 -0,06 -0,18 0,10 
dat_r1 0,32 -0,51 0,19 -0,06 -0,06 0,16 0,27 -0,08 -0,15 
wisc_pod -0,06 -0,02 0,89 0,01 -0,02 -0,02 -0,02 -0,13 0,01 
wisc_pou -0,15 -0,14 0,78 -0,09 0,28 -0,08 -0,05 0,27 0,11 
bn_reš 0,25 0,01 0,64 -0,05 -0,30 0,09 0,04 -0,10 -0,22 
bn_st 0,16 0,15 0,62 0,06 -0,36 0,05 0,14 -0,01 -0,15 
str_int -0,10 -0,04 0,06 -0,81 -0,09 0,27 -0,04 0,02 -0,03 
str_beba -0,14 -0,15 -0,02 0,58 -0,39 0,37 0,03 0,12 -0,08 
sl_pom 0,09 -0,02 0,05 -0,33 -0,81 -0,32 0,02 0,14 -0,11 
wisc_pst 0,00 0,06 0,07 0,08 -0,77 -0,07 0,07 0,00 0,05 
viz_p_m_koord -0,11 -0,06 -0,10 0,12 -0,65 0,24 -0,10 -0,01 0,10 
ctmt_stc -0,07 -0,08 -0,03 -0,21 0,07 0,81 0,12 0,20 -0,18 
dat_t 0,49 -0,29 0,11 0,06 -0,03 0,50 -0,03 -0,04 -0,04 
dat_r3 0,47 -0,22 0,11 0,09 0,04 0,53 -0,05 0,02 -0,07 
wisc_rač 0,24 0,44 0,24 0,14 -0,07 0,49 -0,19 -0,04 0,08 
spm_t 0,01 0,14 0,37 -0,09 -0,27 0,42 -0,15 -0,14 0,20 
vuč_8 0,05 -0,05 0,02 0,08 -0,05 0,05 0,87 0,07 0,16 
t-mbp2_št_n -0,27 0,45 -0,03 -0,07 0,15 0,10 0,59 -0,20 -0,05 
vu_s 0,16 0,12 -0,14 -0,11 -0,14 0,10 0,03 0,88 0,04 
vu_z -0,02 -0,06 0,28 0,32 0,04 0,05 -0,01 0,52 -0,05 

vu_1 0,04 -0,05 0,00 -0,03 -0,06 -0,06 0,16 0,02 0,92 

Tabela 23 prikazuje vrednosti faktorskih uteži po posameznih indikatorjih. Faktorska 

struktura ni čista.  

Prvi faktor, ki smo ga poimenovali faktor presoje zmožnosti reševanja ABP, pojasnjuje 

25,23 % variance sistema. Faktor ima najvišje projekcije na spremenljivki ocene težavnosti 

ABP (vuč_3) in prepričanja o zmožnosti reševanja ABP (vuč_31). Faktor je unipolaren, saj 

je negativna korelacija med manifestnima spremenljivkama prisotna zgolj zaradi načina 

merjenja oziroma ocenjevanja (višje število na spremenljivki vuč_3 pomeni, da bolj ko so 

učenci ocenili nalogo kot lahko, bolj so bili prepričani, da jo bodo tudi rešili). Sklepamo, da 

učenci te skupine nimajo težav pri ocenjevanju težavnosti naloge in prepričanju, če nalogo 

tudi zmorejo rešiti. Uspešni reševalci so strateško dobro opremljeni, imajo metakognitivni 

pristop ter dobre samoregulatorne spretnosti (Montague, 2006; Dawson, 2010). 
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Sklepamo lahko, da imajo tudi dobro mnenje o matematiki, saj Schoenfeld (1985, v Keur, 

1997) in Silver (1985, v Keur, 1997) poročata, da učenčevo mnenje o matematiki vpliva 

neposredno na reševanje matematičnih problemov, zlasti nerutinskih matematičnih 

problemov. Boljše mnenje o matematiki prispeva k uspešnejšemu reševanju problemov.  

Drugi faktor pojasnjuje 9,99 % variance in smo ga poimenovali faktor avtomatizacije 

veščin branja in računanja. Najvišje projekcije ima na spremenljivko branja v sekundah (t-

mbp2_č) in spremenljivki, ki predstavljata spretnost računanja (dat_r1 in dat_r2), 

predvsem priklica aritmetičnih dejstev. Spremenljivke označujejo hitrost dekodiranja in 

priklic verbalno-vizualnih povezav. Pomembni sta predvsem točnost dekodiranja vizualnih 

dražljajev, hitrost branja ter hitrost priklica podatkov iz semantičnega spomina. Ko pri 

branju dekodiranje postane avtomatično, je učenec lahko pozoren na višje ravni 

predelave in razumevanja besedila (La Berge in Samuels, 1974, v Pečjak, 2010), saj 

razbremeni delovni spomin, ki je na voljo za druge operacije. Če je računanje 

avtomatizirano, lahko učenci usmerijo pozornost na bolj kompleksne aspekte reševanja 

ABP (Gagne, 1983, v Zentall, 2007). Glede na to, da gre za skupino učencev, ki pri 

matematiki nima težav, lahko zaključimo, da imajo osnovna aritmetična in proceduralna 

znanja avtomatizirana in vso svojo mentalno energijo lahko usmerijo na druge vidike 

reševanja ABP. Span in Overtoom-Corsmit (1986, v Keur, 1997) sta ugotovila, da si uspešni 

reševalci ABP vzamejo več časa za analizo naloge, ker si potem lažje prikličejo shemo 

reševanja in oblikujejo ustrezno reprezentacijo naloge. 

Tretji faktor ali tudi faktor verbalnega razumevanja pojasnjuje 7,67 % variance in ima 

najvišje projekcije na spremenljivke podtestov WISC-a (wisc_pod, wisc_pou), na število 

doseženih točk pri reševanju ABP (bn_reš) in število korakov pri reševanju (bn_st). Pri 

reševanju ABP je pomemben dober besednjak in verbalno razumevanje. Prvi korak pri 

uspešnem reševanju ABP je razumevanje ABP (Polya, 2004). 

Četrti faktor smo zaradi najvišjih projekcij na spremenljivke STROOP testa poimenovali 

zmožnost inhibiranja ter pojasnjuje 6,06 % variance. Inhibicija, ki je kognitivna zmožnost 

zatiranja dominantnih (čeprav v zvezi z nalogo nepomembnih) odgovorov, je povezana z 
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matematičnimi zmožnostmi (Jenks, van Lieshout in de Moor, 2012), kar se dogaja zlasti pri 

ABP, saj poleg kompleksnosti vključujejo tudi nepomembne informacije, ki jih je v procesu 

reševanja potrebno inhibirati.  

Peti faktor smo zaradi najvišjih projekcij na spremenljivke slušnega pomnjenja (sl_pom), 

ponavljanja številk (wisc_pst) ter vidno-prostorske in motorične koordinacije 

(vid_p_m_koord) poimenovali neposredno kratkotrajno slušno in vizualno pomnjenje in  

pojasnjuje 5,78 % variance sistema. Faktor je unipolaren in prikazuje negativne korelacije. 

Pri tem faktorju gre za tesno prepletanje dejavnikov, ki določajo veščino slušne in vizualne 

zapomnitve. 

Šesti faktor, ki pojasnjuje 5,42 % variance, smo poimenovali centralni eksekutiv. Faktor 

ima najvišje projekcije na spremenljivke doseženih točk pri aritmetičnem testu (dat_rr), 

število računov s tremi (največ možnimi) točkami (dat_r3), računanje na testu sposobnosti 

(wisc_rač) in nebesedno rezoniranje (spm_t). Faktor je unipolaren. Uspešni reševalci 

imajo na voljo zelo različne strategije reševanja tako računskih kot ABP, kar je povezano 

tako s splošnimi intelektualnimi sposobnostmi kot tudi ustreznim deklarativnim, 

proceduralnim in pojmovnim matematičnim znanjem (Kroll in Miller, 1993, v Keur, 1997).  

Sedmi faktor, ki pojasnjuje 5,20 % variance, smo poimenovali kompenzatorno 

funkcioniranje, saj ima največje projekcije  na spremenljivko, ki meri strategije reševanja 

ABP (vuč_8) in hkrati spremenljivko, ki meri število napak pri branju (t-mbp2_št_n). 

Obstaja skupina učencev, ki veliko vlaga v kompenzacijo strategij tako reševanja kot 

branja. Faktor je unipolaren. Bralne veščine in veščine računanja imajo pomembno vlogo 

pri uspešnem reševanju ABP (Muth, 1984, v Keur, 1997; Muth in Glynn, 1985, v Keur, 

1997).  

Osmi faktor smo poimenovali učiteljeva ocena obvladovanja aritmetičnih znanj in 

postopkov reševanja ABP, pojasnjuje pa 5,00 % variance. Faktor je unipolaren.  Učenci 

brez učnih težav pri matematiki so tudi s strani učiteljev prepoznani kot učenci, ki dobro 

obvladajo računanje in imajo učinkovite strategije reševanja ABP.  
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Deveti faktor, ki pojasnjuje 4,21 % variance in je saturiran samo z eno spremenljivko, ki se 

nanaša na dobro branje, smo zato poimenovali kar faktor učiteljeve ocene bralne 

zmožnosti učenca. Vrednost je visoka, kar pomeni, da učitelji učence, ki nimajo učnih 

težav pri matematiki in reševanju ABP, vidijo kot uspešne tudi zato, ker imajo dobre 

bralne zmožnosti.  

Tabela 24: Interfaktorska korelacijska matrika 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 1,00 -0,18 0,19 0,02 -0,22 0,21 -0,05 0,06 -0,07 

2 -0,18 1,00 -0,09 -0,01 -0,02 -0,14 0,07 -0,10 0,04 

3 0,19 -0,09 1,00 0,01 -0,17 0,27 -0,06 0,06 -0,04 

4 0,02 -0,01 0,01 1,00 -0,05 0,07 -0,04 0,06 0,06 

5 -0,22 -0,02 -0,17 -0,05 1,00 -0,23 -0,01 0,01 0,01 

6 0,21 -0,14 0,27 0,07 -0,23 1,00 -0,07 0,02 -0,06 

7 -0,05 0,07 -0,06 -0,04 -0,01 -0,07 1,00 0,00 -0,07 

8 0,06 -0,10 0,06 0,06 0,01 0,02 0,00 1,00 -0,05 

9 -0,07 -0,04 -0,04 0,06 0,01 -0,06 -0,07 -0,05 1,00 

Interfaktorska matrika v Tabeli 24 kaže na dobro diferenciran sistem faktorjev, saj so 

povezave med njimi dovolj nizke. Najvišji, a še vedno nizki, sta povezavi med 1. faktorjem 

(faktor presoje zmožnosti reševanja ABP) in 5. faktorjem (neposredno kratkotrajno slušno 

in vizualno pomnjenje) ter med 5. faktorjem (neposredno kratkotrajno slušno in vizualno 

pomnjenje) in 6. faktorjem (centralni eksekutiv). Prva vsebinsko nista povezana, 

nakazujeta pa hitro slušno in vizualno dojemanje ob branju ABP. Povezava med 5. in 6. 

faktorjem pa predstavlja neko splošno, globalno, učinkovito funkcioniranje.  

 

5.3.3 Analiza in primerjava latentnih struktur 

5.3.3.1 Latentna struktura spremenljivk skupine učencev, ki imajo učne težave 
pri matematiki 

Na osnovi poševnokotne rotacije »Direct Oblimin« smo pridobili in interpretirali 

posamezne faktorje, ki dajejo latentno struktruro učencev z učnimi težavami pri 

matematiki na področju reševanja ABP. Latentno strukturo oblikuje osem faktorjev. Vsi 

faktorji strukture, razen enega, so saturirani vsaj z dvema ali več manifestnimi 

spremenljivkami. Lahko zaključimo, da faktorji latentne strukture učencev z učnimi 
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težavami pri matematiki na področju reševanja ABP pokrivajo slabše usvojena 

matematična deklarativna in proceduralna dejstva, skromnejše jezikovne spretnosti ter 

šibke metakognitivne spretnosti pri reševanju ABP. V latentni strukturi učnih težav na 

področju matematike pri reševanju ABP imamo naslednje  faktorje: 'avtomatizacija 

aritmetičnih dejstev in postopkov', 'delovno pomnjenje – izvršilne funkcije', 'hitrost 

dekodiranja', 'zmožnost zaporedne integracije informacij', 'učiteljeva percepcija 

učenčevega obvladovanja aritmetičnega znanja in strategij', 'presoja zmožnosti reševanja 

ABP', 'neučinkovita raba strategij reševanja ABP', 'faktor verbalnih sposobnosti'.  

Iz strukture faktorjev, ki opredeljujejo skupino učencev z učnimi težavami pri matematiki 

na področju reševanja ABP, opazimo njihova šibka matematična, jezikovna in 

metakognitivna znanja. V literaturi učencev z učnimi težavami pri matematiki so 

največkrat izpostavljeni primanjkljaji na področju neavtomatiziranih spretnosti računanja, 

omejeno strateško znanje, njihov negativni odnos do matematike in reševanja problemov, 

impulzivno reagiranje pri soočenju s težkimi nalogami. Tudi učitelji jih ocenjujejo kot 

učence, ki imajo na razpolago manj deklarativnega in proceduralnega znanja, šibko pa je 

tudi pojmovno znanje. Ker pa na razvoj matematičnih znanj vplivajo tudi predšolske 

izkušnje (neformalno učenje), lahko sklepamo, da imajo ti učenci že na začetku šolanja več 

težav pri matematiki kot uspešni učenci. 

5.3.3.2 Latentna struktura spremenljivk skupine učencev, ki nimajo učnih 
težav pri matematiki 

Na osnovi razlage faktorjev, ki pojasnjujejo latentno strukturo rezultatov učencev brez 

učnih težav pri matematiki na področju reševanja ABP, ugotovimo, da latentno strukturo 

uspešnih učencev pri matematiki oblikuje devet faktorjev. Faktorji latentne strukture 

učencev brez učnih težav pri matematiki označujejo druga znanja in spretnosti. V latentni 

strukturi učencev brez učnih težav pri matematiki na področju reševanja ABP imajo 

največje deleže naslednji faktorji: 'presoja zmožnosti reševanja ABP', 'avtomatizacija 

veščin branja in računanja', 'verbalno razumevanje', 'zmožnost inhibiranja', 'neposredno 

kratkotrajno slušno in vizualno pomnjenje', 'centralni eksekutiv', 'kompenzatorno 

funkcioniranje', 'učiteljeva ocena obvladovanja aritmetičnih znanj in strategij reševanja 

ABP' ter 'učiteljeva ocena bralne zmožnosti učenca'.  
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5.3.3.3 Primerjava latentnih struktur 

Primerjava obeh latentnih struktur v Tabeli 25 kaže, da je latentna struktura učnih težav 

pri matematiki drugačna od latentne strukture brez učnih težav pri matematiki na 

področju reševanja ABP. Latentni strukturi se razlikujeta po številu faktorjev, imata pa tri 

podobne faktorje z različno nasičenostjo, zato lahko ugotavljamo določene povezave med 

posameznimi faktorji obeh skupin, kot so avtomatizacija veščin branja in računanja, 

jezikovne zmožnosti ter presoja zmožnosti reševanja ABP. 

Tabela 25: Primerjava faktorjev med latentnima strukturama 

Latentna struktura učnih težav pri matematiki Latentna struktura brez učnih težav pri 
matematiki 

faktor poimenovanje faktorja faktor poimenovanje faktorja 

1 avtomatizacija aritmetičnih dejstev in postopkov 1 presoja zmožnosti reševanja ABP 

2 delovno pomnjenje – izvršilne funkcije 2 avtomatizacija veščin branja in računanja 

3 hitrost dekodiranja 3 verbalno razumevanje 

4 zmožnost zaporedne integracije informacij 4 zmožnost inhibiranja 

5 
učiteljeva percepcija učenčevega obvladovanja 
arimetičnega znanja in strategij 

5 
neposredno kratkotrajno slušno in vizualno 
pomnjenje 

6 presoja zmožnosti reševanja ABP 6 centralni eksekutiv 

7 neučinkovita raba strategij reševanja ABP 7 kompenzatorno funkcioniranje 

8 verbalne sposobnosti 
8 

učiteljeva ocena obvladovanja aritmetičnih 
znanj in strategij reševanja ABP 

9 učiteljeva ocena bralne zmožnosti učenca 

 

Avtomatizacija veščin računanja in branja  

Za obe latentni strukturi je značilno, da se avtomatizacija veščin branja in računanja 

pojavlja kot zelo pomemben faktor, pri skupini učencev z učnimi težavami je na prvem 

mestu. Slaba računska fluentnost je ključna značilnost učencev z učnimi težavami pri 

matematiki v osnovni šoli (Ostad, 1998; Geary, 2004; Russell in Ginsburg, 1984, v Jordan 

in Levine, 2009; Hasselbring idr., 1988, v Jordan idr., 2009; Jordan in Montani, 1997, v 

Jordan idr., 2009; Jordan idr., 2003 a,b, v Jordan idr., 2009). Avtomatizacija aritmetičnih 

dejstev in postopkov predstavlja hitro, točno računanje, brez miselnega napora kot tudi 

ustrezno in fleksibilno uporabo postopkov (Council, 2001, v Jordan in Levine, 2009) in je 

povezana z reševanjem problemov (Goldman in Pellegrino, 1987), kajti če učenec slabo 

računa, ima na voljo manj kognitivnih virov, ki so potrebni za druge korake pri reševanju 

ABP (prav tam). Vsebine algebre in celo geometrije so povezane z osnovnimi računskimi 
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spretnostmi, zato je potrebno primanjkljaje na področju računanja prepoznati in 

odpravljati že v osnovni šoli in tudi srednji šoli (Ostad, 1998; Jordan idr., 2003).  

Tekoče branje poteka od počasnega zaporednega fonološkega dekodiranja do prepoznave 

besed (Ehri, 1995, 2005, v Vaessen, 2010; Share, 1999, 2008, v Vaessen, 2010)  in hitra 

učinkovita prepoznava besed omogoča učencu, da pridobi pomen iz besedila (Pikulski in 

Chard, 2005, v Košak Babuder, 2012, str. 215). Če je branje še vezano na dekodiranje, 

obremenjuje pozornost in druge kognitivne vire, zato ostane zelo malo prostih kapacitet 

za konstruiranje pomena iz besedila. Zato je avtomatizacija branja pomembna za bralno 

razumevanje (Košak Babuder, 2012), ki je pomembno pri reševanju ABP. 

 

Verbalne sposobnosti 

Besede v matematiki lahko opisujejo absolutne količine (ena, dva ,tri), relativne količine 

(več manj), odnose (dvakrat več kot) ali nejasne koncepte (zakaj je 9 večje od 7). 

Razumevanje teh izrazov je povezano z jezikovnim razvojem že od predšolskega obdobja 

in je zelo pomembno za razumevanje matematike, ker ima vsak del matematike svojo 

lastno terminologijo (Adler, 2001; Mazzocco, 2007). Obseg besednjaka je povezan z 

razumevanjem, od velikosti korelacijskega koeficienta 0,55 (Davies, 1986, v Just in 

Carpenter, 1987, v Lipec Stopar, 1999) do celo 0,81 (Carver, 1992, v Lipec Stopar, 1999). 

Verbalne ali jezikovne težave se kažejo pri razumevanju ABP, ki vključuje razumevanje 

vprašanja, razumevanje kompleksnosti stavčnih struktur in prepoznavanje nepomembnih 

informacij; tako težave, ki so povezane s katerikoli jezikovno spretnostjo, lahko ovirajo 

prepoznavanje in uporabo ustreznih strategij reševanja (Rivera, 1997).  

 

Presoja zmožnosti reševanja ABP 

Presoja zmožnosti ABP je bila merjena z dvema spremenljivkama 'ocena težavnosti ABP' 

(vuč_3) in 'prepričanost o zmožnostih reševanja' (vuč_31). Obe spremenljivki se nahajata 

tako v latentni strukturi učencev z učnimi težavami pri matematiki in učencev brez učnih 

težav pri matematiki na področju reševanja ABP. Učenci z učnimi težavami pri matematiki 

težje presojajo svoje kompetence na področju reševanja ABP (Desoete in Roeyers, 2006, v 

Wong idr., 2008).  
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Na osnovi obeh latentnih struktur in primerjave latentnih struktur med seboj 

zaključujemo, da reševanje ABP ni mogoče pojasniti samo z nekaterimi komponentami ali 

faktorji. Na osnovi strukture latentnih faktorjev sklepamo, da je reševanje ABP odvisno od 

številnih faktorjev oziroma dejavnikov, ki zajemajo tako računanje, jezik, branje, dejstva 

kot tudi odločanje, spremljanje in inhibiranje informacij ter presojo zmožnosti reševanja 

ABP. 
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5.4 DISKRIMINANTNA ANALIZA 

Diskriminantna analiza kot ena od vrste multivariatne analize nam daje možnost 

ugotavljanja strukture in diskriminantne vrednosti posameznih manifestnih spremenljivk. 

Prav tako spoznamo, katere manifestne spremenljivke najbolj diskriminirajo obe skupini 

med seboj in kako lahko na osnovi tako oblikovanega prediktorskega modela manifestnih 

spremenljivk določimo pripadnost vzorcu učencev iz obeh skupin. 

Tabela 26:  Povprečja skupin 

 spremenljivke 
Povprečja skupin 

Skupina 1 Skupina 2 skupaj 

vid_p_m_koord 13,47 17,34 15,41 

sl_pom 9,00 12,24 10,62 

vu_1 8,33 7,63 7,98 

vu_s 10,33 19,69 15,01 

vu_z 17,07 24,51 20,79 

dat_r1 21,60 25,39 23,49 

dat_r2 12,94 16,31 14,63 

dat_r3 10,29 16,37 13,33 

dat_t 78,33 107,17 92,75 

t-mbp2_č 84,81 63,27 74,04 

t-mbp2_št_n 3,87 1,77 2,82 

vuč_31 7,53 5,39 6,46 

vuč_3 10,31 13,64 11,98 

vuč_8 28,91 28,66 28,79 

bn_st 4,46 10,47 7,46 

bn_reš 3,44 6,40 4,92 

spm_t 37,41 45,31 41,36 

wisc_pod 13,31 17,11 15,21 

wisc_pou 7,81 15,20 11,51 

wisc_pst 7,79 11,61 9,70 

wisc_rac 6,56 12,19 9,37 

str_int 48,59 49,77 49,18 

str_beba 41,17 48,91 45,04 

ctmt_stc 203,81 241,59 222,70 

 
Skupina 1 ……. skupina učencev z učnimi težavami pri matematiki 
Skupina 2 ……. skupina učencev brez težav pri matematiki 
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V našem primeru pri pregledu aritmetičnih sredin rezultatov na posameznih 

spremenljivkah v tabeli 26 ugotavljamo, da v vseh primerih obstajajo razlike med rezultati 

skupine 1 in skupine 2. V primerjavi s skupino 2 imajo učenci v skupini 1 višje aritmetične 

sredine, ki merijo čas in število napak, ter nižje aritmetične sredine pri vseh manifestnih 

spremenljivkah, pri katerih višje vrednosti pomenijo boljši rezultat. 

Podtesta testa Acadie vidno-prostorska in motorična koordinacija (vid_p_m_koord) ter 

slušno pomnjenje (sl_pom) predstavljata standardizirane vrednosti. Pri vsakem podtestu 

je število možnih točk od 0 do 20, pripadajoče standardizirane vrednosti doseženih točk 

med posameznimi testi pa so približno enake.  

Učenci iz skupine 1 so slabše reševali Desetminutni aritmetični preizkus. Tako so dosegli 

nižje število točk pri preprostih enomestnih računih seštevanja in odštevanja ter 

poštevanke (dat_r1), pri bolj kompleksnih računih in prehodih (dat_r2) ter pri težjih 

računih z večjim obsegom (dat_r3). Prav tako so v primerjavi z učenci iz skupine 2 dosegli 

nižje število točk na celotnem testu.  

Skupina 1 je v primerjavi s skupino 2 naredila več napak pri branju (t-mbp2_št_n) in 

porabila več časa za branje (t-mbp2_č) pri obeh podtestih Testa motenosti v branju in 

pisanju. 
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Tabela 27: Testiranje enakosti povprečij 

spremenljivke Wilks' Lambda F df1 df2 P 

vid_p_m_koord 0,66 72,16 1 138 0,00 

sl_pom 0,72 54,92 1 138 0,00 

vu_1 0,97 3,95 1 138 0,05 

vu_s 0,44 174,28 1 138 0,00 

vu_z 0,36 242,77 1 138 0,00 

dat_r1 0,72 54,28 1 138 0,00 

dat_r2 0,69 60,94 1 138 0,00 

dat_r3 0,51 130,70 1 138 0,00 

dat_t 0,54 116,17 1 138 0,00 

t-mbp2_č 0,84 25,44 1 138 0,00 

t-mbp2_št_n 0,84 26,16 1 138 0,00 

vuč_31 0,78 38,64 1 138 0,00 

vuč_3 0,61 89,92 1 138 0,00 

vuč_8 1,00 0,20 1 138 0,66 

bn_st 0,47 154,77 1 138 0,00 

bn_reš 0,49 146,62 1 138 0,00 

spm_t 0,74 47,96 1 138 0,00 

wisc_pod 0,70 59,71 1 138 0,00 

wisc_pou 0,55 111,46 1 138 0,00 

wisc_pst 0,72 52,90 1 138 0,00 

wisc_rac 0,57 105,11 1 138 0,00 

str_int 0,99 1,58 1 138 0,21 

str_beba 0,74 47,96 1 138 0,00 

ctmt_stc 0,83 28,42 1 138 0,00 

Testiranje univariatne enakosti skupinskih aritmetičnih sredin med ciljnima skupinama je 

pokazalo, da so razlike med aritmetičnimi sredinami statistično pomembne pri vseh 

spremenljivkah, razen pri spremenljivkah učiteljeva ocena branja (vu_1), učenčeva ocena 

reševanja ABP (vuč_8) ter vrednost interference (str_int). Ciljni skupini se statistično 

pomembno razlikujeta po rezultatih pri ostalih spremenljivkah. Glede na velikost F testa 

so te razlike največje pri naslednjih spremenljivkah: učiteljeva ocena učenčevih 

aritmetičnih znanj (vu_z), učiteljeva ocena poznavanja učenčevih strategij reševanja ABP 

(vu_s), koraki reševanja ABP pri učencu (bn_st), pravilnost reševanja ABP (bn_reš), 

pravilnost reševanja računov s tremi točkami (dat_r3), dosežene točke na Desetminutnem 
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aritmetičnem preizkusu (dat_t) ter poučenost (wisc_pou). Najmanjše razlike pa se 

pojavljajo pri hitrosti branja besed (t-mbp2_č), učiteljeva ocena učenčevega branja 

(vu_1), rezultat interference (str_int) ter število uporabljenih strategij pri reševanju ABP 

(vuč_8). 

Tabela 28: Koeficienti klasifikacije 

spremenljivka 
skupina 

skupina 1 skupina 2 

vid_p_m_koord 2,48 3,00 

sl_pom 1,67 1,81 

vu_1 0,97 0,65 

vu_s -0,09 0,29 

vu_z 3,29 4,00 

dat_r1 4,50 4,65 

dat_r2 0,90 1,30 

dat_r3 2,37 2,79 

dat_t -1,09 -1,24 

t-mbp2_č 0,37 0,37 

t-mbp2_št_n -1,67 -1,57 

vuč_31 10,02 10,29 

vuč_3 7,88 8,55 

vuč_8 4,55 4,54 

bn_st -2,58 -2,29 

bn_reš -0,99 -1,25 

spm_t 0,76 0,82 

wisc_pod 1,63 1,71 

wisc_pou -0,72 -0,50 

wisc_pst -2,26 -2,38 

wisc_rac -0,13 -0,07 

str_int 2,64 2,63 

str_beba 2,05 2,08 

ctmt_stc -0,06 -0,07 

(konstanta) -342,68 -386,74 

 
Skupina 1 ……. skupina učencev z učnimi težavami pri matematiki 
Skupina 2 ……. skupina učencev brez težav pri matematiki 
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Tabela 29: Kanonična diskriminantna funkcija 

Funkcija Lastna vrednost 

Koeficient 

kanonične 

korelacije 

Wilks' 
Lambda 

2 
Stopnje 

prostosti 
P 

1 4,181 0,898 0,193 207,267 24 0,000 

Analizirali smo dve skupini, zato je možna le ena diskriminantna funkcija (tabela 29). 

Njeno strukturo sestavljajo njeni koeficienti. Diskriminantna funkcija ima visoko lastno 

vrednost (4,181), visok pa je tudi koeficient kanonične korelacije (0,898), zato pa je visoka 

tudi stopnja diskriminativnosti (0,898). Visoka lastna vrednost vodi do nizke vrednosti 

Wilksove lambde (Field, 2009). V našem primeru nizka Wilksova lambda (0,193) govori o 

razlikah med aritmetičnimi sredinami v diskriminantni funkciji obeh skupin. Test 

diskriminantnih funkcij je statistično zelo pomemben (pomembnost Wilksove lambde smo 

preverjali s χ2 testom), kar pomeni, da se skupini učencev z učnimi težavami pri 

matematiki in brez učnih težav pri matematiki zelo razlikujeta po spremenljivkah, s 

katerimi smo skupini med seboj primerjali.  

Tabela 30: Standardizirani koeficienti kanonične diskriminantne funkcije 

 Spremenljivka 
Funkcija 

1 
vid_p_m_koord 0,35 
sl_pom 0,09 
vu_1 -0,16 
vu_s 0,39 
vu_z 0,50 
dat_r1 0,11 
dat_r2 0,25 
dat_r3 0,32 
dat_t -0,58 
t-mbp2_č -0,02 
t-mbp2_št_n 0,06 
vuč_31 0,14 
vuč_3 0,34 
vuč_8 -0,01 
bn_st 0,21 
bn_reš -0,09 
spm_t 0,09 
wisc_pod 0,06 
wisc_pou 0,22 
wisc_pst -0,09 
wisc_rac 0,05 
str_int -0,02 
str_beba 0,05 
ctmt_stc -0,06 
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Višino standardiziranih kanoničnih koeficientov diskriminantne funkcije lahko 

interpretiramo kot indikatorje za relativno pomembnost spremenljivk oziroma doprinos k 

skupni diskriminantni funkciji (tabela 30). Spremenljivke z večjo vrednostjo 

standardiziranega koeficienta prispevajo več k razlikovanju med skupinama (Bastič, 2006). 

Tabela 31: Strukturna matrika 

 Spremenljivka 
Funkcija 

1 

vu_z 0,65 

vu_s 0,55 

bn_st 0,52 

bn_res 0,50 

dat_r3 0,48 

dat_t 0,45 

wisc_pou 0,44 

wisc_rac 0,43 

vuč_31 0,40 

vid_p_m_koord 0,35 

dat_r2 0,33 

spm 0,33 

wisc_pod 0,32 

sl_pom 0,31 

dat_r1 0,31 

wisc_pst 0,30 

str_beba 0,29 

vuč_3 -0,26 

ctmt_stc 0,22 

t-mbp2_št_n -0,21 

t-mbp2_č -0,21 

vu_1 -0,08 

str_int 0,05 

vuč_8 -0,02 

Strukturna matrika v Tabeli 31 prikazuje povprečne korelacije med vrednostjo 

diskriminantne funkcije in vrednostjo manifestnih spremenljivk našega sistema. 

Spremenljivke so urejene v zaporedju glede na velikost njihove povezanosti z 

diskriminativno funkcijo, in sicer po padajoči moči korelacijske zveze. Vse korelacije med 

diskriminantno funkcijo in manifestnimi spremenljivkami, ki imajo vrednost 0,30 in več, so 

pomembne. 19 korelacij med diskriminantno funkcijo in manifestnimi spremenljivkami je 

pozitivnih, osem korelacij pa je negativnih. Negativne korelacije izhajajo iz načina 
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merjenja pri teh spremenljivkah, saj število napak in porabljeni čas prikazujeta uspešnost 

na posameznih preizkušnjah. Višji rezultat dejansko pomeni slabši dosežek. Ocena 

težavnosti nalog je podana na ocenjevalni lestvici od 1 do 5, kjer višja vrednost dejansko 

pomeni večjo težavnost naloge. Prav tako pa učiteljeva ocena učenčeve tekočnosti branja 

temelji na ocenjevalni lestvici od 1 do 5, kjer višja vrednost dejansko pomeni slabše 

oziroma netekoče branje. 

Cilj naše raziskave je bil tudi ugotoviti, če uporabljeni merski instrumentarij razlikuje in 

omogoča zanesljivo diagnosticiranje različnih vrst težav na področju reševanja ABP. 

Razporeditev rezultatov strukturne matrike, če upoštevamo tudi kriterij pomembnosti, je 

pokazala, da je 16 spremenljivk odločilnih pri razločevanju skupine učencev z učnimi 

težavami pri matematiki od skupine učencev brez tovrstnih težav. Pomembne uteži kaže 

diskriminantna funkcija na naslednjih spremenljivkah:  

- vu_z – poznavanje aritmetičnih znanj 

- vu_s – poznavanje strategij reševanja ABP 

- bn_st – strategije reševanja ABP 

- bn_res –pravilnost rešitev 

- dat_r3 – reševanje računov s tremi točkami 

- dat_t – dosežene točke na celotnem testu 

- wisc_pou – poučenost 

- wisc_rac – računanje 

- vuč_31 – prepričanost o zmožnosti reševanja 

- vid_p_m_koord – vidno-prostorska in motorična koordinacija 

- dat_r2 – reševanje računov z dvema točkama 

- SPM – skupni skvor 

- wisc_pod – podobnosti 

- sl_pom – slušno pomnjenje številk in besed 

- dat_r1 – reševanje računov z eno točko 

- wisc_pst – ponavljanje številk 

Ostale spremenljivke ne dosegajo zadovoljive zanesljivosti, da bi razlikovale med 

skupinama učencev in bi bile pri tem pomembne.  
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Tabela 32: Centroidi skupin 

  funkcija 

skupina 1 

skup. 1 -2,030 
skup. 2 2,030 

 
Skupina 1 ……. skupina učencev z učnimi težavami pri matematiki 
Skupina 2 ……. skupina učencev brez učnih težav pri matematiki 

Za razlago rezultatov diskiminativnih spremenljivk je potrebno poznati smer spremenljivk 

glede na analizirano skupino. Centroidi skupin predstavljajo povprečje diskriminantnih 

vrednosti v skupini (Bastič, 2006). Smer diskriminantne funkcije je takšna, da predstavlja 

negativna vrednost rezultate učencev z učnimi težavami pri matematiki, pozitivna 

vrednost pa rezultate učencev brez učnih težav pri matematiki. Centroida skupin se med 

seboj razlikujeta, kar kaže na dobro razlikovanje med skupinama in homogenost znotraj 

skupin (Tabela 32). 

Tabela 33: Rezultati klasifikacije 

  Predvidena pripadnost 
Skupaj 

    Skupina 1 Skupina 2 

skupina 1 N 66 4 70 

skupina 2 N 2 68 70 

skupina 1 f 94,3 5,7 100 

skupina 2 f 2,9 97,1 100 

N = število učencev 
f = delež učencev v % 
Skupina 1 ……. skupina učencev z učnimi težavami pri matematiki 
Skupina 2 ……. skupina učencev brez učnih težav pri matematiki 

Klasifikacijska tabela prikazuje odstotek z diskriminantno funkcijo pravilno razvrščenih 

učencev v skupini (Bastič, 2006). V tabeli 33 vidimo, da je bilo s pomočjo izbranega 

sistema spremenljivk pravilno razvrščenih 94,3 % učencev iz skupine 1 in 97,1 % učencev 

iz skupine 2. Pravilno je razvrščenih 95,7 % vseh učencev vzorca, kar potrjuje, da se 

skupini dobro razlikujeta po opazovanih spremenljivkah. 
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5.5 REZULTATI IN INTERPRETACIJA REŠEVANJA ARITMETIČNIH 

BESEDNIH PROBLEMOV 

5.5.1 Povezava nekaterih kognitivnih sposobnosti z izbranimi strategijami 
reševanja aritmetičnih besednih problemov po samooceni učencev po 
skupinah 

Tabela 34: Točkovno-biserialni koeficienti korelacije med kognitivnimi sposobnostmi in strategijami 

reševanja 
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vid_p_m_koord vsi 0,29** -0,00 0,11 0,13 0,20* 0,11 0,02 0,08 0,09 0,25** 

1 0,33** -0,02 0,02 0,06 0,20 -0,17 0,02 0,01 0,01 -0,09 

2 0,21 -0,12 0,03 0,09 0,09 0,16 0,04 0,14 0,14 0,17 

sl_pom vsi 0,03 0,12 0,09 0,15 0,05 0,10 0,09 0,17* 0,17* 0,29** 

1 -0,12 0,15 -0,13 0,19 -0,09 0,09 0,00 0,13 0,10 0,00 

2 0,06 0,02 0,15 0,06 -0,01 -0,04 0,23 0,22 0,22 0,19 

t-mpb2_č vsi 0,04 0,07 -0,07 -0,17 -0,12 -0,13 0,23** -0,08 -0,10 -0,27** 

1 0,03 0,09 0,04 -0,11 -0,12 -0,01 0,01 -0,08 -0,08 -0,13 

2 0,16 0,13 -0,05 -0,14 -0,03 -0,10 0,49** -0,05 -0,05 -0,13 

t-mbp2_št_n vsi -0,03 0,00 -0,13 -0,21* -0,13 -0,10 0,03 -0,01 -0,15 -0,16 

1 0,03 -0,01 -0,20 -0,16 -0,16 0,01 0,05 -0,07 -0,14 0,06 

2 -0,01 0,12 0,13 -0,25* -0,01 -0,09 0,02 -0,11 -0,12 -0,09 

wisc_np vsi 0,06 0,11 0,07 0,21* 0,07 0,11 0,05 0,17* 0,22** 0,33** 

1 0,01 0,04 0,02 0,06 0,17 -0,03 -0,03 0,17 0,29* 0,12 

2 -0,05 0,12 -0,09 0,19 -0,15 0,00 0,13 0,18 0,18 0,07 

wisc_bes vsi 0,05 0,14 0,15 0,19* 0,15 0,17* -0,03 0,19* 0,25** 0,46** 

1 -0,04 0,04 0,04 0,09 0,10 0,00 -0,09 0,19 0,28* 0,33** 

2 -0,08 0,22 0,04 0,18 0,02 0,08 0,00 0,28* 0,28* 0,16 

spm_t vsi 0,06 -0,00 0,14 0,18* 0,00 0,14 -0,04 0,19* 0,25** 0,28** 

1 -0,07 -0,08 0,12 0,13 -0,17 0,01 -0,13 0,15 0,25* 0,09 

2 0,06 -0,03 -0,01 0,14 -0,05 0,08 0,04 0,23 0,23 0,04 

ctmt_stc vsi -0,00 -0,01 0,12 -0,07 -0,04 0,05 -0,07 0,17* 0,14 0,26** 

1 -0,18 0,03 0,07 -0,09 -0,13 0,07 0,03 0,16 0,07 0,15 

2 0,04 -0,10 0,05 -0,16 -0,11 -0,07 -0,16 0,17 0,17 0,07 

ctmt_si vsi -0,01 -0,01 0,12 -0,07 -0,04 0,05 -0,07 0,17* 0,13 0,26** 

1 -0,17 0,01 0,07 -0,10 -0,13 0,06 0,02 0,16 0,06 0,15 

2 0,03 -0,10 0,05 -0,16 -0,11 -0,07 -0,16 0,16 0,16 0,07 

str_int vsi 0,01 -0,05 0,06 -0,10 -0,02 0,09 0,03 -0,05 0,13 0,06 

1 0,05 -0,02 0,04 -0,15 0,14 0,07 -0,03 -0,29* 0,03 0,06 

2 -0,07 -0,11 0,05 -0,11 -0,18 0,07 0,10 0,28* 0,28* -0,04 
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LEGENDA: 
vid_p_m_koord = vidno-prostorska in motorična koordinacija  ctmt_stc = izvršilne funkcije 

sl_pom = neposredno slušno pomnjenje in delovni spomin  ctmt_si  = izvršilne funkcije 

t-mbp2_č = branje besed (hitrost dekodiranja)   str_int = selektivna pozornost in zmožnost inhibicije 

t-mbp_št_n = število napak (točnost dekodiranja)   1 ….. skupina učencev z učnimi težavami pri matematiki 

wisc_np = neodvrnljiva pozornost (vztrajanje, delovni spomin)  2 ….. skupina učencev brez učnih težav pri matematiki 

wisc_bes = besedne sposobnosti    *statistična pomembnost p<0,05 

spm_t = neverbalno rezoniranje (sklepanje)    ** statistična pomembnost p<0,01   

Vidno-prostorske in motorične sposobnosti (vid_p_m_koord) se pri celotnem vzorcu 

statistično pomembno povezujejo z naslednjimi strategijami reševanja ABP: z branjem, 

preverjanjem reševanja ter grafičnim ponazarjanjem ABP. Branje zahteva natančno 

procesiranje ne samo fonoloških, ampak tudi grafičnih ali vizualnih informacij (Erjavec, 

2011). Učenec mora biti spreten pri prehajanju iz vrstice v vrstico, ko bere. Prav tako pa 

premikanje oči po besedilu omogoča izločanje prostorsko razporejenih informacij v skladu 

s hitrostjo razumevanja (Findlay in Gilchirst, 2003, v Schuett, Heywood, Kentridge in Zihl, 

2008). Risanje kot zunanja reprezentacija je sestavljena iz določenih elementov in 

prostorskih relacij med njimi (Tversky, 2005). Prav tako mora učenec pregledati celotno 

ABP, ko preverja pravilnost rešitev in tako upoštevati zapis računa, računanje, ustreznost 

skice, kar zahteva dobre vizualno motorične sposobnosti.  

Slušno pomnjenje (sl_pom), ki zajema delovno pomnjenje (operiranje s slušnimi 

informacijami), se statistično pomembno povezuje s strategijo pisanja računa in 

izračunom, pisanjem odgovora ter s preverjanjem rešitve ABP. Slušno pomnjenje 

predstavlja neposredno in delovno pomnjenje. Delovni spomin je s teorijo procesiranja 

informacij postal zelo pomembna determinanta učenja matematike. Delovni spomin 

potrebuje učenec tako pri branju, načrtovanju naloge in tudi računanju, saj mora ohraniti 

v mislih informacijo (števila in jezikovne informacije), izvajati postopek ter imeti nadzor, 

kaj je že izračunal in kaj še mora (Fuchs idr., 2006; Adams in Hitch, 1997, v Nunes idr., 

2012; Bull in Johnston, 1997, v Nunes idr., 2012; D'Amico in Guarnera, 2005, v Nunes idr., 

2012; De Smedt, Janssen, Bouwens, Verschaffel, Boets in Ghesquiere, 2009, v Nunes idr., 

2012; Hitch in McAuley, 1991, v Nunes idr., 2012; McLean in Hitch, 1999, v Nunes idr., 

2012; Siegel in Linder, 1984, v Nunes idr., 2012; Siegel in Ryan, 1989, v Nunes idr., 2012; 

Towse in Hitch, 1995, v Nunes idr., 2012).   

Branje besed oziroma hitrost dekodiranja (t-mbp2_č) se statistično pomembno povezuje z 

ocenjevanjem rezultatov ter preverjanjem pravilnosti reševanja. Ko učenec ocenjuje 
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rezultat, mora hitro pregledati, prebrati in preleteti informacije, prav tako pa preverjanje 

pravilnosti reševanja predstavlja ponovno hitro branje celotne naloge, hiter prelet 

informacij, za kar je potrebna spretnost natančnega in hitrega dekodiranja. Avtomatično 

dekodiranje besed omogoča učencu, da svojo mentalno energijo bolj usmeri na druge 

vidike naloge, npr. v pomen naloge (Verhoeven, Reitsma in Siegel, 2011).  

Točnost dekodiranja (t-mbp2_št_n) se statistično pomembno povezuje s parafraziranjem 

naloge. Korelacija je negativna. Več kot naredi učenec napak pri branju, slabše parafrazira 

nalogo. Parafraziranje se namreč uporablja kot strategija razumevanja tako pri 

matematiki kot pri branju, v pogojih raziskovanja pa kot mera razumevanja (Nettles, 2006, 

v Krawec, 2010). Pri reševanju ABP je parafraziranje zelo pomembno. Ker ABP vključujejo 

tudi nepomembne informacije, mora biti učenec zelo selektiven pri izbiranju delov za 

parafraziranje. Torej je relevantnost informacij dodatna značilnost ABP, ki jo učenec pri 

branju in parafraziranju literature ne sreča (Krawec, 2010). Učenci z učnimi težavami pri 

matematiki imajo šibko sposobnost inhibiranja nepomembnih informacij, posebno 

numeričnih (Passolunghi idr., 1999; Passolugnhi idr., 2005).  

Kognitivna sposobnost ohranjanja pozornosti in sposobnost inhibiranja nepomembnih 

dražljajev (wisc_np) se statistično pomembno povezuje s parafraziranjem naloge, 

računanjem, pisanjem odgovora in preverjanjem pravilnosti reševanja celotne naloge. 

Učenec mora biti pozoren, ko prebrani ABP obnovi in išče ključne informacije. Posebno 

pozornost potrebuje pri zapisu računa in med računanjem. Ko piše odgovor, mora biti 

pozoren na ponovno branje vprašanja in oblikovanje smiselnega in točnega odgovora.  

Besedne sposobnosti (wisc_bes) se statistično pomembno povezujejo s parafraziranjem 

besedila, oblikovanjem načrta, zapisom računa in računanjem, s pisanjem odgovora in s 

preverjanjem pravilnosti reševanja celotne naloge, skratka z vsemi koraki reševanja, ki se 

nanašajo na uporabo jezika in besed. Parafraziranje pri ABP se razlikuje od parafraziranja 

pri branju, ker mora učenec besedilo ABP kritično analizirati glede na jezikovne in 

numerične informacije ter pomembnost le-teh (Krawec, 2010). Besedne sposobnosti pa 

se ne povezujejo statistično pomembno z ocenjevanjem rezultatov, kar je skladno z 

ugotovitvijo N. Jordan (2007), ki pravi, da težave z jezikom in branjem veliko bolj vplivajo 

na nekatere matematične naloge (npr. ABP) kot pa na druge (npr. ocenjevanje rezultatov).  
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Neverbalno rezoniranje (spm_t) se statistično pomembno povezuje z obnavljanjem 

oziroma parafraziranjem, računanjem, odgovarjanjem in preverjanjem pravilnosti rešitev. 

Reševanje neverbalnih problemov ali sposobnost zaključevanja vizualno predstavljenih 

vzorcev se je pokazalo kot pomemben prediktor v razvoju spretnosti reševanja 

arimetičnih besednih problemov pri učencih prvega razreda (Fuchs idr., 2005). Te naloge 

vsebujejo relacije, ki nakazujejo spremembo, kombinacijo, primerjavo ali izenačenje dveh 

količin oziroma števil, za kar pa je potrebna konceptualna reprezentacija (prav tam).  

Izvršilne funkcije (ctmt_stc, ctmt_si) se statistično pomembno povezujejo s pisanjem 

računa in računanjem ter preverjanjem pravilnosti rešitve celotne naloge. Izvršilne 

funkcije se nanašajo na posameznikovo zmožnost nadzorovanja celotnega reševanja ABP, 

kjer nastopajo delovni spomin, notranji govor, pozornost in shranjevanje informacij 

(Swanson, Cooney in O'Shaughnessy, 1998, v Bryant idr., 2006). Da učenec zapiše račun in 

ga izračuna, mora ohraniti vse ključne numerične informacije ter priklicati deklarativna in 

proceduralna dejstva.  

Zaključimo lahko, da so strategije reševanja ABP, ki se na celem vzorcu statistično 

pomembno pogosteje povezujejo s kognitivnimi sposobnostmi, naslednje: parafraziranje, 

pisanje računa in izračunavanje, pisanje odgovora in preverjanje pravilnosti rezultata. 

Večkratno branje, podčrtovanje podatkov, risanje skice, načrtovanje reševanja, 

ocenjevanje rezultata pa se z izbranimi kognitivnimi spremenljivkami ne povezujejo.  

Rezultati so pokazali, da se pri učencih z učnimi težavami pri matematiki povezuje vidno-

prostorsko razmišljanje (viz_p_m_koord) s strategijo branja naloge ter sposobnost 

ohranjanja pozornosti ter neverbalno rezoniranje s strategijo pisanja odgovora. 

Povezanosti so nizke, vendar statistično pomembne. Statistično pomembno, a negativno, 

se povezuje sposobnost inhibiranja nepomembnih informacij s pisanjem računa in 

računanjem, kar pomeni, da večje težave z inhibiranjem povzročijo tudi več napak pri 

računanju.  
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5.5.2 Povezava nekaterih kognitivnih sposobnosti s ponujenimi strategijami 
reševanja aritmetičnih besednih problemov  

Tabela 35: Kendall tau koeficienti med kognitivnimi sposobnostmi in strategijami reševanja  
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vid_p_m_koord 

vsi -0,07 0,17* -0,04 0,09 0,01 -0,02 -0,08 0,13 0,14 0,12 -0,22** 0,06 -0,02 

1 -0,02 -0,02 -0,07 0,10 0,07 0,04 0,01 0,18 0,16 0,06 0,02 -0,12 0,01 

2 -0,12 0,05 -0,06 0,11 0,03 0,10 0,00 0,05 -0,04 ∕ -0,04 0,06 0,04 

sl_pom 

vsi 0,01 0,24** -0,09 0,03 -0,01 -0,13 -0,12 0,05 0,05 0,08 -0,22** 0,14 0,02 

1 -0,04 0,10 -0,15 0,03 -0,09 -0,14 0,01 -0,03 -0,12 -0,03 -0,17 0,11 -0,04 

2 0,07 0,12 -0,11 -0,01 0,08 -0,08 -0,14 0,03 0,13 ∕ 0,09 0,03 0,13 

t-mbp2_č 

vsi -0,07 -0,17* -0,05 0,03 0,09 0,11 0,13* -0,08 -0,05 -0,01 0,14* -0,03 0,06 

1 -0,15 0,02 0,03 -0,03 0,02 0,06 0,12 0,10 0,09 0,10 0,03 -0,06 0,01 
2 -0,01 -0,06 -0,08 0,10 0,22** 0,12 0,07 -0,15 -0,12 ∕ -0,11 0,19 0,12 

t-mbp2_št_n 
vsi 0,06 -0,17* 0,14 -0,01 0,04 0,11 0,16* -0,03 0,01 0,02 0,18** 0,05 0,01 

1 -0,06 0,15 0,16 -0,14 -0,08 0,09 0,06 0,05 0,16 0,16 -0,04 0,04 -0,12 
2 0,23** -0,25** 0,17 0,20 0,25* 0,08 0,20 -0,03 -0,06 ∕ 0,17 0,32** 0,14 

wisc_np 

vsi 0,06 0,26** -0,02 0,02 -0,09 -0,14* -0,20** 0,08 0,09 0,15* -0,28** 0,12 -0,05 
1 0,22* 0,18 -0,14 0,10 -0,17 -0,10 -0,10 -0,03 0,04 0,05 -0,18 -0,03 -0,03 

2 -0,03 0,09 -0,03 -0,08 -0,10 -0,10 -0,19* 0,08 0,00 ∕ 0,10 0,03 -0,07 

wisc_bes 

vsi 0,03 0,29** 0,04 0,04 -0,07 -0,10 -0,18** 0,09 0,11 0,17* -0,37** 0,16* -0,04 

1 0,10 0,19 -0,00 0,09 -0,14 -0,07 -0,03 0,01 0,04 0,10 -0,31** 0,03 -0,02 
2 0,00 0,11 0,04 0,01 -0,08 -0,01 -0,20* 0,07 0,03 ∕ 0,00 0,06 -0,05 

spm_t 

vsi -0,02 0,23** -0,05 -0,04 -0,03 -0,11 -0,09 0,13 0,04 0,09 -0,29** 0,08 -0,13 

1 -0,05 -0,05 -0,03 -0,06 -0,09 -0,04 0,05 -0,04 -0,09 -0,02 -0,18 -0,06 -0,16 

2 -0,01 0,20 -0,15 -0,08 0,07 -0,12 -0,07 0,21* 0,03 ∕ -0,06 0,02 -0,13 

ctmt_stc 

vsi -0,07 0,14* -0,07 0,05 -0,05 -0,03 -0,11 0,13 -0,08 0,01 -0,28** 0,11 -0,02 

1 -0,15 -0,05 -0,16 -0,04 -0,07 0,03 -0,20* 0,05 -0,18 -0,09 -0,24* 0,02 0,10 
2 -0,03 0,10 -0,01 0,13 -0,06 -0,02 0,06 0,17 -0,10 ∕ -0,12 0,07 -0,11 

ctmt_si 

vsi -0,07 0,14* -0,06 0,05 -0,05 -0,03 -0,11 0,13 -0,08 0,01 -0,28** 0,11 -0,02 

1 -0,15 -0,04 -0,15 -0,04 -0,08 0,03 -0,20* 0,05 -0,17 -0,08 -0,25** 0,01 0,10 
2 -0,03 0,09 -0,01 0,12 -0,07 -0,02 0,06 0,16 -0,10 ∕ -0,13 0,07 -0,12 

str_int 

vsi 0,09 -0,03 -0,01 0,06 -0,05 -0,06 -0,16* 0,03 -0,02 0,00 -0,06 0,06 0,03 

1 0,04 -0,03 -0,14 0,04 0,02 -0,07 -0,15 0,09 -0,04 -0,02 -0,02 0,09 0,00 

2 0,14 -0,10 0,12 0,06 -0,15 -0,03 -0,12 -0,06 -0,03 ∕ -0,03 -0,00 0,07 

LEGENDA:  
vid_p_m_koord = vidno-prostorska in motorična koordinacija           ctmt_stc = izvršilne funkcije    ctmt_si = izvršilne funkcije 
sl_pom = neposredno slušno pomnjenje in delovni spomin           str_int = selektivna pozornost in zmožnost inhibicije 
t-mbp2_č = branje besed (hitrost dekodiranja)            1 ….. skupina učnecev z učnimi težavami pri matematiki 
t-mbp_št_n = število napak (točnost dekodiranja)            2 ….. skupina učencev brez učnih težav pri matematiki 
wisc_np = neodvrnljiva pozornost (vztrajanje, delovni spomin)           *statistična pomembnost p<0,05 
wisc_bes = besedne sposobnosti             **statistična pomembnost p<0,01 
spm_t = neverbalno rezoniranje (sklepanje)              / - ni izračunanih korelacij, ker so vsi učenci odgovorili enako
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Pri celotnem vzorcu se povezuje s ponujenimi strategijami reševanja ABP devet od 

desetih izbranih kognitivnih sposobnosti. Vidno-motorične in prostorske sposobnosti 

(viz_p_m_koord) se povezujejo statistično pomembno pozitivno z razumevanjem ABP in 

statistično pomembno negativno z uporabo pripomočkov (npr. prstov). Kognitivna 

sposobnost slušnega pomnjenja (sl_pom), ki vključuje neposredno pomnjenje in delovni 

spomin, se statistično pomembno pozitivno povezuje z razumevanjem besedila in 

negativno z uporabo prstov in drugih pripomočkov pri reševanju ABP. Delovni spomin 

vključuje ohranjanje in operiranje z informacijami, kar je zelo pomembno pri povzemanju 

besedila, prav tako pa lahko dober delovni spomin, ki omogoča hitro in zanesljivo 

manipulacijo z informacijami, zmanjšuje potrebo po uporabi pripomočkov (backup 

strategija).  

 

Hitrost dekodiranja (t-mbp2_č) se statistično pomembno negativno povezuje z 

razumevanjem ABP ter statistično pomembno pozitivno z zapisom znakov izbranih 

operacij ter z uporabo podpornih strategij. Pri hitrem branju lahko učenci napačno 

dekodirajo besede, kar vpliva na slabše razumevanje.  

Zelo pomeABPa je točnost dekodiranja (t-mbp2_št_n), ki se statistično pomeABPo 

povezuje z razumevanjem, zapisom računskih znakov zaporedja reševanja ABP in uporabo 

podpornih (backup) strategij. Ob večjem številu bralnih napak je razumevanje besedila 

slabše.  

Zelo pomembna kognitivna sposobnost je tudi sposobnost ohranjanja pozornosti 

(wisc_np), ki se statistično pomembno pozitivno povezuje z razumevanjem besedila in 

pisanjem odgovora ter statistično pomembno negativno z določanjem števila korakov in 

znakov računskih operacij reševanja ter uporabo podpornih strategij. Bolj ko je učenec 

pozoren, večja je možnost razumevanja besedila in zapisa točnega odgovora. Bolj ko je 

učenec pozoren, lažje se osredotoča na reševanje, zato mu ni potrebno točno določati 

korakov reševanja in ne potrebuje toliko podpornih strategij računanja (prsti, druga 

pomagala).  
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Besedne sposobnosti (wisc_bes) se pomembno povezujejo z zelo pomembnimi 

strategijami reševanja ABP, torej z razumevanjem besedila, oblikovanjem odgovora ter 

preverjanjem smiselnosti rešitve.  

Neverbalne sposobnosti rezoniranja in sklepanja (spm_t) se statistično pomembno 

pozitivno povezujejo z razmevanjem besedila in negativno z uporabo podpornih strategij 

pri reševanju ABP. S standardnimi progresivnimi matricami merimo eduktivno 

komponento g, ki poleg oblikovanja novih vpogledov predstavlja tudi sposobnost 

oblikovanja smisla, bistva iz neurejene situacije ter sposobnost ugotavljanja in 

razumevanja odnosov in razmerij. Za razumevanje ABP pa je potrebno iz besedila izluščiti 

pomembna dejstva (Kavkler idr., 2011).  

Zaključimo lahko, da se z izbranimi kognitivnimi sposobnostmi statistično pomembno 

povezujejo naslednje strategije reševanja: večkratno branje besedila, načrtovanje 

reševanja s pisanjem zaporedja računskih znakov ter računanje s pomočjo prstov. Ni pa 

povezav z naslednjimi koraki: parafraziranje, podčrtovanje, risanje skice, določitev števila 

korakov reševanja, ocenjevanje rezultata, pisanje računa in pregledovanje celotne naloge.  

5.5.2.1 Povzetek ugotovitev 

Strategije, ki so jih navedli učenci pri reševanju ABP, se ne razlikujejo od strategij, ki smo 

jih učencem ponudili, da jih označijo, če jih uporabljajo. Zato navajamo samo nekatere 

povezave kognitivnih sposobnosti in strategij reševanja ABP.  

Povzetek za celotni vzorec: strategija parafraziranja se statistično pomembno negativno 

povezuje s točnostjo dekodiranja. Večje število napak pri dekodiranju se povezuje z manj 

točnim parafraziranjem. Risanje skice se statistično pomembno povezuje z vidno-

prostorsko in motorično koordinacijo. Strategija načrtovanja reševanja se povezuje z 

besednimi sposobnostmi in negativno z vztrajanjem in delovnim spominom. Ocenjevanje 

rezultata se povezuje s hitrostjo dekodiranja. Hitrejši kot je učenec v dekodiranju, hitreje 

in verjetno bolj natančno bo ocenil približen rezultat. Pisanje računa in računanje se 

statistično pomembno povezuje z delovnim spominom, s pozornostjo in zatiranjem 

nepomembnih informacij, z besednimi sposobnostmi in neverbalnim rezoniranjem 

oziroma sklepanjem in z izvršilnimi funkcijami. Pisanje odgovora se povezuje z delovnim 
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spominom, vztrajanjem oziroma pozornostjo, besednimi sposobnostmi in splošnim, 

neverbalnim rezoniranjem oziroma sklepanjem. Preverjanje reševanja pa se povezuje z 

vidno-prostorsko in motorično koordinacijo, delovnim spominom, vztrajanjem oziroma 

pozornostjo, z besednimi sposobnostmi in neverbalnim rezoniranjem oziroma sklepanjem 

ter izvršilnimi funkcijami, negativno pa s hitrostjo dekodiranja.  

Računanje s prsti je pomožna strategija pri računanju, ki je statistično negativno 

povezana z vidno-prostorsko in motorično koordinacijo, delovnim spominom, 

pozornostjo, besednimi sposobnostmi, neverbalnim rezoniranjem oziroma sklepanjem ter 

izvršilnimi funkcijami. To pomeni, da bolj ko imamo razvite te sposobnosti, manj pomoči s 

prsti bomo potrebovali.  

Pri učencih z učnimi težavami so se pokazal naslednji pomembni korelati: branje naloge se 

povezuje z vidno-motorično in prostorsko koordinacijo ter pozornostjo. Boljše kot so 

sposobnosti vidno-motorične in prostorske koordinacije, lažje se znajde v besedilu za 

branje. Načrtovanje reševanja naloge se negativno povezuje z izvršilnimi funkcijami. 

Slabše kot so izvršilne funkcije, težje načrtuje. Pisanje odgovora se povezuje s 

pozornostjo, besednimi sposobnostmi in neverbalnim rezoniranjem oziroma sklepanjem. 

Uporaba prstov se povezuje statistično pomembno negativno z besednimi sposobnostmi 

in izvršilnimi funkcijami. Slabše razvite izvršilne funkcije in besedne sposobnosti 

pogojujejo pogosto uporabo prstov.  
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5.5.3 Povezava nekaterih kognitivnih sposobnosti z uspešnostjo reševanja 
aritmetičnih besednih problemov 

Tabela 36: Pearsonovi koeficienti korelacije med kognitivnimi sposobnostmi in uspešnostjo 

reševanja aritmetičnih besednih problemov 

 vsi 1 2 

vid_p_m_koord ,558** ,118 ,185 

sl_pom ,546** ,200 ,087 

dat_r1 ,617** ,323** ,117 

t_mbp2_č -,293** -,025 ,445** 

t_mbp_št_n -,314** ,024 ,194 

wisc_np ,583** ,225 ,196 

wisc_bes ,731** ,349** ,418** 

spm_t ,576** ,177 ,346** 

ctmt_stc ,396** ,104 ,194 

ctmt_si ,394** ,104 ,185 

str_int ,154 ,079 ,497** 
LEGENDA: 
vid_p_m_koord = vidno-prostorska in motorična koordinacija  ctmt_stc = izvršilne funkcije 
sl_pom = neposredno slušno pomnjenje in delovni spomin  ctmt_si = izvršilne funkcije 
t-mbp2_č = branje besed (hitrost dekodiranja)   str_int = selektivna pozornost in zmožnost inhibicije 
t-mbp_št_n = število napak (točnost dekodiranja)   1 ….. skupina učnecev z učnimi težavami pri matematiki 
wisc_np = neodvrnljiva pozornost (vztrajanje, delovni spomin)  2 ….. skupina učencev brez učnih težav pri matematiki 
wisc_bes = besedne sposobnosti    *statistična pomembnost p<0,05 
spm_t = neverbalno rezoniranje (sklepanje)    **statistična pomembnost p<0,01 
        

V tabeli 36 vidimo, da se z uspešnostjo reševanja ABP na celotnem vzorcu statistično 

pomembno pozitivno povezujejo skoraj vse izbrane kognitivne sposobnosti, in sicer vidno 

prostorske in motorične sposobnosti (vid_p_m_koord), slušno in delovno pomnjenje ter 

vztrajnost pozornosti (sl_pom, wisc_np), besedne sposobnosti (wisc_bes), neverbalno 

rezoniranje in sklepanje (spm_t), pri katerih so povezanosti visoke, ter izvršilne funkcije 

in fluentnost priklica aritmetičnih dejstev (ctmt_stc, ctmt_si, dat_r1), kjer so korelacije 

srednje. Statistično pomembno negativno pa se povezujeta sposobnosti hitrost in točnost 

dekodiranja (t_mbp2_č, t_mbp_št_n). Moč povezanosti je srednja. Tu se torej kaže nabor 

sposobnosti, ki so pomembne za reševanje ABP, ne glede na prisotnost učnih težav pri 

matematiki. Med kognitivne sposobnosti smo vključili tudi fluentnost priklica aritmetičnih 

dejstev, ki jih navajajo nekateri avtorji kot pomemben kognitivni vir pri reševanju ABP 

(Swanson in Sachse-Lee, 2001; Andersson, 2008). Nekatere druge raziskave so potrdile 

podobne kognitivne korelate z ABP: delovno pomnjenje (Bull in Scerif, 2001; Alloway in 

Alloway, 2010, v Jenks idr., 2012; Andersson, 2008; Jenks idr., 2012), izvršilne funkcije 

(Bull in Scerif, 2001; Andersson, 2008; Andersson, 2007, v Jenks idr., 2012), priklic 
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aritmetičnih dejstev (Swanson in Sachsee-Lee, 2001) ter branje (Jenks idr., 2012). Branje 

oziroma bralne spretnosti so vključene pri ABP, tudi če ABP učitelj ali druga oseba glasno 

prebere. Kajti bralne spretnosti omogočajo dostop do zapisanega problema tudi potem, 

ko je učitelj nalogo že prebral. Tak način zmanjša obremenitev delovnega spomina in 

prispeva k točnosti reševanja (Fuchs idr., 2006).  

Če pogledamo povezavo nekaterih kognitivnih sposobnosti ločeno po skupinah, vidimo, 

da večinoma ni statistično pomembnih korelacij med izbranimi sposobnostmi. Vendar pa 

sta pri učencih z učnimi težavami pri matematiki statistično pomembni dve od enajstih 

kognitivnih sposobnosti, to sta besedne sposobnosti (wisc_bes) in fluentnost priklica 

aritmetičnih dejstev (dat_r1). Povezanosti so srednje, vendar so prav te sposobnosti za 

reševanje ABP pogosto omenjene v strokovni literaturi. Geary (1990) slab priklic povezuje 

s slabimi strategijami štetja otroka v predšolskem obdobju in v zgodnjem obdobju šolanja. 

Avtomatizacija osnovnih aritmetičnih dejstev je zato pri reševanju ABP zelo pomembna 

(Swanson in Sachsee-Lee, 2001; Andersson, 2008). Vendar pa imajo učenci z učnimi 

težavami pri matematiki najpogosteje primanjkljaje ravno pri priklicu aritmetičnih dejstev 

(Geary, 1990, 1993; Parmar idr., 1996; Butterworth, 2004). Pomembne so tudi besedne 

sposobnosti. Reprezentacija ABP vključuje prevajanje jezikovnih in numeričnih informacij 

v račun preko procesov parafraziranja, vizualiziranja in hipotetiziranja. Pri tem morajo 

učenci imeti ustrezno besedišče in dobre jezikovne zmožnosti (Miller in Mercer, 1997). 

Korelati, čeprav ne statistično pomembni, so se pokazali še med spremenljivko slušno 

pomnjenje številk in besed (sl_pom), ki obsega delovni spomin. Pogosto so pri učencih z 

učnimi težavami pri matematiki proučevani primanjkljaji na področju delovnega spomina 

(Fuchs in Fuchs, 2002; Gonzalez in Espinel, 2002; Passolunghi in Siegel, 2004, v Dehn, 

2008).  

Pri učencih, ki nimajo učnih težav pri matematiki na področju reševanja ABP, se z 

uspešnostjo reševanja ABP statistično pomembno povezujejo štiri kognitivne sposobnosti. 

Hitrost dekodiranja (t_mbp2) se statistično pomembno pozitivno povezuje z uspešnostjo. 

Spretnosti, ki so potrebne za procesiranje pisnih informacij (jezikovne spretnosti), so 

kombinacija dekodiranja in bralnega razumevanja (Vilenius-Tuohimaa idr., 2008). Gough 

in Tunmer (1986, v Vilenius-Tuohimaa idr., 2008) ter Holopainen (2002, v Vilenius-

Tuohimaa idr. 2008) so ugotovili, da je tehnika branja, kamor sodi fleksibilno 
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prepoznavanje besed in spretnost dekodiranja, povezana z bralnim razumevanjem. M. 

Montague (2006) je ugotovila, da učenci brez učnih težav berejo dalj časa ABP. Pogosto 

posamezne dele ABP večkrat preberejo. Pri branju uporabljajo strategije razumevanja, da 

lahko prevedejo jezikovne in numerične informacije, ki so v nalogi, v ustrezen 

matematični zapis. Prav tako se statistično pomembno povezujejo z uspešnostjo 

reševanja ABP tudi besedne sposobnosti (wisc_veb). Nadalje se z uspešnostjo reševanja 

ABP povezujejo tudi sposobnosti neverbalnega rezoniranja in sklepanja (spm_t). Ker se s 

standardnimi progresivnimi matricami meri eduktivno komponento g, kot jo je 

poimenoval Spearman, in vključuje sposobnost oblikovanja novih vpogledov, sposobnost 

zaznavanja in prepoznavanja odnosov, učenci z višjimi sposobnostmi ustvarjajo nove, 

neverbalne koncepte, s katerimi lahko bolj jasno razmišljajo (Kavkler idr., 2011). 

Neverbalno reševanje problemov oziroma zmožnost vizualnega dopolnjevanja vzorcev je 

bila prepoznana kot samostojen napovednik v pridobivanju spretnosti reševanja ABP pri 

učencih prvega razreda (Fuchs idr. 2005, v Fuchs idr., 2006). Tudi Dodson (1972, v Kaur, 

1997) je ugotovil, da imajo učenci, ki so uspešni pri reševanju ABP, boljše jezikovne in 

splošne sposobnosti razmišljanja ter večinoma uporabljajo divergentni način razmišljanja. 

Statistično pomembna je tudi povezanost med uspešnostjo reševanja ABP in zmožnostjo 

selektivne pozornosti in inhibicije nepomembnih informacij (str_int). Dodson (1972, v 

Kaur, 1997) pravi, da so učenci brez učnih težav pogosto uspešni pri reševanju tudi zato, 

ker se lahko osredotočijo na nalogo in so odporni na razne distraktorje v besedilu ABP. 

Krutetskii (1976, v Kaur, 1997) pa dodaja, da jim ta osredotočenost omogoča tudi večjo 

zbranost pri branju ter pri ločevanju pomembnih in nepomembnih podatkov. Nasprotno 

pa imajo učenci z učnimi težavami pri matematiki težave z inhibicijo informacij, saj 

prikličejo več nepomembnih informacij in manj pomembnih informacij za reševanje ABP 

kot vrstniki ter si tudi zapomnijo manj pomembnih informacij (Passolunghi idr., 1999; De 

Beni idr., 1998, v Passolunghi in Lanfranchi, 2012). 

5.5.4 Razlike med skupinama v strategijah reševanja aritmetičnih besednih 
problemov po samooceni učencev 

V 'Vprašalniku o načinu reševanja ABP' za učence smo njihove lastne strategije reševanja 

kodirali in dobili 10 korakov reševanja ABP, ki jih učenci v praksi uporabljajo. Učenci so 

navajali naslednje korake: preberem nalogo, večkrat preberem nalogo, podčrtam 
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podatke, nalogo obnovim s svojimi besedami, narišem skico, naredim načrt reševanja, 

ocenim rezultat, napišem račun in ga izračunam, napišem odgovor, preverim pravilnost 

rešitve. Pri koraku 'ocenim rezultat' razlik v frekvenci odgovorov med skupinama učencev 

ni bilo, zato tudi nismo ugotavljali statistične pomembnosti.  

Tabela 37: Primerjava branja ABP med skupinama 

preberem nalogo 
skupina 1 skupina 2 SKUPAJ 

f f% f f% f f% 

DA 38 54,3 46 65,7 84 60,0 

NE 32 45,7 24 34,3 56 40,0 

SKUPAJ 70 100 70 100 140 100 

Izid χ2 - preizkusa χ2 =1,63, df= 1, p = 0,20 

 Skupina 1 ……. skupina učencev z učnimi težavami pri matematiki 
  Skupina 2 ……. skupina učencev brez težav pri matematiki 

Iz podatkov v Tabeli 37 lahko razberemo, da 84 (60 %) učencev obeh skupin prebere ABP. 

56 (40 %) učencev obeh skupin pa ABP ne prebere. Rezultat χ2 – preizkusa (χ2 = 1,63; p = 

0,20) v tabeli kaže, da med skupinama v branju ni statistično pomembnih razlik. Učenci 

ABP ne jemljejo kot problemsko situacijo, zato samega besedila ne preberejo dovolj 

pozorno, da bi ga razumeli (Felda in Cotič, 2012).  

Tabela 38: Primerjava večkratnega branja nalog med skupinama 

večkrat preberem 
nalogo 

skupina 1 skupina 2 SKUPAJ 

f f% f f% f f% 

DA 45 64,3 50 71,4 95 67,9 

NE 25 35,7 20 28,6 45 32,1 

SKUPAJ 70 100 70 100 140 100 

Izid χ2 - preizkusa χ2 =3,74, df= 1, p = 0,04 

 Skupina 1 ……. skupina učencev z učnimi težavami pri matematiki 
  Skupina 2 ……. skupina učencev brez težav pri matematiki 

 

Ugotovili smo (Tabela 38), da 95 (67,9 %) učencev obeh skupin pri reševanju ABP večkrat 

prebere nalogo, da izlušči bistvo. 45 (32,1 %) učencev obeh skupin pa ne vidi potrebe, da 

bi ABP večkrat prebrali. Rezultat χ2 – preizkusa  (χ2 = 3,74; p = 0,04) v tabeli kaže na obstoj 

statistično pomembnih razlik med učenci z učnimi težavami pri matematiki in učenci brez 

učnih težav pri matematiki pri večkratnem branju ABP med reševanjem. Učenci brez učnih 

težav pri matematiki (71,4 %) si za boljše razumevanje ABP večkrat preberejo kot pa 

učenci z učnimi težavami pri matematiki (64,3%). Učenci brez učnih težav pri matematiki 
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ABP več kot enkrat preberejo in tudi ponovno berejo posamezne dele ABP, ko rešujejo in 

razmišljajo o reševanju (Montague, 2006).  

Tabela 39: Primerjava grafičnega označevanja pomembnih podatkov med skupinama 

podčrtam podatke 
skupina 1 skupina 2 SKUPAJ 

f f% f f% f f% 

DA 32 45,7 43 61,4 75 53,6 

NE 38 54,3 27 38,6 65 46,4 

SKUPAJ 70 100 70 100 140 100 

Izid χ2 - preizkusa χ2 =3,50, df= 1, p = 0,06 

Skupina 1 ……. skupina učencev z učnimi težavami pri matematiki 
  Skupina 2 ……. skupina učencev brez težav pri matematiki 

Iz podatkov v Tabeli 39 lahko razberemo, da 75 (53,6 %) učencev med reševanjem ABP 

podčrta podatke. 65 (46,4 %) učencev pa podatkov med reševanjem ABP ne podčrta. 

Rezultat χ2 – preizkusa (χ2 = 3,50, p = 0,06) kaže, da med skupinama učencev ni statistično 

pomembnih razlik v uporabi te strategije pri reševanju ABP. Strategija »podčrtaj 

pomembne podatke« je običajna strategija, ki jo učijo in poudarjajo učitelji v slovenskih 

šolah.  

Tabela 40: Primerjava koraka parafraziranja ABP med skupinama 

nalogo obnovim s svojimi 
besedami 

skupina 1 skupina 2 SKUPAJ 

f f% f f% f f% 

DA 1 1,4 5 7,1 6 4,3 

NE 69 98,6 65 92,9 134 95,7 

SKUPAJ 70 100 70 100 140 100 

Izid χ2 - preizkusa χ2 =1,95, df= 1, p = 0,16 

Skupina 1 ……. skupina učencev z učnimi težavami pri matematiki 
  Skupina 2 ……. skupina učencev brez težav pri matematiki 

 

 

Iz Tabele št. 40 lahko razberemo, da le 6 (4,3 %) učencev iz obeh skupin pri reševanju ABP 

parafrazira oziroma s svojimi besedami obnovi ABP, medtem ko 134 učencev (95,7 %) 

obeh skupin nikoli ne obnovi besedila ABP. Rezultat χ2 – preizkusa (χ2 = 1,95; p = 0,16) 

kaže, da med učenci z učnimi težavami pri matematiki in učenci brez učnih težav pri 

matematiki ni statistično pomembnih razlik in da torej učenci iz obeh skupin ne čutijo 

potrebe, da nalogo še enkrat glasno verbalizirajo ali si v mislih obnovijo prebrano. To je v 

nasprotju z ugotovitvami M. Montague (2006), ki pravi, da si učenci brez učnih težav 
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parafrazirajo ABP s tem, da jo predstavijo s svojimi besedami. Odkrijejo pomembne 

informacije in podčrtajo dele ABP.  

Tabela 41: Primerjava koraka grafične reprezentacije ABP med skupinama 

narišem skico 
skupina 1 skupina 2 SKUPAJ 

f f% f f% f f% 

DA 5 7,1 5 7,1 10 7,1 

NE 65 92,9 65 92,9 130 92,9 

SKUPAJ 70 100 70 100 140 100 

Izid χ2 - preizkusa χ2 =2,41, df= 1, p = 0,12 

Skupina 1 ……. skupina učencev z učnimi težavami pri matematiki 
  Skupina 2 ……. skupina učencev brez težav pri matematiki 

Ugotovili smo (Tabela 41), da si le 10 (7,1 %) učencev iz obeh skupin reševanje ABP olajša 

z risanjem oziroma grafično reprezentacijo, kar 130 (92,9 %) učencev pa te strategije ne 

uporablja. Rezultat χ2 – preizkusa  (χ2 = 2,41; p = 0,12) kaže, da med skupinama učencev 

tudi ne obstajajo statistično pomembne razlike v uporabi te strategije, zato lahko 

zaključimo, da si niti učenci z učnimi težavami pri matematiki niti učenci brez učnih težav 

pri matematiki pri reševanju ABP ne pomagajo z grafično reprezentacijo oziroma 

risanjem. Van Essen in Hamaker (1990) poudarjata, da učenci v nižjih razredih osnovne 

šole pri reševanju ABP zelo redko spontano vizualizirajo nalogo.  

Tabela 42: Primerjava načrtovanja reševanja ABP med skupinama 

naredim načrt reševanja 
skupina 1 skupina 2 SKUPAJ 

f f% f f% f f% 

DA 4 5,7 12 17,1 16 11,4 

NE 66 94,3 58 82,9 124 88,6 

SKUPAJ 70 100 70 100 140 100 

Izid χ2 - preizkusa χ2 =3,46, df= 1, p = 0,06 

Skupina 1 ……. skupina učencev z učnimi težavami pri matematiki 
  Skupina 2 ……. skupina učencev brez težav pri matematiki 

 

Iz podatkov v Tabeli 42 lahko zaključimo, da učenci iz obeh skupin navajajo, da ne 

načrtujejo reševanja ABP, saj le 16 (11,4 %) učencev načrtuje potek reševanja, medtem ko 

jih 124 (88,6 %) ne vidi potrebe, da bi načrtovali reševanje ABP in se torej ne zavedajo 

tega koraka v reševanju ABP. Med obema skupinama učencev tudi pri tem koraku ne 

obstajajo statistično pomembne razlike (χ2 = 3,46; p = 0,06). Ugotovitve so v nasprotju z 
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ugotovitvami M. Montague (2006) ter M. Montague in B. Applegate (2000a), da učenci 

brez učnih težav pri matematiki načrtujejo reševanje in pri tem uporabljajo različne 

kognitivne procese in strategije samoregulacije.  

Tabela 43: Primerjava zapisa računa in izračunavanja med skupinama 

napišem račun in ga 
izračunam 

skupina 1 skupina 2 SKUPAJ 

f f% f f% f f% 

DA 65 92,9 67 95,7 132 94,3 

NE 5 7,1 3 4,3 8 5,7 

SKUPAJ 70 100 70 100 140 100 

Izid χ2 - preizkusa χ2 =0,13, df= 1, p = 0,72 

Skupina 1 ……. skupina učencev z učnimi težavami pri matematiki 
  Skupina 2 ……. skupina učencev brez težav pri matematiki 

 

V Tabeli 43 smo ugotovili, da 132 (94,3 %) učencev vedno napiše račun in ga izračuna, 

medtem ko tega ne stori 8 (5,7 %) učencev. V naši šoli je v strategiji reševanja ABP korak 

'zapis računa in izračunavanje' zelo pomemben in ga učitelji poudarjajo in tudi zahtevajo. 

Učenci to morajo delati, ker jih učitelji v slovenskih šolah učijo zapisovanja računa, zato 

tudi ni statistično pomembnih razlik med skupinama pri tem koraku (χ2 = 0,13, p = 0,72).  

Tabela 44: Primerjava pisanja odgovora pri ABP med skupinama 

napišem odgovor 
skupina 1 skupina 2 SKUPAJ 

f f% f f% f f% 

DA 64 91,4 67 95,7 131 93,6 

NE 6 8,6 3 4,3 9 6,4 

SKUPAJ 70 100 70 100 140 100 

Izid χ2 - preizkusa χ2 =0,48, df= 1, p = 0,49 

Skupina 1 ……. skupina učencev z učnimi težavami pri matematiki 
  Skupina 2 ……. skupina učencev brez težav pri matematiki 

Iz podatkov v Tabeli 44 ugotavljamo, da večina učencev našega vzorca, 131 (93,6 %), 

napiše odgovor, ki ga zahteva vprašanje v ABP, 9 (6,4 %) učencev pa tega ne stori. 

Rezultat χ2 – preizkusa (χ2 = 0,48, p = 0,49) kaže, da med skupinama ni statistično 

pomembnih razlik. Zapis odgovora je prav tako pogost ali celo nujen korak, ki ga učitelji v 

šolah zahtevajo pri reševanju ABP.  
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Tabela 45: Primerjava preverjanja pravilnosti reševanja ABP med skupinama 

preverim pravilnost 
reševanja 

skupina 1 skupina 2 SKUPAJ 

f f% f f% f f% 

DA 19 27,1 48 68,6 67 47,7 

NE 51 72,9 22 31,4 73 52,3 

SKUPAJ 70 100 70 100 140 100 

Izid χ2 - preizkusa χ2 =24,10, df= 1, p = 0,00 

Skupina 1 ……. skupina učencev z učnimi težavami pri matematiki 
  Skupina 2 ……. skupina učencev brez težav pri matematiki 

Ugotovili smo (Tabela 45), da slaba polovica, 67 (47,7 %), učencev redno preverja 

pravilnost reševanja ABP (metakognitivno vrednotenje lastnega dela), medtem ko tega 

nikoli ne dela 73 (52,3 %) učencev. Rezultat χ2 – preizkusa  (χ2 = 24,10, p = 0,00) v tabeli 

kaže na obstoj statistično pomembnih razlik med skupino učencev z učnimi težavami pri 

matematiki in skupino učencev brez učnih težav pri matematiki pri preverjanju pravilnosti 

reševanja ABP, ki je pomemben korak pri reševanju ABP. Le slaba tretjina učencev z 

učnimi težavami pri matematiki (27,1 %) preverja, če so pravilno postopali pri reševanju 

ABP, medtem ko to počne dve tretjini učencev (natančneje 68,6 %), ki pri matematiki 

nimajo težav. Učenci brez učnih težav pri matematiki izračunajo in nato odgovor 

primerjajo z oceno. Vprašajo se, če je odgovor smiseln in če so uporabili vse potrebne 

podatke. Preverijo, če so bile vse operacije točno izvedene, če je bila izbira procedur 

pravilna in če je rezultat pravilen. V primeru nepravilnega rezultata tudi prosijo za pomoč 

(Montague, 2006).  

Iz predstavljenih rezultatov lahko povzamemo, da obe skupini učencev (učenci brez učnih 

težav pri matematiki in učenci z učnimi težavami pri matematiki) uporabljata po 

samooceni  naslednje strategije reševanja ABP: preberejo nalogo (60%), podčrtajo 

pomembne podatke (53,6 %), zapišejo račun in ga izračunajo (94,3 %), zapišejo odgovor 

(93,6 %). Obe skupini uporabljata običajne strategije, ki se poučujejo v šolski praksi: 

preberi, podčrtaj, zapiši račun in odgovor, kar je splošen pristop reševanja. V obeh 

skupinah pa učenci ne uporabljajo drugih strategij reševanja. Tako si le 4,3 % učencev 

parafrazira ABP in le 7,1 % učencev grafično predstavi (nariše) ABP, kar predstavlja 

reprezentacijo ABP in je pomembno za uspešno reševanje ABP (Montague, 2006).  
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Učenci brez učnih težav pri matematiki si statistično pomembno pogosteje večkrat 

preberejo ABP in večkrat si preberejo posamezne dele nalog, da jo lažje razumejo in 

preverjajo pravilnost reševanja ABP, kar sta zelo pomembni strategiji za reševanje ABP.  

5.5.5 Razlike med skupinama v ponujenih strategijah reševanja aritmetičnih 
besednih problemov 

Tabela 46: Odgovori na posamezne korake reševanja po skupinah v % 

spremenljivka skupina nikoli v % včasih v 
% 

vedno v 
% 

skupaj v 
% 

bes_več_pre 
1 0,0 48,6 51,4 100 

2 1,5 47,1 51,4 100 

pre_bes_raz 
1 0,0 85,7 14,3 100 

2 0,0 55,7 44,3 100 

obn_pre 
1 27,1 47,1 25,8 100 

2 28,6 41,4 30,0 100 

pod_pom_pod 
1 24,3 57,1 18,6 100 

2 22,9 57,1 20,0 100 

nar_ski 
1 35,7 60,0 4,3 100 

2 34,3 65,7 0,0 100 

dol_šte_kor 
1 32,9 45,7 21,4 100 

2 42,9 41,4 15,7 100 

zap_rač_zna 
1 30,0 38,6 31,4 100 

2 44,3 37,1 18,6 100 

oce_rez 
1 28,6 48,6 22,8 100 

2 22,9 44,2 32,9 100 

zap_rač 
1 0,0 11,4 88,6 100 

2 0,0 2,9 97,1 100 

zap_odg 
1 0,0 7,1 92,9 100 

2 0,0 0,0 100,0 100 

rač_prs 
1 30,0 51,4 18,6 100 

2 71,4 27,1 1,4 100 

pre_rez 
1 1,4 41,4 57,1 100 

2 4,3 18,6 77,1 100 

pre_cel_nal 
1 4,3 37,1 58,6 100 

2 7,1 35,7 57,1 100 

Skupina 1 ……. skupina učencev z učnimi težavami pri matematiki 
  Skupina 2 ……. skupina učencev brez težav pri matematiki 
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Tabela 47: Rezultati Mann-Whitney preizkusa statistične pomembnosti razlik v subjektivni oceni 
korakov reševanja ABP med učenci z učnimi težavami pri matematiki in učenci brez učnih težav pri 
matematiki 

 

spremenljivka 
povprečni R Mann Whitney U preizkus 

skupina 1 skupina 2 Z P 

bes_več_pre 70,74 70,26 -0,08 0,935 

pre_bes_raz 60,00 81,00 -3,89 0,000 

obn_pre 69,78 71,22 -0,23 0,821 

pod_pom_pod 69,71 71,29 -0,26 0,797 

nar_ski 70,99 70,01 -0,17 0,866 

dol_šte_kor 74,59 66,41 -1,29 0,197 

zap_rač_zna 77,08 63,92 -2,05 0,041 

oce_rez 66,46 74,54 -1,27 0,204 

zap_rač 67,50 73,50 -1,96 0,050 

zap_odg 68,00 73,00 -2,27 0,023 

rač_prs 86,51 54,49 -5,20 0,000 

pre_rez 64,03 76,97 -2,31 0,021 

pre_cel_nal 71,39 69,61 -0,30 0,765 

Skupina 1 ……. skupina učencev z učnimi težavami pri matematiki 
  Skupina 2 ……. skupina učencev brez težav pri matematiki 

 
 

Izid Mann-Whitney preizkusa v Tabeli 47, je pokazal, da se skupini med seboj statistično 

pomembno ne razlikujeta v sedmih od trinajstih spremenljivk. Razlike med skupinama so 

statistično pomembne pri šestih od trinajstih spremenljivk, in sicer pri razumevanju 

prebranega besedila (pre_bes_raz), pri nizanju računskih znakov operacij, ki jih bo učenec 

potreboval pri reševanju (zap_rač_zna), pri zapisu računa (zap_rač), zapisu odgovora 

(zap_odg), pri uporabi pripomočkov za reševanje (rač_prs) in preverjanju smiselnosti 

rezultata (pre_rez).  

Skupini se med seboj statistično pomembno razlikujeta v razumevanju prebrane ABP 

(pre_bes_raz) (Z=-3,89, p<0,01). Učenci pogosto znajo izračunati nalogo, vendar pa imajo 

velike težave z razumevanjem ABP (Montague in Applegate, 1993; Mayer in Hegarty, 

1996, v Kajamies, 2010).  

Učenci z učnimi težavami pri matematiki (skupina 1) se pomembno razlikujejo od učencev 

brez težav pri matematiki (skupina 2) v zapisovanju računskih znakov (zap_rač_zna) (Z=-

2,05, p=0,01), ki jih spomnijo, katere računske operacije bodo izvajali in v kakšnem 

vrstnem redu. Vedno ali včasih to dela 70 % učencev s težavami in 56 % učencev brez 

težav.  
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Učenci brez učnih težav pri matematiki se pomembno razlikujejo tudi v zapisovanju 

odgovorov pri ABP (Z=-2,27, p=0,01). Tako učenci brez učnih težav pri matematiki 

pogosteje pišejo odgovore na vprašanja pri ABP. 

Učenci z učnimi težavami pri matematiki se pomembno razlikujejo od učencev brez učnih 

težav pri uporabi prstov in drugih pripomočkov pri reševanju ABP (Z=-5,20, Z=0,01). 

Učenci z učnimi težavami pri matematiki imajo slabše usvojena osnovna aritmetična 

dejstva in postopke ter slabši delovni spomin, zato pogosto pri računanju uporabljajo 

prste in druge pripomočke. Ne glede na prisotnost ali odsotnost bralnih težav, je glavni 

problem učencev z učnimi težavami pri matematiki reševanje preprostih aritmetičnih 

računov (npr. 5 + 4; 9 – 4; 3 x 4) z direktnim priklicem odgovora iz dolgoročnega spomina 

(Jordan in Montani, 1997; Andersson in Lyxell, 2007, v Andersson, 2008; Geary idr., 1991, 

v Andersson, 2008; Ostad, 1997, v Andersson, 2008; Siegler, 1988, v Andersson, 2008; 

Temple, 1991, v Andersson, 2008). Če učenec ne more priklicati odgovora za izračun, 

uporabi podporne (angl. backup) strategije (npr. uporaba prstov). Tak pristop učencu 

omogoči, da uravnoteži hitrost (priklic je vedno hitrejši kot vsaka podporna strategija) in 

točnost (podporne strategije so pri težjih računih vedno točnejše kot priklic) (Jordan in 

Montani, 1997).  

Pomembno več učencev brez učnih težav pri matematiki (Z=-2,31, p=0,01) ob zaključku 

reševanja ABP pregleda celotno nalogo in potek reševanja, kar pomembno vpliva tudi na 

odkrivanje morebitnih napak, hkrati pa kaže določeno stopnjo prisotnosti metakognitivnih 

spretnosti.  

Na podlagi analiz podatkov o načinu reševanja ABP lahko zaključimo, da se skupini 

učencev z učnimi težavami pri matematiki in brez učnih težav pri matematiki razlikujeta v 

načinu reševanja ABP. Tako učenci z učnimi težavami pri matematiki ABP ne preberejo 

večkrat, prebrane naloge slabo razumejo, si naloge grafično ne ponazorijo, ne uporabljajo 

parafraziranja in načrtovanja reševanja z zapisom vrstnega reda računskih operacij, ne 

zapišejo vedno odgovora, pogosteje uporabljajo prste pri računanju in na koncu ne 

preverjajo pravilnosti reševanja. Ugotovljene razlike so statistično pomembne.  
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5.5.6 Rezultati in interpretacija odgovorov učencev o odnosu do 
aritmetičnih besednih problemov 

Tabela 48: Opisna statistika spremenljivk iz Vprašalnika za učence, za obe skupini učencev 

spremenljivka kategorija 
% učencev 

skupina 1 skupina 2 

Kako rad rešuje učenec ABP? 1 – zelo rad 7,1 25,7 

2 20 47,1 

3 60 18,6 

4 7,1 7,1 

5 – ne maram 5,7 1,4 

Kako težko je za učenca reševanje ABP? 1 – zelo lahko 1,4 31,4 

2 – lahko 20 51,4 

3 – srednje težko 58,6 12,9 

4 – težko 14,3 4,3 

5 – zelo težko 5,7 0 

Učenčeva ocena težavnosti ABP 1 1 – zelo lahka 22,9 45,7 

2 – lahka 34,3 42,9 

3 – srednje težka 37,1 8,6 

4 – težka 5,7 1,4 

5 – zelo težka 0 1,4 

Učenčevo prepričanje o lastni sposobnosti 
rešitve ABP 1 

1 – zelo močno  20 74,3 

2  32,9 18,6 

3 31,4 4,3 

4 15,7 1,4 

5 – nisem prepričan 0 1,4 

Učenčeva ocena težavnosti ABP 2 1 – zelo lahka 21,4 61,4 

2 – lahka 25,7 25,7 

3 – srednje težka 40 8,6 

4 – težka 10 4,3 

5 – zelo težka 2,9 0 

Učenčevo prepričanje o lastni sposobnosti 
rešitve ABP 2 

1 – zelo močno  18,6 77,1 

2  30 14,3 

3 35,7 4,3 

4 11,4 4,3 

5 – nisem prepričan 4,3 0 

Učenčeva ocena težavnosti ABP 3 1 – zelo lahka 11,4 28,6 

2 – lahka 17,1 34,3 

3 – srednje težka 52,9 32,9 

4 – težka 17,1 4,3 

5 – zelo težka 1,4 0 

Učenčevo prepričanje o lastni sposobnosti 
rešitve ABP 3 

1 – zelo močno  15,7 48,6 

2  17,1 42,9 

3 48,6 5,7 

4 15,7 2,9 

5 – nisem prepričan 2,9 0 

Skupina 1 ……. skupina učencev z učnimi težavami pri matematiki 
Skupina 2 ……. skupina učencev brez učnih težav pri matematiki 

Pri spremenljivki 'Kako rad rešuje učenec ABP' v Tabeli 48 so velike razlike v motivaciji 

med učenci z učnimi težavami pri matematiki in učenci brez učnih težav pri matematiki, 

saj le 27,1 % učencev z učnimi težavami pri matematiki radi rešujejo ABP, medtem ko je 
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pri učencih brez težav takih 72,8 %. V raziskavi, ki so jo opravile M. Kavkler, M. Košak 

Babuder in L. Magajna (2013), je bil delež motiviranih učencev podoben (70,8 %), delež 

učencev z učnimi težavami pri matematiki, ki radi rešujejo ABP, pa je bil višji kot v naši 

raziskavi (29,1 %). Učenčeva samopercepcija neposredno vpliva na odnos do ABP in 

količino truda, ki ga je učenec pripravljen vložiti v reševanje (Montague in Applegate, 

2000a). V raziskavi M. Montague in B. Applegate (2000a) se osnovnošolci z učnimi 

težavami pri matematiki in brez učnih težav niso razlikovali v splošnih sposobnostih (IQ), 

branju in računanju, statistično pomembno pa so se razlikovali v percepciji težavnosti 

ABP, v percepciji lastnih sposobnosti za reševanje, v vztrajnosti ter strategijah reševanja. V 

vsem naštetem so bili slabši učenci z učnimi težavami pri matematiki.  

Pri spremenljivki 'Kako težko je za učenca reševanje ABP', ki se nanaša na splošno oceno 

težavnosti, so med učenci velike razlike. Delež učencev z učnimi težavami pri matematiki, 

ki so ocenili reševanje kot srednje težko do težko, je bil 78,6 %, učencev brez težav pa je 

bilo le 17,2 %. 82,8 % učencev brez težav pri matematiki ocenjuje, da so ABP lahke. To je 

skladno z ugotovitvami avtorjev M. Montague in B. Applegate (1996, v Montague 1997a), 

ki so ugotovili, da učenci z učnimi težavami pri matematiki ocenjujejo reševanje ABP 

statistično pomembno težje kot vrstniki brez težav in nadarjeni učenci pri matematiki.  

Pri spremenljivki 'Učenčeva ocena težavnosti ABP' za prvi in drugi ABP, ki spadata med 

enostavne naloge, lahko ugotovimo, da ju skoraj vsi učenci brez težav pri matematiki 

ocenjujejo kot lahka (87,8 %), medtem ko je delež učencev z učnimi težavami s tako oceno 

precej manjši (52,1 %).  

Tretjo nalogo, ki ima več korakov reševanja, je 62,9 % učencev brez učnih težav pri 

matematiki ocenilo kot lahko, medtem ko je 71 % učencev z učnimi težavami pri 

matematiki isto nalogo ocenilo kot težko. Učenci z učnimi težavami pri matematiki, ki 

ocenjujejo ABP kot težke, pogosto vidijo, da v daljših in kompleksnejših ABP procesiranje 

informacij presega njihove zmožnosti, zato prenehajo z reševanjem, čeprav lahko imajo 

potrebne spretnosti, da nalogo rešijo (Montague, 1997a). V skladu s teorijo Ericsona in 

Simona (1980, citirano v Montague in Applegate, 1993) pri kognitivni preobremenitvi 

posameznik preneha procesirati informacije. Tako so v raziskavi M. Montague s sodelavci 
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(1993) učenci z učnimi težavami pri matematiki pri reševanju trostopenjskega ABP, ki je 

imel veliko zahtev, predčasno prenehali z reševanjem. 

Pri spremenljivki 'Učenčevo prepričanje o lastni sposobnosti rešitve ABP' je delež učencev 

brez učnih težav pri matematiki, ki so prepričani, da vse tri ABP znajo rešiti, zelo visok (čez 

90 %), medtem ko je delež takih učencev z učnimi težavami pri matematiki med 30 % in 

50 %. Percepcija težavnosti vpliva na učenčevo kognitivno aktivnost in vztrajnost. Če 

učenci z učnimi težavami pri matematiki ocenijo ABP kot lahek, je pa v resnici kognitivno 

zahteven, nekaj časa vztrajajo, dokler vsi frustrirani ne odnehajo. Če pa ga ocenijo kot 

težkega, se ne lotijo reševanja, medtem ko se učenci brez učnih težav pri matematiki pri 

takšnem ABP zanašajo na metakognitivne strategije, kar kaže, da imajo slednji boljše 

strategije reševanja ABP (Montague idr., 1993; Montague idr., 2000a). Celo, če je ABP v 

skladu z znanji in zmožnostmi reševanja učencev z učnimi težavami pri matematiki, ti 

učenci nalogo doživijo kot pretežko, si ne zaupajo toliko, da bi se reševanja ABP lotili, 

neuspeh pri reševanju pa pripišejo svoji nesposobnosti (Montague idr., 2000a). 

Posledično prehitro odnehajo z reševanjem, medtem ko učenci brez težav pri matematiki 

in nadarjeni pri matematiki reševanju namenijo veliko časa (Montague idr., 2000a). 

Vztrajnost pri nalogi, ki visoko korelira z uspešnostjo reševanja, je lahko pri učencih z 

učnimi težavami pri matematiki pomemben dejavnik neuspešnosti (Sternberg, 1985, v 

Montague idr., 2000a). Učenci z učnimi težavami pri matematiki težko ocenijo svoje 

kompetence za reševanje (Desoete in Roeyers, 2006, v Wong idr., 2008; Garrett, 

Mazzocco in Baker, 2006, v Wong idr., 2008). Tako Butler (2002, v Wong idr., 2008) meni, 

da se učenec z učnimi težavami pri matematiki ABP ne bo lotil, če čuti, da ni sposoben ali 

pa bo začel in ne bo vztrajal, ne glede na izzive, ki jih naloga prinaša.  

Pri proučevanju percepcije težavnosti ABP in odnosa do reševanja ABP lahko zaključimo, 

da so učenci z učnimi težavami pri matematiki v primerjavi z učenci brez učnih težav pri 

matematiki v večjem deležu manj motivirani za reševanje ABP, reševanje ABP v večjem 

deležu doživljajo kot neprijetno dejavnost, v večjem deležu ocenjujejo tako eno- in 

večstopenjski ABP kot težak ter so v večjem deležu manj prepričani, da ABP tudi znajo 

rešiti. Predstavljene ugotovitve nakazujejo potrebo po ocenjevanju ne samo 

izobraževalnih dosežkov učencev z učnimi težavami pri matematiki, ampak tudi čustveno 

in motivacijsko stanje, če jim želimo celostno pomagati in izboljšati njihovo reševanje ABP 
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(Montague, 1997). Ocenjevanje učenčevega odnosa, prepričanj, čustev in percepcije pri 

reševanju ABP s pomočjo intervjujev, vprašalnikov ali neformalnih pogovorov nam 

pomaga pri odkrivanju tistih čustvenih dejavnikov, ki pozitivno ali negativno vplivajo na 

izobraževalne dosežke in vedenje (Meltzer, 1995, v Montague, 1997; Stone, 1995, v 

Montague, 1997). To pomeni, da bomo pri poučevanju in nudenju pomoči učencem z 

učnimi težavami pri matematiki v okviru reševanja ABP morali upoštevati njihove 

kognitivne, socialne in čustvene komponente funkcioniranja.  



Marko Kalan STRATEGIJE REŠEVANJA ARITMETIČNIH BESEDNIH PROBLEMOV PRI UČENCIH Z UČNIMI 
TEŽAVAMI PRI MATEMATIKI 

196 

5.6 PREVERJANJE POSTAVLJENIH HIPOTEZ IN INTERPRETACIJA 

H1: Latentni strukturi na področju reševanja ABP za učence z učnimi težavami pri 

matematiki in za učence brez učnih težav pri matematiki se med seboj razlikujeta 

Latentno strukturo učnih težav pri matematiki na področju reševanja ABP sestavlja osem 

faktorjev, ki skupaj pojasnijo 71,74% variance sistema. Po poševnokotni rotaciji prvi 

faktor pojasni 20,94 % variance, drugi faktor 11,68 % variance, tretji faktor 9,02 % 

variance, četrti faktor 8,55 % variance, peti faktor 6,15 % variance, šesti faktor 5,48 % 

variance, sedmi faktor 5,07 % variance in zadnji, osmi faktor, 4,86 % variance. Faktorje 

smo razporedili glede na odstotek pojasnjene variance: avtomatizacija aritmetičnih 

dejstev in postopkov, delovno pomnjenje-izvršilne funkcije, hitrost dekodiranja, zmožnost 

zaporedne integracije, učiteljeva percepcija učenčevega obvladovanja aritmetičnega 

znanja in strategij, presoja zmožnosti reševanja ABP, neučinkovita raba strategij reševanja 

ABP, verbalne sposobnosti.  

Latentno strukturo uspešnosti reševanja ABP oblikuje devet faktorjev, ki skupaj 

pojasnjujejo 74,55 % variance sistema. Prvi faktor pojasni 25,23 % variance, drugi faktor 

9,99 % variance, tretji faktor 7,67 % variance, četrti faktor 6,06 % variance, peti faktor 

5,78 % variance, šesti faktor 5,42 % variance, sedmi faktor 5,20 %, osmi faktor 5,00 % 

variance ter deveti faktor 4,21 % variance. Faktorje smo razporedili glede na odstotek 

pojasnjene variance: presoja zmožnosti reševanja ABP, avtomatizacija veščin branja in 

računanja, verbalno razumevanje, zmožnost inhibiranja, neposredno kratkotrajno slušno 

in vizualno pomnjenje, centralni eksekutiv, kompenzatorno funkcioniranje, učiteljeva 

ocena obvladovanja aritmetičnega znanja in strategij reševanja ABP in učiteljeva ocena 

bralnih zmožnosti. 

Analiza in primerjava obeh latentnih struktur nam kažeta, da se latentni strukturi 

razlikujeta in izkazujeta različne faktorje, iz česar lahko sklepamo, da se reševanje ABP pri 

učencih z učnimi težavami pri matematiki v osnovi delno razlikuje od reševanja ABP pri 

učencih brez učnih težav pri matematiki. Tako latentna struktura učnih težav pri 

matematiki na področju reševanja ABP najprej izkazuje pomanjkljivo avtomatizacijo 
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osnovnih aritmetičnih dejstev in postopkov, šibko delovno pomnjenje in počasno 

dekodiranje, kar v osnovi predstavlja zelo šibko bazo znanj in sposobnosti, ki so potrebna 

za usvajanje nadaljnjih, bolj zahtevnih znanj in postopkov pri reševanju ABP. Latentno 

strukturo učencev, ki so uspešni, pa najprej predstavljajo zelo dobre zmožnosti presoje, 

da se ABP da rešiti in dobro usvojena osnovna aritmetična in proceduralna matematična 

znanja ter avtomatizirana tehnika branja. Na podlagi rezultatov zaključujemo, da je 

potrebno spremeniti izobraževalno prakso in prakso pomoči učencem z učnimi težavami 

pri matematiki na področju reševanja ABP. Pri reševanju ABP bi tem učencem pomagali s 

sistematičnim delom in spodbujanjem avtomatizacije aritmetičnih dejstev, verbalnih 

sposobnosti, učinkovitih strategij reševanja, učinkovitih metakognitivnih strategij, 

avtomatizacije branja, treningom izvršilnih funkcij ter vidno-prostorske in motorične 

koordinacije. Natančna analiza in primerjava latentnih struktur kaže, da so si nekateri 

faktorji podobni in to predvsem avtomatizacija aritmetičnih dejstev in postopkov, 

verbalne zmožnosti in metakognitivno področje – presojanje zmožnosti reševanja ABP.  

Dobljeni rezultati potrjujejo zastavljeno hipotezo. 

Za čistejšo faktorsko strukturo z višjim odstotkom pojasnjene variance bi morali izvesti 

multivariantno zasnovano analizo, v katero bi bilo potrebno vključiti še nekatere druge 

dejavnike (npr. vpliv slikovne in shematske reprezentacije, vpliv realističnih ABP) ter večje 

število bolj specifičnih in z normami opremljenih merskih instrumentov.  

H2: Uporabljeni instrumentarij omogoča razlikovanje skupine učencev z učnimi 

težavami pri matematiki od skupine učencev brez učnih težav pri matematiki na 

področju reševanja ABP. 

Z diskriminantno analizo smo ugotavljali strukturo in funkcijo diskriminativnosti 

manifestnih spremenljivk. Test diskriminantnih funkcij je statistično pomemben, kar 

pomeni, da se glede na vključene manifestne spremenljivke skupina učencev z učnimi 

težavami pri matematiki statistično pomembno razlikuje od skupine učencev brez učnih 

težav na področju reševanja ABP. Na osnovi rezultatov diskriminantne funkcije lahko 

sklepamo na moč razlikovanja med skupinama za vsako spremenljivko posebej in tudi zelo 

visok delež pravilno uvrščenih učencev (95,5 %) v ustrezno skupino.  
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K razlikovanju med skupinama pa največ doprinesejo naslednje spremenljivke apliciranih 

testov in vprašalnikov, ki smo jih hierarhično razporedili od največjega do najmanjšega 

doprinosa: poznavanje aritmetičnih znanj (Vprašalnik za učitelje), poznavanje strategij 

reševanja ABP (Vprašalnik za učitelje), koraki reševanja ABP (Preizkus ABP), pravilnost 

rešitev (Preizkus ABP), reševanje kompleksnih računov (Desetminutni aritmetični 

preizkus), dosežene točke na celotnem testu (Desetminutni aritmetični preizkus), 

poučenost (WISC-III), računanje (WISC-III), prepričanost o zmožnostih reševanja 

(Vprašalnik o načinu reševanja ABP za učence), vidno-prostorska in motorična 

koordinacija (Acadia test), reševanje računov z dvema točkama (Desetminutni 

aritmetični preizkus), standardne progresivne matrice (SPM), podobnosti (WISC-III), 

slušno pomnjenje (Acadia test), reševanje računov z eno točko (Desetminutni aritmetični 

preizkus), ponavljanje številk (WISC-III).  

Na osnovi rezultatov diskriminantne analize lahko potrdimo tudi drugo hipotezo. 

Poznavanje vsebine in vloge posamezne spremenljivke, ki nastopa pri razlikovanju skupine 

učencev, ki ima učne težave pri matematiki na področju reševanja ABP in skupine učencev 

brez učnih težav pri matematiki, uporabljamo kot diferencialni pripomoček pri 

prepoznavanju učnih težav pri matematiki, hkrati pa kot pokazatelj za izbiro ustreznega 

instrumentarija, ki služi odkrivanju učnih težav pri matematiki na področju reševanja ABP. 

Merski instrumenti za prepoznavnaje učnih težav pri matematiki na področju reševanja 

ABP so: Vprašalnik za učitelje, Preizkus ABP, Desetminutni aritmetični preizkus, vsi 

podtesti WISC-III besedni del, Vprašalnik o načinu reševanja ABP za učence, SPM, podtest 

Testa motenosti v branju in pisanju (slušno pomnjenje).  

H3: Nekatere specifične kognitivne sposobnosti se pomembno povezujejo z uspešnostjo 

pri reševanju ABP in rabo strategij reševanja ABP. 

Analiza izračunanih koeficientov povezanosti izbranih kognitivnih sposobnosti z 

reševanjem ABP je pokazala, da se z reševanjem ABP statistično pomembno povezujejo 

vidno-prostorske in motorične sposobnosti, priklic osnovnih deklarativnih matematičnih 

dejstev, neposredni in delovni spomin, hitrost in točnost dekodiranja, zmožnost 

ohranjanja pozornosti, besedne sposobnosti, sposobnosti neverbalnega sklepanja in 

rezoniranja ter izvršilne (eksekutivne) funkcije. Povezanosti so od 0,39 do 0,73. Analiza 
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povezanosti nekaterih izbranih kognitivnih sposobnosti s posameznimi strategijami 

reševanja ABP je narejena na osnovi strategij reševanja, ki so jih učenci navedli, da jih 

izvajajo pri reševanju ABP ter na osnovi nabora strategij, ki jih opredeljuje dostopna 

strokovna literatura (Mayer, 1996; Montague, 1997; Goldfus, 2008). Tako se vidno-

prostorske in motorične sposobnosti povezujejo statistično pomembno pozitivno z 

branjem in razumevanjem ABP, z grafično reprezentacijo ABP, s pregledom celotnega 

reševanja in statistično pomembno negativno z uporabo raznih pripomočkov pri 

reševanju ABP. Kratkoročno in delovno pomnjenje se povezuje statistično pomembno 

pozitivno z razumevanjem, računanjem, pisanjem odgovora, preverjanjem celotnega 

poteka reševanja, statistično pomembno negativno pa z uporabo pripomočkov. Hitrost 

dekodiranja se statistično pomembno pozitivno povezuje z oceno rezultata in statistično 

pomembno negativno z razumevanjem naloge, uporabo pripomočkov in preverjanjem 

rešitev. Točnost dekodiranja se statistično pomembno povezuje z uporabo pripomočkov 

ter statistično pomembno negativno z razumevanjem in parafraziranjem ABP. Ohranjanje 

pozornosti oziroma neodkrenljivost se statistično pomembno pozitivno povezuje z 

razumevanjem in parafraziranjem, računanjem, pisanjem odgovora in preverjanjem 

poteka reševanja, kar kaže na zelo pomembno kognitivno sposobnost posameznika. 

Statistično pomembno negativno pa se povezuje z zapisom znakov zaporedja 

uporabljenih računskih operacij ter z uporabo pripomočkov pri reševanju ABP. Zelo 

pomembna kognitivna sposobnost pri reševanju ABP so tudi besedne sposobnosti, ki se 

statistično pomembno povezujejo z razumevanjem in parafraziranjem, računanjem, 

pisanjem odgovora in preverjanjem poteka reševanja celotne ABP. Statistično pomembno 

negativno pa se povezuje z uporabo pripomočkov pri reševanju. Splošne sposobnosti 

neverbalnega rezoniranja in sklepanja se statistično pomembno pozitivno povezujejo z 

razumevanjem in parafraziranjem, računanjem, pisanjem odgovora ter preverjanjem 

celotnega poteka reševanja ABP. Statistično pomembno negativno pa se ista sposobnost 

povezuje z uporabo pripomočkov pri reševanju ABP. Izvršilne funkcije so statistično 

pomembno povezane z razumevanjem, računanjem, preverjanjem celotnega poteka 

reševanja ABP ter statistično pomembno negativno z uporabo pripomočkov pri reševanju. 

Analiza podatkov torej kaže, da so v veliki meri zelo pomembne kognitivne sposobnosti 

glede na prisotnost pri posameznih korakih reševanja vidno-prostorske in motorične 
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sposobnosti, kratkotrajni in delovni spomin, pozornost, besedne sposobnosti, splošne 

sposobnosti neverbalnega rezoniranja in sklepanja ter izvršilne funkcije. 

Na osnovi rezultatov lahko tretjo hipotezo potrdimo. 

H4: Obstajajo kvalitativne razlike v strategijah reševanja ABP učencev z učnimi težavami 

pri matematiki in učencev brez učnih težav pri matematiki.  

Strategije reševanja ABP smo ugotavljali pri učencih z učnimi težavami pri matematiki in 

pri učencih brez učnih težav pri matematiki na dva načina: najprej so učenci sami napisali,  

kako rešujejo ABP. Njihove odgovore smo kodirali in smo v celotnem vzorcu učencev 

dobili deset korakov reševanja ABP, ki jih učenci v praksi uporabljajo: preberem nalogo, 

večkrat preberem nalogo, podčrtam podatke, nalogo obnovim s svojimi besedami, 

narišem skico, naredim načrt reševanja, ocenim rezultat, napišem račun in ga izračunam, 

napišem odgovor, preverim pravilnost rešitve. S pomočjo preizkusa χ2 smo ugotavljali 

statistično pomembne razlike med skupinama učencev pri uporabi teh korakov. Pri koraku 

'ocenim rezultat' razlik v frekvenci odgovorov med skupinama učencev ni bilo, zato tudi 

nismo ugotavljali statistične pomembnosti. Ugotovili smo, da se skupini med seboj 

statističo pomembno razlikujeta v dveh korakih: večkratno branje ABP in preverjanje 

pravilnosti reševanja celotne naloge. Učenci brez učnih težav pri matematiki si ABP 

večkrat preberejo in jo verjetno lažje razumejo, kar se ujema z ugotovitvami avtorice M. 

Montague (2006), da uspešni učenci ABP večkrat preberejo, zlasti pogosteje pa berejo 

posamezne dele. Ko večkrat preberejo, bolje razumejo, uspešneje načrtujejo ter 

prevedejo jezikovne in numerične informacije iz ABP v ustrezen matematični zapis. Dve 

tretjini učencev brez učnih težav preveri pravilnost reševanja ABP, medtem ko to stori le 

27 % učencev z učnimi težavami pri matematiki. Ta korak vključuje metakognitivne 

spretnosti, saj učenci brez učnih težav pri matematiki pogosteje kot učenci z učnimi 

težavami pri matematiki nadzorujejo lasten način reševanja in razmišljanja (Schoenfeld, 

1985, 1987, v Kaur, 1997). M. Montague (2006) navaja, da imajo učenci, ki so uspešni pri 

reševanju ABP, poleg večjega nabora strategij reševanja, motivacije, dobrega spomina in 

jezikovnih zmožnosti tudi ustrezne metakognitivne strategije in dobre zmožnosti 

samousmerjanja in samoreguliranja. Kajti reševanje ABP zahteva visoko stopnjo 

samoregulacijskih spretnosti ob sočasni uporabi ustreznih matematičnih spretnosti, 
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procesov reševanja in strategij (Montague, 1997). V osnovnih korakih reševanja ABP, ki jih 

učijo v šoli (preberi nalogo, podčrtaj podatke, napiši račun in napiši odgovor) pa se skupini 

učencev med seboj ne razlikujeta.  

Pri drugem načinu ugotavljanja razlik v strategijah reševanja ABP pa so učenci med 

ponujenim naborom strategij izbirali strategije reševanja ABP in ocenili njihovo uporabo 

na tristopenjski lestvici (vedno uporabljam, včasih, nikoli). Ugotovili smo, da se skupini 

učencev med seboj razlikujeta v petih strategijah od trinajstih; te so: prebrano besedilo 

razumem, zapišem računske znake operacij, zapišem odgovor, uporabim pripomočke, 

preverim smiselnost rezultata. Učenci brez učnih težav pri matematiki pogosteje ABP 

razumejo, zapišejo odgovor, ne uporabljajo pripomočkov (npr. prstov) pri reševanju, 

ocenijo pa tudi smiselnost rezultata, torej preletijo celotno nalogo in v skladu z 

besedilnimi zahtevami pretehtajo dobljene rezultate. 

Manj uspešno reševanje ABP pri učencih z učnimi težavami je pogojeno tako s 

kognitivnimi kot nekognitivnimi spremenljivkami, kar vključuje manj strategij, nižjo učno 

samopodobo, pomanjkanje zaupanja v svoje sposobnosti ter pomanjkanje vztrajnosti pri 

reševanju (Montague in Applegate, 2000a). Zato smo preverjali tudi razlike o odnosu do 

reševanja ABP. Ugotovili smo, da 72 % učencev brez učnih težav pri matematiki rado 

rešuje ABP, takih učencev z učnimi težavami pa je le 10 %. Domnevamo lahko, da slednji 

tudi manj časa namenijo reševanju ABP, kar sta v svojih raziskavah ugotovili tudi M. 

Montague in B. Applegate (1996, v Montague, 1997). 75 % učencem z učnimi težavami pri 

matematiki se zdijo ABP težke. To je skladno z ugotovitvami M. Montague in B. Applegate 

(1996, v Montague, 1997), da učenci z učnimi težavami pri matematiki statistično 

pomembno pogosteje, kot učenci brez težav in nadarjeni pri matematiki, ocenjujejo ABP 

že na začetku reševanja kot težke. Učenci z učnimi težavami pri matematiki tudi 

enostopenjske ABP že pred reševanjem ocenijo kot težke, prav tako pa so manj 

prepričani, da jih bodo tudi rešili. 

Postavljeno hipotezo lahko potrdimo. 
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6 SKLEPNE MISLI, PREDLOGI IN OMEJITVE 
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Zaradi naraščajočih potreb globalne in tehnološko zahtevne družbe je dobra matematična 

pismenost zelo pomembna. Posameznik, ki ob zaključku osnovne šole ne bo imel 

osnovnih matematičnih kompetenc, bo slabo opravljal rutinske vsakodnevne obveznosti, 

ki so povezane s časom, denarjem, merjenjem, računanjem in bo v slabšem položaju pri 

izbiri poklica, saj bo v 21. stoletju narasel delež poklicev v znanosti, tehnologiji, inženirstvu 

in matematiki za 20 %. V teh poklicih je poleg inovativnosti in logičnega razmišljanja 

poudarjeno reševanje problemov. Reševanje problemov kot ključna spretnost človeka v 

vsakdanjem življenju je, poleg aritmetike, merjenja in algebre, zajeta tudi v standardih 

osnovnošolske matematike (Jordan in Levine, 2009; Evropska komisija, 2012; Geary idr., 

2012). Ker je reševanje človekovih problemov vezano na realno življenje, so ABP 

pomembna vrsta matematičnih nalog v šoli in povezujejo matematična znanja z realnimi 

življenjskimi situacijami. Reševanje ABP je kompleksna dejavnost, saj zahteva prevajanje 

jezikovnih in numeričnih informacij v ustrezno mentalno reprezentacijo, oblikovanje 

računskega postopka, točen izračun in preverjanje ustreznosti reševanja (Jonassen, 2003, 

Kroesbergen in van Luit, 2003). Številni avtorji v empiričnih raziskavah in longitudinalnih 

študijah ugotavljajo, da imajo učenci težave z reševanjem ABP, zlasti učenci z učnimi 

težavami pri matematiki, ki imajo primanjkljaje na področju avtomatizacije aritmetičnih 

dejstev in postopkov (Goldman, Pellegrino in Mertz, 1988, v Bryant idr., 2000; Geary, 

2004), razumevanja zgradbe ABP (Englert, Culatta in Horn, 1987, v Bryant idr., 2000) ter s 

spretnostmi reševanja ABP (Montague in Applegate, 1993).  Pomembni primanjkljaji pa so 

pri učencih z učnimi težavami pri matematiki pri reševanju ABP tudi na področju jezika, 

pozornosti, organizacije in delovnega spomina (Gonzalez in Espinel, 2002). Čeprav so 

računske spretnosti zelo pomembne pri reševanju ABP, se spretnosti reševanja ABP pri 

učencih z učnimi težavami zaradi navedenih primanjkljajev ne razvijajo avtomatsko, zato 

jim je potrebno ponuditi eksplicitno, jasno poučevanje reševanja ABP (Fuchs idr. 2006). 

V raziskavi z naslovom Strategije reševanja aritmetičnih besednih problemov pri učencih z 

učnimi težavami smo identificirali kognitivne značilnosti učencev z učnimi težavami na 

področju reševanja ABP, procese in strategije reševanja ABP pri učencih z učnimi težavami 

pri matematiki in pri učencih brez učnih težav pri matematiki ter tudi motivacijo, odnos 

do ABP ter presojanje težavnosti ABP. Členitev teoretičnega uvoda je narejena tako, da se 

vsebinsko najprej začne predstavitev inkluzije kot podlage za izobraževanje raznolike 
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populacije učencev v današnjih šolah, nadaljuje se z matematičnimi kompetencami in 

raziskavami, ki le-te zajemajo. Nadalje razčiščujemo odnos med problemom in ABP kot 

problemsko situacijo. Obširno je predstavljena tematika ABP, od zgodovinskih začetkov, 

zgradbe ABP do odnosa med učencem, učiteljem in ABP. Zelo poglobljeno so analizirani 

dejavniki reševanja ABP in ključne kognitivne in druge komponente reševanja ABP. 

Predstavljeni so tudi aktualni modeli reševanja ABP pri nas in v svetu.  

V vzorec smo vključili 140 učencev petih razredov osnovne šole iz osrednjeslovenske in 

gorenjske regije in jih izenačili po dogovorjenih merilih ter tako dobili skupino učencev z 

učnimi težavami pri matematiki, ki jo sestavlja 35 učencev in 35 učenk, in skupino učencev 

brez težav pri matematiki, ki prav tako šteje 35 učencev in 35 učenk.  

Latentno strukturo dejavnikov učnih težav pri matematiki na področju reševanja ABP in 

uspešnega reševanja na tem področju smo ugotavljali s pomočjo manifestnih 

spremenljivk, s katerimi smo zajeli tista področja in procese, ki so pomembni za reševanje 

ABP in jih številni avtorji zelo pogosto navajajo v literaturi (Fleischner, Nuzum in Marzola, 

1987; Miller in Mercer, 1997; Montague, 1997; Bryant idr., 2000; Fuchs idr., 2008; 

Montague, 2010). Pri raziskavi smo uporabili merske instrumente za testiranje 

matematičnih znanj in veščin in nekatere merske instrumente za merjenje specifičnih 

kognitivnih sposobnosti, za katere so raziskave pokazale, da so povezani s komponentami 

matematičnega znanja in strategij. Empirične rezultate smo obdelali z univariatnimi, 

bivariatnimi in multivariatnimi statističnimi metodami. Glede na naravo spremenljivk smo 

uporabljali parametrično statistiko, kjer pa to ni bilo upravičeno, smo uporabili metode 

neparametrične statistike. Pomembnost razlik med skupinama smo ugotavljali s t-testom 

in Mann-Whitneyevim U preizkusom, latentno strukturo učnih težav pri matematiki na 

področju reševanja ABP in uspešnega reševanja na tem področju smo ugotavljali s 

faktorsko analizo, z diskriminantno analizo pa smo ugotavljali strukturo in diskriminativno 

vrednost vključenih manifestnih spremenljivk. Z analizo variance smo ugotavljali razlike 

med skupinami v dosežkih apliciranih testov in odgovorov apliciranih vprašalnikov.  

Primerjava latentnih struktur učencev z učnimi težavami pri matematiki in učencev brez 

učnih težav pri matematiki na področju reševanja ABP kaže, da se latentni strukturi med 

seboj razlikujeta. Tako latentno strukturo učnih težav pri matematiki na področju 
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reševanja ABP sestavlja osem faktorjev, ki so hierarhično razporejeni glede na odstotek 

pojasnjene variance od avtomatizacije aritmetičnih dejstev in postopkov, delovnega 

pomnjenja – izvršilnih funkcij, hitrosti dekodiranja, zmožnosti zaporedne integracije 

informacij, učiteljeve percepcije učenčevega obvladovanja aritmetičnega znanja in 

strategij, presoje zmožnosti reševanja ABP, neučinkovite rabe strategij reševanja ABP do 

verbalnih sposobnosti. Latentno strukturo uspešnega reševanja ABP pa sestavlja devet 

faktorjev, ki so prav tako razporejeni glede na odstotek pojasnjene variance od presoje 

zmožnosti reševanja ABP, avtomatizacije veščin branja in pisanja, verbalnega 

razumevanja, zmožnosti inhibiranja, neposrednega kratkotrajnega slušnega in vizualnega 

pomnjenja, centralnega eksekutiva, kompenzatornega funkcioniranja, učiteljeve ocene 

obvladovanja aritmetičnih znanj in strategij reševanja ABP do učiteljeve ocene bralnih 

zmožnosti učenca. Latentni strukturi nimata istega števila faktorjev in tudi faktorji niso 

identični, kar kaže, da učne težave pri matematiki pri reševanju ABP opredeljujejo druge 

sposobnosti in procesi kot pa uspešno reševanje ABP. V nekaterih faktorjih obeh latentnih 

struktur so prisotni enaki elementi, predvsem tisti, ki se nanašajo na računanje in 

učiteljevo oceno učenčevih znanj in strategij. Bolj kompleksno zastavljena raziskava, ki bi 

vključevala bralno razumevanje in točno beleženje strategij učencev ob reševanju ABP, bi 

omogočala pojasnitev večjega odstotka variance. 

Z diskriminantno analizo smo ugotavljali strukturo in funkcijo diskriminativnosti vključenih 

manifestnih spremenljivk. Podatki kažejo, da je test diskriminantnih funkcij statistično 

pomemben, kar pomeni, da se, glede na vključene manifestne spremenljivke, rezultati 

skupine učencev z učnimi težavami pri matematiki statistično pomembno razlikujejo od 

rezultatov skupine učencev brez učnih težav pri reševanju ABP. Rezultati diskriminantne 

funkcije nam kažejo moč razlikovanja med skupinama za vsako spremenljivko posebej in 

tudi zelo visok delež pravilno uvrščenih učencev v ustrezno skupino (95,5 %).  

K razlikovanju skupin je največ doprinesla spremenljivka poznavanje aritmetičnih znanj 

(Vprašalnik za učitelje), nato pa si hierarhično urejene sledijo: poznavanje strategij 

reševanja ABP (Vprašalnik za učitelje), koraki reševanja ABP (Preizkus ABP), pravilnost 

rešitev (Preizkus ABP), reševanje kompleksnih računov (Desetminutni aritmetični 

preizkus), dosežene točke na celotnem testu (Desetminutni aritmetični preizkus), 

poučenost (WISC-III), računanje (WISC-III), prepričanja o zmožnostih reševanja (Vprašalnik 
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o načinu reševanja ABP), vidno-prostorska in motorična koordinacija (Acadia test), 

reševanje računov z dvema točkama (Desetminutni aritmetični preizkus), standardne 

progresivne matrice (SPM), podobnosti (WISC-III), slušno pomnjenje (Acadia test), 

reševanje računov z eno točko (Desetminutni aritmetični preizkus), ponavljanje številk 

(WISC-III).  

Poznavanje vsebine in vloge posamezne spremenljivke, ki nastopa pri razlikovanju med 

rezultati skupine učencev, ki ima učne težave pri matematiki in rezultati skupine učencev 

brez učnih težav pri matematiki, koristimo kot diferencialni pripomoček pri 

prepoznavanju in intenziteti učnih težav pri matematiki. Z diskriminanto analizo smo 

ugotovili, da lahko naslednje merske instrumente uporabljamo za odkrivanje učnih težav 

pri matematiki na področju reševanja ABP: Vprašalnik za učitelje, Preizkus ABP, 

Desetminutni aritmetični preizkus, vse podteste WISC-III besedni del, Vprašalnik o načinu 

reševanja ABP za učence, SPM, podtest Acadia testa (slušno pomnjenje). Kot pomembno 

za napredovanje pri reševanju ABP pri učencih z učnimi težavami pri matematiki 

ocenjujemo odpravljanje ene izmed pomembnih razlik med skupinama, ki jo navajajo tudi 

tudi avtorji (Geary, 2004; Ostad, 1998), in sicer priklic aritmetičnih dejstev (kamor štejemo 

tudi poštevanko) ter fleksibilno in hitro računanje v obsegu do 100.   

Z analizo odgovorov, ki so jih posredovali učitelji v Vprašalniku za učitelje, smo ugotovili, 

da se skupini učencev z učnimi težavami pri matematiki in učenci brez učnih težav pri 

matematiki na področju reševanja ABP med seboj razlikujeta v vseh 13 spremenljivkah, 

saj so učitelji skupino učencev brez učnih težav pri matematiki ocenili statistično 

pomembno bolje na vseh opazovanih spremenljivkah. Učenci z učnimi težavami pri 

matematiki so dosegli nižje rezultate, kar pomeni, da je njihovo branje manj 

avtomatizirano. Imajo tudi slabše bralno razumevanje, manj avtomatizirana osnovna 

aritmetična dejstva, proceduralno matematično znanje, manj pogosto pa tudi uporabljajo 

v praksi znane korake reševanja (podčrtovanje ključnih informacij, izpis pomembnih 

podatkov, preverjanje poteka reševanja, grafično ponazarjanje). To se ujema z 

ugotovitvami Vilenius-Tuohimaae s sodelavci (2008), da so dosežki pri reševanju ABP 

povezani z bralnim razumevanjem, kar pa je odvisno od fluentne tehnike branja oz. 

dekodiranja. Proceduralni primanjkljaji  so povezani s številskimi predstavami, koncepti, 

štetjem in nezmožnostjo reševanja problemov s priklicem postopkov (Geary, 2004). 
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Učenci z učnimi težavami pri matematiki pa imajo tudi primanjkljaje v semantičnem 

spominu, ki je vezan na priklic aritmetičnih dejstev in reševanje preprostih aritmetičnih 

problemov in ABP (Geary, 2004).   

Statistično pomembne razlike med skupinama so bile ugotovljene tudi pri Vprašalniku o 

načinu reševanja ABP za učence. Učenci z učnimi težavami pri matematiki so manj 

motivirani za reševanje ABP, saj je teh motiviranih le 9,1 %, učencev brez težav pri 

matematiki pa 72,8 % (t=-4,84; p=0,00). To se ujema s trditvijo, da učenčeva 

samopercepcija vpliva na odnos do ABP in količino truda, ki ga je učenec pripravljen vložiti 

v reševanje (Montague in Applegate, 2000a). Delež učencev z učnimi težavami pri 

matematiki, ki se jim zdi reševanje ABP težko, znaša 78,6 %, delež takih učencev brez 

težav pri matematiki pa 17,2 % (t=8,53; p=0,00). Učenci z učnimi težavami pri matematiki 

so tudi enostavne ABP ocenili kot težke. Takih je bilo 48 %, medtem ko je bil tovrstni delež 

pri učencih brez učnih težav pri matematiki le 12,2 %. Kompleksne ABP je 71 % učencev z 

učnimi težavami pri matematiki in le 37,1 % učencev brez težav  ocenilo kot težke (t=5,94; 

p=0,00). M. Montague (1997a) meni, da učenci z učnimi težavami pri matematiki pogosto 

pri daljših in kompleksnejših nalogah vidijo preveč operacij in menijo, da to presega 

njihove zmožnosti reševanja. Ugotovili smo tudi, da so učenci z učnimi težavami pri 

matematiki manj prepričani, da so sposobni rešiti ABP (takih je od 50 % do 80 %), medtem 

ko je učencev brez težav le 10 % (t=-8,85; p=0,00). Če na kratko povzamemo ugotovitve: 

učenci z učnimi težavami pri matematiki ne rešujejo radi ABP, zdijo se jim težke in tudi 

niso prepričani, da ABP znajo rešiti.  

Osrednje ugotovitve raziskave pa so bile, da se učenci z učnimi težavami pri matematiki 

razlikujejo od učencev brez učnih težav pri matematiki v strategijah reševanja. Podatke o 

tem smo dobili na dva načina: prvič so učenci napisali zaporedje korakov reševanja ABP, 

drugič pa so med ponujenimi koraki reševanja ocenjevali pogostost uporabe (vedno, 

včasih, nikoli). Ugotovili smo, da obe skupini učencev (učenci brez učnih težav pri 

matematiki in učenci z učnimi težavami pri matematiki) po samooceni uporabljata 

naslednje korake reševanja ABP: preberem nalogo, podčrtam pomembne podatke, 

zapišem račun in ga izračunam, zapišem odgovor. Obe skupini navajata običajne korake, ki 

se uporabljajo v šoli, in sestavljajo splošen pristop reševanja, ne uporabljajo pa drugih 

strategij reševanja. Tako si le 4,3 % učencev parafrazira ABP (χ2=1,95, p=0,16) in le 7,1 % 
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učencev grafično predstavi (nariše) ABP (χ2 = 2,41, p=0,12), obe strategiji pa predstavljata 

reprezentacijo ABP in sta pomembni za uspešno reševanje ABP (Montague, 2006). 

Pomembne ugotovitve pa so tudi, da si 36 % učencev z učnimi težavami ne prebere ABP 

večkrat, da bi jo razumeli (χ2 =3,74, p=0,04). Bralne zahteve naraščajo iz razreda v razred, 

različni avtorji pa ugotavljajo, da so nepomembne numerične in jezikovne informacije v 

ABP posebno težke za učence z učnimi težavami pri matematiki (Englert, Culatta in Horn, 

1987, v Miller in Mercer, 1997). 71 % učencev brez učnih težav pri matematiki si večkrat 

preberejo ABP in celo posamezne dele nalog, da lažje razumejo in preverjajo pravilnost 

reševanja ABP, kar sta zelo pomembni strategiji za reševanje ABP (χ2=3,74, p=0,04). M. 

Montague (2006) je ugotovila, da si učenci, ki so uspešni pri reševanju, ABP večkrat 

preberejo in večkrat preberejo posamezne dele ABP. Le 27 % učencev z učnimi težavami 

pri matematiki preverja pravilnost reševanja ABP, medtem ko to dela 69 % učencev brez 

učnih težav pri matematiki (χ2=24,10, p=0,00). M. Montague (2006) pravi, da učenci, ki so 

uspešni pri reševanju ABP, rešijo nalogo in odgovor primerjajo z oceno. Sprašujejo se tudi 

o smiselnosti rezultata. V primeru nepravilnega rezultata prosijo za pomoč ali pa nalogo 

ponovno rešujejo. Torej uporabljajo več metakognitivnega znanja in procesov, ki so 

orientirani na nalogo (Kaur, 1997). Učenci z učnimi težavami pa se ne zavedajo spretnosti, 

strategij in virov, ki so potrebni za reševanje ABP in ne znajo uporabljati samoregulacijskih 

mehanizmov za izpeljavo celotnega reševanja (Miller in Mercer, 1997).  

Ko smo primerjali odgovore učencev z učnimi težavami pri matematiki in odgovore 

učencev brez učnih težav pri matematiki glede ocenjevanja strategij, ki jih uporabljajo pri 

reševanju ABP na tristopenjski lestvici, smo ugotovili, da se pri reševanju ABP skupini med 

seboj ne razlikujeta v štirih osnovnih korakih reševanja (preberem nalogo, podčrtam 

podatke, izračunam, zapišem odgovor), ki jih običajno poudarjajo učitelji v slovenskih 

šolah pri reševanju ABP, statistično pomembno pa se razlikujeta v drugih korakih. Učenci 

brez učnih težav pri matematiki ABP večkrat preberejo, ne uporabljajo pripomočkov pri 

reševanju ter vključujejo tudi metakognitivne strategije reševanja, saj nadzorujejo potek 

reševanja in ABP na koncu tudi pregledajo (preverijo potek reševanja). Učenci z učnimi 

težavami pri matematiki pa uporabljajo prste pri računanju, kar pomeni, da imajo slabo 

usvojena aritmetična znanja, slabo preberejo ABP in je ne preberejo večkrat, slabo 

načrtujejo reševanje ter so šibki v procesih nadzorovanja in pregledovanja pravilnosti 
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reševanja. To se ujema z ugotovitvami avtorjev Brownell, Mellard in Deshler (1993, v 

Miller in Mercer, 1997), Cherkes-Julkowski (1985, v Miller in Mercer), Goldman (1993, v 

Miller in Mercer) ter M. Montague in B. Applegate (1993), ki pravijo, da učenci z učnimi 

težavami manj realno presojajo svoje sposobnosti za reševanje problema ter imajo težave 

v odkrivanju in izbiranju strategij, v organiziranju informacij, nadzorovanju procesa 

reševanja, evalviranju točnosti ter generaliziranju strategij na nove primere. Tako v naši 

raziskavi učenci niso načrtovali poteka reševanja ABP, jih niso parafrazirali in si nalog 

grafično ponazarjali. J. Krawec (2010) pa je v svoji raziskavi ugotovila pomembnost 

parafraziranja in vizualne reprezentacije pri reševanju ABP kot pomembnih strategij 

reprezentacije ABP. Če učenci v naši raziskavi torej niso uporabljali navedenih strategij 

reševanja, lahko domnevamo in celo trdimo, da jih tudi v šolski situaciji ne uporabljajo.  

Nadalje smo ugotovili, da se s posameznimi strategijami reševanja ABP statistično 

pomembno povezujejo naslednje kognitivne sposobnosti:  

a) vidno-prostorske in motorične sposobnosti se statistično pomembno povezujejo z 

branjem, grafičnim ponazarjanjem in preverjanjem reševanja ABP; 

b) sposobnosti delovnega spomina (podtest slušno pomnjenje), se pomembno 

povezujejo z računanjem, pisanjem odgovora in preverjanjem pravilnosti rešitve; 

c) hitrost dekodiranja se  statistično pomembno povezuje z ocenjevanjem rezultatov 

ter preverjanjem pravilnosti reševanja; 

d) točnost dekodiranja je statistično pomembno povezana s parafraziranjem naloge; 

e) ohranjanje pozornosti se statistično pomembno povezuje z več koraki reševanja, s 

parafraziranjem, računanjem, pisanjem odgovora in pregledom celotne naloge; 

f) besedne sposobnosti se statistično pomembno povezujejo s parafraziranjem, 

načrtovanjem reševanja, računanjem, pisanjem odgovora in preverjanjem celotne 

naloge, skratka s koraki reševanja, ki se nanašajo na uporabo jezika; 

g) neverbalno rezoniranje se statistično pomembno povezuje s parafraziranjem, 

računanjem, odgovarjanjem in preverjanjem pravilnosti rešitve; 

h) izvršilne funkcije se statistično pomembno povezujejo s pisanjem računa in 

računanjem ter preverjanjem rešitve celotne naloge.  

Če združimo rezultate obeh načinov pridobivanja informacij o reševanju ABP, ugotovimo, 

da se izbrane kognitivne sposobnosti najbolj povezujejo z razumevanjem prebranih ABP, z 
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načrtovanjem reševanja ter uporabo dodatnih pripomočkov pri računanju (računanje s 

prsti). Ugotovitve nam jasno kažejo, da moramo tako pri diagnosticiranju kot pri 

poučevanju več pozornosti nameniti razumevanju ABP, procesom načrtovanja reševanja 

celotne ABP ter biti pozorni na uporabo prstov pri računanju.  

Ko smo ugotavljali povezave med nekaterimi izbranimi kognitivnimi sposobnostmi in 

uspešnostjo reševanja ABP, smo ugotovili, da se v nekaterih povezavah skupini tudi 

statistično pomembno razlikujeta. Tako imajo učenci z učnimi težavami najvišje povezave 

z avtomatizacijo osnovnih aritmetičnih dejstev ter z jezikovnimi sposobnosti, medtem ko 

smo pri učencih, ki so uspešni pri reševanju ABP, ugotovili pomembne povezave 

uspešnosti reševanja s hitrostjo dekodiranja, jezikovnimi sposobnostmi, neverbalnim 

rezoniranjem oziroma sklepanjem ter selektivno pozornostjo in zmožnostjo inhibicije 

nepomembnih dražljajev.  

Na osnovi ugotovljenega lahko oblikujemo nekaj implikacij za poučevanje in nadaljnje 

delo. 

Prva implikacija izhaja iz rezultatov faktorske analize, ki kaže, da se faktorski strukturi 

med skupinama delno razlikujeta. Tako latentna struktura učnih težav pri matematiki na 

področju reševanja ABP izkazuje pomanjkljivo avtomatizacijo osnovnih aritmetičnih 

dejstev in postopkov, šibko delovno pomnjenje in počasno dekodiranje, kar v osnovi 

predstavlja zelo šibko bazo znanj in sposobnosti, ki so potrebna za usvajanje nadaljnjih, 

bolj zahtevnih znanj in postopkov pri reševanju ABP. Latentno strukturo učencev, ki so 

uspešni pri reševanju ABP, pa najprej predstavljajo zelo dobre zmožnosti presoje, da se 

ABP da rešiti in dobro usvojena osnovna aritmetična in proceduralna matematična znanja 

ter avtomatizirana tehnika branja. Zato je potrebno poučevanje za učence z učnimi 

težavami na področju reševanja ABP usmeriti na razvijanje avtomatizacije aritmetičnih 

dejstev in postopkov, ustrezno razvijati in krepiti učenčev delovni spomin, poudarjati 

večjo fluentnost v tehniki branja, krepiti vidno-prostorsko in motorično koordinacijo, 

razvijati učiteljevo percepcijo učenčevega obvladovanja aritmetičnega znanja in strategij, 

razvijati hitro in ustrezno presojo reševanja ABP, razvijati uspešno uporabo strategij 

reševanja ABP (transfer, generalizacija) ter razvijati in utrjevati jezikovne zmožnosti 

učenca. 
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Druga implikacija, ki izhaja iz empiričnih rezultatov študije, je, da moramo pri delu z 

učenci z učnimi težavami pri matematiki na področju reševanja ABP dopolniti splošno 

strategijo reševanja ABP (preberi, podčrtaj, napiši izračun, izračunaj) s specializiranimi 

strategijami reševanja, npr. reševanje ABP z uporabo kognitivnih in metakognitivnih 

strategij, s strategijo reševanja na osnovi shem. Učenci z učnimi težavami pri matematiki 

se namreč razlikujejo od učencev brez učnih težav pri matematiki pri reševanju ABP, zato 

je potrebno, da so ti učenci deležni eksplicitnega poučevanja strategij reševanja ABP. 

Poučevanje reševanja ABP mora biti kompleksno in ne sme zajeti le treniranja 

posameznih spretnosti, ki so predpogoj, npr. iskanje ključnih besed, izboljšanje bralnega 

razumevanja, izboljšanje računanja, kar so potrdile tudi raziskave (Faulk in Landry, 1961, v 

Fleischner idr., 1987; Davis in McKillip, 1980, v Fleischner idr., 1987; Henry, 1971, v 

Fleischner idr., 1987). Učence je potrebno poučevati na način, da bodo zgradbo ABP 

razumeli kot povezavo tako jezikovnih (lingvističnih) kot numeričnih informacij.  

Tretja implikacija nakazuje, da je potrebno za uvedbo drugačnih načinov poučevanja 

reševanja ABP, le-te umestiti v pouk na drugačen način. To pomeni, da ne razumemo ABP 

le kot načina za vadenje osnovnih štirih aritmetičnih operacij na koncu učne ure ali na 

koncu strani delovnega zvezka, temveč kot sredstvo povezovanja učenčevega šolskega 

matematičnega znanja z uporabo v vsakodnevnih situacijah. Glede na to, da so učenci 

navajali splošne korake reševanja ABP, lahko sklepamo, da se še vedno v razredih 

uporabljajo postopki, ki spodbujajo memoriranje in mehanične vaje na delovnih listih 

(Parmar in Cawley, 1991, v Jitendra idr., 2002) ter s tem rutinsko strokovno znanje, ki 

temelji na zmožnosti reševanja nalog hitro in natančno s pomočjo v šoli naučenih 

strategij, namesto da bi učenci razvili fleksibilno specifično strokovno znanje, ki 

predstavlja zmožnost reševanja ABP učinkovito, ustvarjalno in fleksibilno z različnimi 

strategijami (De Smedt idr., 2010). 

 

Četrta implikacija vključuje potrebo po analiziranju ABP, s katerimi se srečujejo učenci v 

osnovni šoli. M. Cotič (1998, v Cotič in Felda, 2011) meni, da so ABP še vedno precej 

»rigidne«. Učenci jih doživljajo kot nepotrebne, jih ne jemljejo kot opis problemske 

situacije, zato jih pogosto tudi ne preberejo dovolj pozorno in natančno. Pri poučevanju 

matematike je pogosto problematičen že sam način reševanja ABP. Če učenci utrjujejo 
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odštevanje, potem pričakujejo, da bo pri ABP potrebno odštevati. Zato na hitro preletijo 

besedilo, poiščejo števila, zapišejo račun, popolnoma pa spregledajo problemsko 

situacijo. Tudi V. Manfreda Kolar in T. Hodnik Čadež (2011) sta v raziskavi s študenti 

Oddelka za razredni pouk Pedagoške fakultete v Ljubljani, v kateri so ugotavljali njihove 

kompetence na področju reševanja problemov in kako pogosto vključujejo v nastopih na 

razredni stopnji problemske situacije, ugotovili, da so bodoči učitelji pri aritmetiki bolj 

poudarjali usvajanje proceduralnega znanja, obvladovanje algoritmov, ne pa uporabe tega 

znanja v problemskih situacijah. Avtorici predlagata pri pouku matematike na razredni 

stopnji več problemskih situacij, s katerimi bi pri učencih razvijali induktivno sklepanje in 

posploševanje. 

Čeprav rezultati empirične študije dobro osvetljujejo problematiko procesov in strategij 

pri reševanju ABP pri učencih z učnimi težavami pri matematiki, je potrebno upoštevati 

tudi nekaj omejitev pri interpretaciji rezultatov in pri oblikovanju nadaljnjih analiz in 

raziskav: 

a) vzorec učencev, tako z učnimi težavami pri matematiki kot brez učnih težav pri 

matematiki, je bil sicer izbran naključno, vendar je zajemal dve skrajni skupini in ne 

kontinuuma. Dobro bi bilo, če bi pri nadaljnjih raziskavah kompleksno zajeli 

problematiko reševanja ABP pri učencih celotnih razredov ali pa po triletjih, npr. 

načini reševanja ABP v tretjem, šestem in devetem razredu; prihodnje raziskave bi 

lahko proučile strategije reševanja ABP pri različnih populacijah učencev v 

slovenskem prostoru (npr. učenci z govorno jezikovnimi težavami, učenci z motnjo 

v duševnem razvoju, učenci s hiperkinetično motnjo). 

b) pri nekaterih specialno pedagoških oblikah testiranja smo uporabili preizkuse. Za 

nadaljnje raziskave bi bilo potrebno oblikovati ustrezne teste z normami, tako na 

področju preverjanja aritmetičnih dejstev in postopkov kot na področju reševanja 

ABP. V slovenskem prostoru nimamo ustreznega instrumenta, ki bi preverjal 

načine reševanja enostopenjskih in kompleksnih ABP;  

c) uporaba Vprašalnika o strategijah pri reševanju ABP kot pripomočka za zbiranje 

podatkov o strategijah reševanja z možnostjo odgovorov na trostopenjski lestvici 

je temeljila na tem, da učenci zavestno odgovarjajo in se opredeljujejo o 

strategijah, ki jih res delajo. Obstaja možnost, da to res delajo in tudi možnost, da 
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samo mislijo, da je nekatere strategije koristno uporabljati. V prihodnjih raziskavah 

bi bilo dobro opraviti analizo dejansko rešenih učenčevih ABP, iz katerih bi se 

lahko pridobile dodatne informacije o uporabi strategij pri reševanju ABP; 

d) v prihodnje bi bilo potrebno preizkusiti treninge alternativnih načinov reševanja 

ABP, npr. uporaba diagramov pri učencih z učnimi težavami pri matematiki pri 

reševanju različnih vrst ABP (npr. enostopenjskih, dvostopenjskih, rutinskih in 

nerutinskih). Diagrami so odlično sredstvo pri reševanju ABP. Prepogosto mislimo, 

da so diagrami končni produkt reševanja, v resnici pa igrajo pomembno vlogo med 

samim procesom reševanja (Pape in Tchoshanov, 2001, v van Garderen, 2007). 

Učenci z učnimi težavami pri matematiki, pa tudi učenci brez učnih težav pri 

matematiki, ne uporabljajo diagramov pri reševanju ABP, niti ne vedo, kaj so in 

kako se jih uporablja (van Garderen in Montague, 2003); 

e) v nadaljnjih raziskavah bi bilo potrebno vključiti tudi branje in bralno razumevanje. 

Barbaresi s sodelavci (2005, v Jordan in Levine, 2009) ugotavlja, da ima 50 % 

učencev z učnimi težavami pri matematiki tudi bralne in jezikovne težave. Torej je 

bil zagotovo velik del učencev z učnimi težavami pri matematiki tudi tistih, ki so 

imeli težave z bralnim razumevanjem, vendar tega nismo preverjali. Smiselnost 

take raziskave je še bolj upravičena, ker imamo v Sloveniji od leta 2013 na voljo 

dva nova diagnostična pripomočka, Bralni test, ki ugotavlja hitrost razumevanja in 

stopnjo razumevanja ob koncu 3. razreda (Pečjak, Magajna, Podlesek, 2011), ter 

Ocenjevalno shemo bralnih zmožnosti učencev, ki ugotavlja sposobnost 

fonološkega zavedanja, razumevanja prebranega, motivacijo za branje in kvaliteto 

tehnike branja v 2. in 3. razredu (Pečjak, Magajna, Podlesek, 2011a). Oba testa 

ugotavljata torej tekočnost branja. Fluentnost branja pa je pomembna za 

reševanje ABP in bralno razumevanje, kar so ugotovili Vilenius-Tuohimaa idr. 

(2008) in L. S. Fuchs idr. (2004, v Vilenius-Tuohimaa idr., 2008).  

f) omejitve lahko predstavljajo tudi uporabljene vrste raziskovalnih analiz, tako 

kvantitativnih kot kvalitativnih. Želeli smo dobiti kar najširši vpogled v odnose med 

dejavniki reševanja ABP in kognitivnimi dejavniki ter strategijami reševanja ABP in 

kognitivnimi dejavniki. Zato smo v večini raziskovanja uporabljali kvantitativne 

metode pridobivanja in obdelave podatkov. Kjer pa smo menili, da lahko dobimo 

za prakso veliko pomembnih informacij z obdelavo kvalitativnih podatkov, ki so 
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dali realnejši in natančnejši vpogled v ključne odnose, smo uporabili tudi določene 

kvalitativne metode pridobivanja in obdelave podatkov.  

Znanstveni doprinos na področju specialne in rehabilitacijske pedagogike je zajet v 

raziskovanju in opredelitvi procesov, strategij in prepričanj, ki vplivajo na reševanje ABP 

pri učencih z učnimi težavami pri matematiki ter v latentni dimenziji učnih težav pri 

matematiki na področju reševanja ABP. V empiričnem delu predstavlja pričujoča 

doktorska disertacija prispevek k teoretičnemu in praktičnemu razvoju pedagoške prakse 

na področju reševanja ABP, ki se kaže predvsem v odpravljanju ovir in pomanjkljivosti pri 

procesih in strategijah reševanja ABP pri učencih z učnimi težavami pri matematiki. 

Empirična dognanja jasno kažejo, da so pri učencih z učnimi težavami prisotna drugačna 

specifična znanja (dejstva, postopki, hevristična znanja, kot npr. reprezentacija), šibke 

metakognitivne spretnosti in prepričanja do reševanja ABP, kar potrjujejo tudi raziskave 

tujih avtorjev (Jitendra in Hoff, 1996; Montague, 1997; Fuchs, 2005; Jitendra idr., 2007).  

Aplikativni prispevek doktorske disertacije omogoča oblikovanje bolj specifičnih smernic 

za spremembo pedagoške prakse na področju ABP, predvsem s prehodom iz splošnega 

načina reševanja ABP, ki se na podlagi empiričnih dokazov izkaže kot še vedno prevladujoč 

v naših osnovnih šolah, na eksplicitne načine poučevanja, ki upoštevajo kognitivne, 

metakognitivne, čustvene in motivacijske dejavnike. Zato so v doktorski disertaciji 

predstavljeni nekateri uspešni (alternativni) modeli reševanja ABP. Iz opisa v teoretičnem 

uvodu in iz rezultatov empiričnega dela študije je razvidno, da so ABP zahtevni zaradi 

kompleksne strukture in zahtevajo različne kognitivne in druge vire pri reševanju, kar je 

potrebno upoštevati pri poučevanju in nudenju pomoči učencem z učnimi težavami pri 

matematiki. 

Doktorsko disertacijo zaključujem z ugotovitvijo, da je reševanje ABP kompleksen proces, 

ki od posameznika zahteva polno vključenost ter koordinacijo različnih kognitivnih, 

metakognitivnih ter čustvenih in motivacijskih dejavnikov, ki se jih morajo zavedati tako 

učitelji v šoli kot starši, ki z otrokom rešujejo ABP doma 
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