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Blažu, mojemu bratu 

Nisi se izgubil kot zven 

v tihoto, med senco pozabe 

ali kakor beseda, ki je izgubila pomen 

in izginila iz uporabe: 

iz tvoje smrti živim, 

kot raste bilka iz tvojega grla. 

Tiho njen glas zveni in z njim 

sva oba živa in oba mrtva. 

Tako se zalotim, da kdaj pa kdaj 

hodim po neki senčnati pokrajini 

prednikov in se čudim, zakaj 

si ti, tako mlad in svetal, med njimi. 

A včasih, tako na večer, 

pod lokom zarje z mano posedaš 

in prebirava življenja vsakdanji drobir 

v skoroda zemskih besedah. 

Nisi se izgubil kot zven v tihoto, 

nisi odšel v nič in pozabo: 

po tebi merim stvarem pomen 

in tvojo pesem skušam peti za tabo. 

                                (T. Pavček) 
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POVZETEK 

Matematika ni zgolj štetje in poznavanje postopkov različnih računskih operacij, temveč 

mnogo več. Poštevanka pa je eno izmed najpomembnejših aritmetičnih deklarativnih znanj. 

Pomembno je, da poštevanko učenci avtomatizirajo, saj je to eden izmed glavnih, minimalnih 

in temeljnih ciljev pouka matematike v tretjem razredu devetletne osnovne šole. (Naggar 

Smith, 2008) 

Matematični dosežki hkrati pomembno vplivajo na izobraževalno uspešnost posameznika. 

Negativne posledice učnih težav lahko zmanjšamo ali povsem odpravimo z zgodnjo in 

učinkovito obravnavo učencev z učnimi težavami pri matematiki. Pomembno je, da se 

poučevanje in učenje poštevanke prilagodi posebnim potrebam otroka z različnimi 

didaktičnimi igrami, pripomočki in strategijami učenja in poučevanja. Prav tako je izredno 

pomembno dobro sodelovanje in komunikacija učiteljev, staršev in učenca v procesu 

poučevanja. (Pulec Lah in Kavkler, 2011) 

V teoretičnem delu sem prestavila učne težave, splošne in specifične, ter splošne in specifične 

učne težave pri matematiki. Teoretični del zajema razlago matematičnega znanja, posebno 

poštevanko ter težave z osvajanjem poštevanke. Cilj diplomskega dela je bil preveriti ali je 

učenje poštevanke s pomočjo družabnih igrah učinkovitejše ter ali so učenci bolj motivirani z 

učenjem preko igre. Predstavljeni so vzroki za težave ter strategije za bolj uspešno učenje in 

poučevanje poštevanke.  

V empiričnem delu sem predstavila projekt »Igrajmo se poštevanko«, v katerega so bili 

vključeni vsi trije oddelki tretjega razreda Osnovne šole Komenda Moste, njihovi razredniki 

ter starši. S projektom »Igrajmo se poštevanko« sem si prizadevala, da bi učenci na drugačen, 

prijeten način hitreje avtomatizirali poštevanko, še posebej tisti učenci, ki so za šolsko delo 

manj motivirani, imajo kratkotrajno pozornost in koncentracijo. Ob koncu šolskega leta sem 

razdelila vprašalnike staršem, učiteljem in učencem. Učenci so rešili še test za ugotavljanje 

avtomatizacije poštevanke. V analizi rezultatov sem predstavila rezultate posameznih 

anketnih vprašalnikov, ločeno za učence, starše in učitelje. Predstavila sem tudi uspešnost 

reševanja testa za ugotavljanje avtomatizacije poštevanke posameznega učenca.  
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Učenci so bili razdeljeni v skupine, glede na to, ali imajo v šoli dodatno strokovno pomoč, 

individualno in skupinsko pomoč ali nobene od teh, ter primerjala skupine učencev med seboj 

po uspešnosti reševanja testa za ugotavljanje avtomatizacije poštevanke. Primerjala sem tudi 

odgovore učencev posamezne skupine, glede na to, koliko so utrjevali poštevanko s pomočjo 

družabnih iger ter njihovo motiviranost za učenje poštevanke. 

Učenci so bili za učenje in utrjevanje poštevanke preko družabnih iger zelo motivirani. 

Poudarili so, da so jih družabne igre »Igrajmo se poštevanko« pritegnile in učenja poštevanke 

niso obravnavali kot zgolj učenje, temveč jim je predstavljalo igro. Učitelji so bili mnenja, da 

so družabne igre bistveno pripomogle k avtomatizaciji poštevanke in zmanjšale odpor proti 

njenemu učenju. Poudarili so, da je projekt »Igrajmo se poštevanko« zelo povezal razred kot 

skupnost in bi si želeli projekt nadaljevati. Poudarili so tudi, da je bila velika večina učencev 

motivirana za učenje poštevanke preko družabnih iger »Igrajmo se poštevanko«, saj jim je 

predstavljalo igro in niso čutili pritiska in strahu pred novo šolsko snovjo. Starši učencev so 

bili ob koncu leta mnenja, da je bil projekt »Igrajmo se poštevanko« zanimiv ter uspešen. 

Večina staršev vključenih v projekt »Igrajmo se poštevanko« je ocenilo, da so učenci preko 

družabnih iger »Igrajmo se poštevanko«, znanje poštevanke osvojili hitreje. Projekt »Igrajmo 

se poštevanko« je bil uspešno izveden in z njim smo potrdili pozitivno učinkovitost družabnih 

iger na avtomatizacijo poštevanke.  

KLJUČNE BESEDE: učenci z učnimi težavami pri matematiki, poštevanka, avtomatizacija 

poštevanke, strategije za zmanjšanje učnih težav pri avtomatizaciji poštevanke, projekt 

»Igrajmo se poštevanko« 
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ABSTRACT  

Maths is not only about counting and learning the procedures of different mathematical 

operations, but a lot more. The multiplication table is one of the most important arithmetic 

skills. It is important that the multiplication table is automated since it is one of the main, 

minimal and basic goals of learning Maths in the 3
rd

 grade of primary school. (Naggar Smith, 

2008). 

Being successful at Maths is important for the educational prosperity of every individual. The 

negative consequences of learning problems can be minimized or completely dismissed by 

early and effective treatment of pupils with learning problems at Maths. It is vital that 

teaching and learning the multiplication table is adapted to the child’s special needs with 

different didactical games, aids and learning or teaching strategies. It is equally important to 

maintain a good communication and cooperation between teachers, parents and the pupil 

during the learning process. (Pulec Lah and Kavkler, 2011) 

In the theoretical part I have first presented general and specific learning problems and 

furthermore I presented general and specific learning problems at Maths. The theoretical part 

includes explanation of mathematical operations especially the multiplication table and 

problems at learning it. The purpose of this thesis was to check if learning the multiplication 

table with the help of board games is more effective and if pupils are more motivated to learn 

through games. I have presented causes for problems and strategies for more successful 

learning and teaching the multiplication table.  

In the empirical part I have presented the project “Let’s play the multiplication table” that has 

involved pupils of three 3
rd

 grade classes of primary school Komenda Moste and their parents 

and teachers. With this project we strived to make pupils automate the multiplication table 

more quickly and in a different manner, especially for those students that are less motivated 

for school and have a shorter concentration span. At the end of the school year I gave the 

pupils, their parents and teachers a questionnaire. The pupils also took a test to see how well 

they automated the multiplication table. The analysis includes the results of all the 

questionnaires, separately for pupils, teachers and parents.   
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I have also presented individual results of the test how well the pupils automated the 

multiplication table. The pupils were put into different groups according to the help they 

receive at school; additional professional help, group or individual help or those that receive 

no help at all. I compared the test results of all the groups. I have also compared answers by 

pupils in every group according to how much they drilled the multiplication table with the 

help of board games and their motivation for learning.  

The pupils were very motivated for learning and drilling the multiplication table with the help 

of board games. The pupils said that they were drawn by the board games and they did not see 

the multiplication table simply as learning but also as playing a game. The teachers thought 

that the board games significantly helped the pupils to automate the multiplication table and 

minimized the reluctance to learn it. The teachers emphasized that the project » Let's play the 

multiplication table« has connected the class as a whole and that they are willing to continue 

with the project in the future. The teachers also believe the big majority of pupils were 

motivated to learn the multiplication table with the help of board games because it was a 

game to them and they did not feel the pressure of learning. At the end of the school year the 

parents thought that the project was interesting and successful. The majority of parents were 

involved in the project and believed that with the help of the board games the multiplication 

table was automated faster. The project was carried out successfully and we confirmed the 

positive effect of board games for the purpose of automating the multiplication table.  

KEY WORDS: pupils with learning problems at Maths, automating the multiplication table, 

strategies for minimizing learning problems at automating the multiplication table, project 

»Let's play the multiplication table«.  
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1. Uvod 

 

Matematika je eden izmed ključnih predmetov v osnovni šoli, saj se njena vloga kaže v 

vsakdanjem življenju. Ne gre le za poznavanje in obvladovanje računskih postopkov, temveč 

je njen pomen zagotovo večji, saj omogoča povezovanje različnih idej, reševanje problemov, 

razumevanje in uporabo praktičnega znanja v vsakdanjem življenju. 

Pouk matematike v osnovni šoli poteka tako, da so matematični pojmi predstavljeni in 

obravnavani na najrazličnejše načine, da spodbujajo otrokov celostni razvoj. V tretjem 

razredu devetletne osnovne šole je predmetu matematike namenjenih 175 ur, od tega 115 ur 

aritmetiki in algebri. 

(http://www.mizks.gov.si/fileadmin/mizks.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/U

N_matematika.pdf) 

Učenci, ki imajo dober občutek za števila, so uspešnejši pri učenju matematike, hitreje 

avtomatizirajo aritmetična dejstva in postopke ter bolje razvijejo matematično sklepanje.  Ti 

učenci razumejo števila in njihov pomen ter jih učinkovito uporabljajo v vsakdanjem 

življenju. Učenci z učnimi težavami pri matematiki pa imajo težave pri avtomatizaciji 

aritmetičnih postopkov in dejstev, zato so pri računanju počasnejši in dosegajo slabše 

rezultate kot učenci brez učnih  težav pri matematiki. (Kavkler, 2014) 

Pri pouku matematika se učenci v tretjem razredu devetletne osnovne šole srečajo s 

poštevanko. Poštevanka je eno izmed najpomembnejših aritmetičnih  deklarativnih znanj in 

pripada množenju, ki je matematična operacija, kjer je potrebno množiti med seboj dve števili 

od 0 do 10. (Naggar Smith, 2008) 

Pogosto se pojavijo težave pri učenje poštevanke zato je pomembno, da se poučevanje 

poštevanke izvaja s pomočjo različnih didaktičnih pripomočkov, saj učence spodbudijo k 

učenju. (Thyer in Maggs, 1994) 

Torej mora učitelj v procesu poučevanja uporabljati različne vidne opore, predmete in 

slikovne materiale, ki učencem omogočajo lažjo zapomnitev in razumevanje učne snovi. Za 

boljšo zapomnitev snovi in reševanje matematičnih nalog je pomembno povezovanje 

matematičnega znanja z učenčevimi izkušnjami, učenje s pomočjo didaktičnih in gibalnih 

iger. (Gamser, 2011) 

 

file:///C:/Users/blaž-mateja/Dropbox/MaTeJa/Mateja/Kavkler/Diploma/(http:/www.mizks.gov.si/fileadmin/mizks.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_matematika.pdf
file:///C:/Users/blaž-mateja/Dropbox/MaTeJa/Mateja/Kavkler/Diploma/(http:/www.mizks.gov.si/fileadmin/mizks.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_matematika.pdf
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Starši pa so zastopniki svojega otroka in ga spremljajo skozi celoten proces izobraževanja, od 

predšolskega obdobja do obdobja, ko otrok preide v poklicno obdobje. Močna je povezava 

med vključenostjo staršev v otrokovo izobraževanje in otrokovimi rezultati, zato je 

pomembno, da starši sodelujejo z učitelji, doma ustvarijo ustrezno učno okolje in prisluhnejo 

otrokovim potrebam in željam. (Clement Morrison, 2008) 
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2. Teoretični uvod 

 

2.1. Učne težave 

Pri učnih težavah, ki so zelo raznolik pojav je potrebno poudariti, da so težave in vzroki zanje 

zelo različni. Na osnovi ocene števila učencev ugotavljamo, da je okrog 20% učencev z 

učnimi težavami, tako splošnimi kot specifičnimi. Razprostirajo se na kontinuumu od lažjih 

do težkih, od kratkotrajnejših do vseživljenjskih, od enostavnejših do kompleksnih. Učne 

težave se zato lahko pojavljajo le pri enem šolskem predmetu, kar pomeni, da je učenec manj 

uspešen ali neuspešen le pri enem predmetu, lahko pa se učne težave pojavljajo pri večini 

predmetov, kar vodi v manjšo uspešnost oziroma neuspešnost pri večini predmetov oziroma v 

splošne učne težave. (Magajna, Kavkler, Čačinovič Vogrinčič, Pečjak, Bregar Golobič, 2008) 

Težave pri učenju se lahko pojavijo že pred vstopom v šolo. To se izraža v pomanjkanju 

interesa za poslušanje pravljic, beganju od ene do druge aktivnosti, nezbranem poslušanju, 

nezainteresiranosti za risanje in ustvarjanje. (Magajna, Kavkler in Košir, 2011) 

Učne težave so prisotne pri učencih z različnimi kognitivnimi, socialnimi, emocionalnimi in 

drugimi značilnostmi, ki imajo pri učenju pomembno večje težave kot vrstniki. Pomembno je 

poudariti, da učne težave niso odvisne le od učečega se učenca, ampak tudi od okolja, v 

katerem se uči. Pogojene so torej s številnimi notranjimi, zunanjimi ter kombiniranimi 

dejavniki, ki so v interakciji. (Kavkler in Magajna, 2008) 

Učenci z učnimi težavami imajo različne vzgojno-izobraževalne potrebe. Potrebujejo 

specialno vzgojno-izobraževalno obravnavo, ki se pomembno razlikuje od vrstnikov, ki teh 

posebnih potreb nimajo. Pri obravnavi pa je potrebno upoštevati učenčeve posebne potrebe v 

procesu poučevanja z uporabo učnih gradiv, tehničnih pripomočkov in metod dela prilagoditi 

njemu. Učne težave delimo na splošne in specifične. (Kavkler, 2011) 
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2.1.1.  Splošne učne težave 

 

Učenci s splošnimi učnimi težavami so učenci, ki imajo večje težave pri osvajanju šolskih 

veščin in spretnosti, zaradi teh so tako manj uspešni ali neuspešni na enem ali več šolskih 

predmetov. (Magajna idr., 2008) 

Težave, ki se pojavljajo, vodijo v nižje izobraževalne dosežke. Posledice se kažejo v težavah 

pri osvajanju pojmov, simbolov in veščin. Težave so lahko prisotne tudi zaradi slabšega 

obvladanja jezika, v katerem se učenci izobražujejo. Učenci težje sledijo ustnim navodilom, 

slabše razumejo napisana navodila, se slabše verbalno izražajo, kar vse vodi v slabše izvajanje 

predvidene naloge. (Magajna idr., 2008) 

Pri učencih, ki izhajajo iz socialno ogroženih družin, se lahko splošne učne težave razvijejo 

prav zaradi načina življenja – imajo namreč manj priložnosti za razvoj jezika in svojih 

sposobnosti ter spretnosti. Četudi otrok nima mejne ali podpovprečne intelektualne 

sposobnosti, ne razvije svojih sposobnosti zaradi pomanjkanja možnosti za razvoj in 

napredek. (Košak Babuder, 2011) 

Prav tako imajo učenci težave s koncentracijo, ker svoje pozornosti ne usmerijo na reševanje 

in izvajanje naloge. Učenci so za šolsko delo posledično manj ali nemotivirani, zato dosegajo 

slabše rezultate, kot za šolsko delo motivirani učenci. Nemotiviranost pa onemogoča napredek 

in učno učinkovitost. (Kavkler, 2007) 

 

2.1.2. Specifične učne težave 

 

Specifične učne težave so  heterogena skupina primanjkljajev, ki se kažejo z zaostankom v 

zgodnjem razvoju in/ali težavah na kateremkoli od naslednjih področij: pozornost, pomnjenje, 

mišljenje, koordinacija, komunikacija (jezik, govor), branje, pisanje, pravopis, računanje, 

socialna kompetentnost in čustveno dozorevanje. Učenci s težjo obliko specifičnih motenj 

učenja po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2000) sodijo v skupino učencev  

s primanjkljaji na posameznih področjih učenja ali PPPU. Zastopanost učencev s primanjkljaji 

na posameznih področjih učenja je 2-3%. (Magajna idr., 2008) 
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Primanjkljaji na posameznih področjih učenja prvotno niso posledica neustreznega 

poučevanja in drugih negativnih okoljskih dejavnikov, niso torej pogojeni z vidnimi, slušnimi 

ali motoričnimi okvarami, motnjami v duševnem razvoju ali vedenjskimi in čustvenimi 

težavami (motnjami), čeprav se lahko pojavljajo skupaj z njimi. Primanjkljaji na posameznih 

področjih učenja so notranje narave. (Kavkler in Magajna, 2008). 

Otroci s specifičnimi učnimi težavami so torej otroci, ki imajo povprečne ali nadpovprečne 

intelektualne sposobnosti ter lažje do težje učne težave. Težave so nevrofiziološkega izvora.  

Specifične učne težave lahko delimo v dve glavni skupini. V prvo skupino spadajo specifični 

primanjkljaji na ravni slušno-vidnih procesov. Ti povzročajo motnje branja (disleksija), 

pravopisne težave (disortografija) in druge učne težave, povezane s področjem jezika in tudi 

nekatere oblike specifičnih motenj pri aritmetiki itd. V drugi skupini so specifični 

primanjkljaji na ravni vidno-motoričnih procesov, ki povzročajo težave pri pisanju 

(disgrafija), matematiki (spacialna diskalkulija), načrtovanju in izvajanju praktičnih 

dejavnosti (dispraksija), kot tudi na področju socialnih veščin.  

Specifične učne težave in primanjkljaji na posameznih področjih učenja načeloma niso 

primarno odvisne od otrokove stopnje inteligentnosti, prav tako niso pogojene s trudom,  ki ga 

družina in okolica vlaga v otroka niti specifičnih učnih težav ne pogojuje socialno-ekonomski 

položaj družine. Pojavljajo se namreč tudi pri nadarjenih učencih ter pri učencih, ki prihajajo 

iz družine z dobrim ekonomskim statusom. Zagotovo je potrebno poudariti tudi, da težave, ki 

se pojavljajo, vztrajajo tudi ob veliko vloženega truda ter rednem učenju in urjenju in tako 

ovirajo učenje na specifičnih področjih tako pri učencih iz socialno-kulturno manj 

spodbudnega okolja enako kot pri tistih, ki imajo doma ugodne razmere, veliko razumevanja 

in podpore. (Magajna, Kavkler in Košir, 2011) 

Učenci s specifičnimi učnimi težavami so vključeni v redno osnovno šolo. V primeru, da ima 

učenec izrazite učne težave je usmerjen v individualni vzgojno-izobraževalni program, ki 

temelji na natančni oceni učenčevih močnih področij ter potreb in ga sestavi šolski strokovni 

tim. Ta oceni učenčeve sposobnosti ter pripravi cilje, prilagoditve in pripomočke za 

individualiziran vzgojno-izobraževalni program. Tim mora sodelovati tudi s starši, saj oni 

učenca najbolje poznajo in lahko podajo zelo pomembne informacije, ključne za napredek 

učenca. (Morrison Clement, 2014) 
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2.2. Specifične učne težave pri matematiki 

Specifične učne težave pri matematiki so posledica neskladja med intelektualnimi 

sposobnostmi in splošno šolsko uspešnostjo ter izrazitimi težavami pri učenju matematike.  

Specifične učne težave pri matematiki se kažejo v napačnih rezultatih seštevanja, odštevanja, 

množenja in deljenja. Učenec si ni sposoben zapomniti matematičnih formul, pravil in 

konceptov, hkrati pa se težave pojavijo tudi z razumevanjem in uporabo abstraktnih pojmov, 

kot so pojmi časa in smeri. (Sousa, 2007) 

Raziskave o razširjenosti specifičnih učnih težav pri matematiki so pokazale, da ima te težave 

3-6 % učencev.  (Passolunghi, 2014) 

Pri učencu s specifičnimi učnimi težavami pri matematiki se pri matematiki vrstijo neuspehi 

in pojavljajo številne težave, kljub dobrim intelektualnim sposobnostim, ki so hkrati zelo 

izrazite v primerjavi z vrstniki. Te učne težave so tudi zelo kompleksne in vztrajne, saj se 

pogosto ne prenehajo, kljub rednim treningom in vajam. (Kavkler in Magajna, 2008) 

Učenci s specifičnimi učnimi težavami pri matematiki imajo oslabljen centralni izvršilni 

sistem ter oslabljene vizualno-prostorske komponente. Učne težave pa so lahko tudi posledica 

matematične anksioznosti in tako vplivajo na nižje dosežke pri matematiki. Matematična 

anksioznost je občutek strahu, skrbi ali lahko celo kot fobija, ki ovira uspešnost učenca pri 

matematiki. Učenci s specifičnimi učnimi težavami pri matematiki imajo tudi slabši obseg 

delovnega spomina in hitrost procesiranja podatkov. (Passolunghi, 2014) 

Specifične učne težave pri matematiki delimo na diskalkulijo in specifične aritmetične učne 

težave, ki izvirajo iz primanjkljaja na enem ali več področjih matematike. (Passolunghi,  

2010) 

 

2.2.1. Diskalulija 

 

Diskalkulija je specifična razvojna motnja, zaradi katere ima otrok velike težave pri učenju 

matematike in izvajanju matematičnih aktivnosti. (Geary, 1994) 
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Učenec z diskalkulijo ima praviloma zmerne ali težje učne težave pri matematiki. Diskalkulija 

je pridobljena ali razvojna.  

Pridobljena je praviloma posledica določene možganske okvare. Težave se kažejo v težavah 

pri dojemanju števil in uporabi aritmetičnih operacij. (Kavkler in Magajna, 2008) 

Razvojna diskalkulija se odraža v  slabšem deklarativnem, konceptualnem in proceduralnim 

matematičnim znanjem. (Magajna idr., 2008)  

Otrok ima težave pri razumevanju numeričnih konceptov ali aritmetičnega učenja, pri tem pa 

ni nujno, da gre za možgansko poškodbo, čeprav se predpostavlja da je nevropsihološki 

primanjkljaj temelj teh učnih težav. (Geary, 1994) 

Pri učencih z diskalkulijo se izraziti primanjkljaji kažejo na področju osnovnih veščin in znanj 

pri matematiki. Pojavljajo se vse življenje in se izražajo v slabšem obvladovanju 

matematičnih pojmov, kot so npr. števila, ulomki in matematične operacije. Težave imajo tudi 

z veščino štetja in sicer štetja nazaj, štetja v zaporedju in fleksibilnega štetja, hkrati pa se 

težave pojavljajo na področju proceduralnega znanja, torej pri obvladovanju postopkov 

računskih operacij in postopkov reševanja problemov. Učenec ima težave s priklicem dejstev, 

kot so matematični termini, aritmetični znaki in simboli, hkrati ima težave pri reševanju 

besedilnih problemov zaradi slabšega razumevanja le-teh ter slabšega obvladovanja 

postopkov reševanja. Tudi obvladanje geometrijskih pojmov (ploščina, lik, daljica, poltrak…) 

mu predstavlja večje težave, kakor tudi merjenje, torej osvajanje merskih enot ter pretvarjanje. 

(Kavkler, 2007) 

Težave se kažejo tudi pri usvajanju pojmov povezanih s količinami, slabšem obvladovanju 

štetja, mestnih vrednosti, velikostnih odnosov ter uporabljanju manj razvitih strategij 

reševanja matematičnih problemov. (Geary, 1994) 

Pri diskalkuliji se težave hkrati kažejo tudi na področju učenja abstraktnih pojmov, časa in 

smeri, štetje in sledenje času ter zaporedje preteklih in prihodnjih dogodkov. Težave se 

pojavljajo tudi pri pridobivanju prostorske orientacije in organizacije prostora, vključno z 

usmerjenostjo levo/desno. Učenec z dikalkulijo ima težave z branjem zemljevidov in pri 

uporabi postopkov reševanja. Prav tako so težave lahko vidne pri izvajanju športnih 

dejavnosti, ki zahtevajo zaporedja ali pravila in pri spremljanju rezultatov ter igralcev v igri, 

kakor tudi pri igranju družabnih  iger.  

http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/te%C5%BEave
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/pri
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/razumevanj
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/konceptov
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/ali
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/%C4%8Denja
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/%C4%8Denje
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/abstraktne
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/pojme
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/%C4%8Das
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/in
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/smer
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/%C5%A1tetje
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/in
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/sledenja
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/%C4%8Dasa
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/zaporedje
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/in
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/prihodnjih
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/dogodkov-pridobivanje
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/dogodkov-pridobivanje
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/prostorsko
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/orientacijo
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/in
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/organizacija
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/prostora
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/vklju%C4%8Dno
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/z
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/smerjenost
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/levo%5C/desno
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/te%C5%BEave
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/zemljevidov
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/in
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/postopki
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/ki
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/zaporedja
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/ali
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/pravil
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/in
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/igralcev
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/v
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/igre
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/dru%C5%BEabne
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Učenec ima torej težave z zaporedjem in organiziranjem podrobnih informacij v priklicu 

določenih dejstev in  formul za dokončanje matematičnih izračunov. Pogosto je, da vse 

življenje uporablja opore pri računanju, najpogosteje prste. (Geary, 1994) 

Hkrati se težave kažejo tudi pri konceptualizaciji števil, številčnih povezavah in rezultatih 

numeričnih operacij. Tako je lahko diskalkulija kvantitativna. Težave se pojavljajo pri štetju 

in računanju, ali pa kvalitativna, kjer so težave prisotne pri uporabi in izvajanju matematičnih 

procesov. Tretja možnost je, da je diskalkulija kombinirana, kjer so prisotne težave na 

področju prostorskih spretnosti ter pri štetju in računanju. (Geary, 1994) 

 

2.2.2. Specifične aritmetične učne težave 

 

Specifične aritmetične učne težave so pogostejše kot diskalkulija. Najpogosteje se odražajo v 

slabi avtomatizaciji aritmetičnih dejstev in postopkov. Težave se pojavijo na katerikoli stopnji 

informacijskega procesa, tako pri sprejemu informacij, ki je lahko otežen zaradi slabših 

perceptivnih sposobnosti, kot tudi zaradi težav v točnosti zaznavanja slušnih, vidnih ali na 

kateri koli drug način podanih informacij.  Nadalje se lahko pojavljajo na stopnji predelave 

informacij, npr. pri računanju, ki zahteva kratkotrajno pomnjenje informacij, števil, znakov v 

računanju, priklica in izvedbe računskega postopka s priklicanimi aritmetičnimi dejstvi. 

Lahko pa se pojavijo tudi pri predstavitvi rezultata, torej pri pisno, verbalno ali grafično 

podanim rezultatom. (Kavkler,  2007) 

Težave s priklicem aritmetičnih dejstev so pogojene s slabšim semantičnim spominom. 

Kažejo se v slabšem obvladovanju aritmetičnih postopkov, ki niso avtomatizirani, vzporedno 

z vizualno-prostorskimi težavami. (Sousa, 2007) 

Učenec s specifičnimi aritmetičnimi učnimi težavami zato pri reševanju osnovnih aritmetičnih 

nalog uporablja nezrelo, neprimerno strategijo reševanja nalog. Poleg tega je njegov čas 

reševanja daljši, pogoste so proceduralne težave ter težave s priklicem podatkov iz spomina. 

Vse to spremljajo še skromne strategije reševanja ter mnogo višja stopnja napak kot pri 

učencih brez težav. (Geary, 1994) 

http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/zaporedja
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/informacije
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/dolo%C4%8Dena
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/in
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/formule
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/za
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/dokon%C4%8Danje
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/matemati%C4%8Dnih
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/izra%C4%8Dunov
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/konceptualizaciji
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/%C5%A1tevilke
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/%C5%A1tevil%C4%8Dnih
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/rezultati
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/numeri%C4%8Dne
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/operacij
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/kvantitativna
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/pri
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/%C5%A1tetj
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/in
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/ra%C4%8Dunanj
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/kvantitativna
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/konceptualizaciji
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/procesov
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/me%C5%A1ani
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/ki
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Učenci s specifičnimi aritmetičnimi učnimi težavami imajo tako težave pri reševanju 

enostavnih in kompleksnih aritmetičnih nalog, ti pa lahko izvirajo iz postopka štetja, 

računanja (reševanje 4 ∙ 4) ali delovnega spomina. Poleg tega lahko primanjkljaj v vizualno-

prostorskih spretnostih povzroči tudi težave z aritmetičnimi nalogami. Težave z uporabo 

matematičnih postopkov, uporabo pomnenja in vizualno-prostorskimi sposobnostmi, se lahko 

pojavijo ločeno, vendar so pogosto medsebojno povezane. (Sousa, 2007) 

2.2.3. Matematično znanje 

 

Razumevanje majhnih števil in količin je po raziskavah sodeč prisotno že ob rojstvu, 

razumevanje vrednosti večjih števil in razumevanje prostora pa naj bi se razvilo v času 

prehoda iz vrtca do osnovne šole. (Geary, 1994) 

Raziskave otrok s težavami na področju matematike kažejo, da imajo ti primanjkljaje v znanju 

štetja in pri natančnosti štetja, lahko pa imajo tudi težave pri shranjevanju numeričnih 

podatkov v delovni spomin, torej med učenčevim štetjem ali pa napake nastajajo pri samem 

štetju. (Sousa, 2007)   

Kognitivne raziskave so pokazale, da ima učenec s težavami na področju matematike slabše 

veščine, okrnjenje sposobnosti uporabe strategij štetja za reševanje aritmetičnega problema in 

težave s priklicem dejstev iz dolgoročnega spomina. (Sousa, 2007) 

Kognitivne raziskave so pokazale tudi, da kognitivni primanjkljaji izhajajo iz dveh virov. Pri 

prvem so značilne težave pri uporabi aritmetičnih dejstev ali priklicu aritmetičnih dejstev iz 

dolgoročnega spomina: mnogi otroci, ki imajo učne težave pri matematiki, imajo npr. težave 

še s pomnjenjem osnovnih aritmetičnih dejstev navkljub rednemu treningu in vajam. Druga 

vrsta primanjkljajev vključuje težave pri izvrševanju aritmetičnih postopkov. Pri večini otrok 

z učnimi težavami pri matematiki proceduralni primanjkljaji sčasoma izzvenijo, medtem ko 

težave  s priklicem iz spomina trajno ostajajo. 

Učne težave, ki so posledica  možganske okvare ali disfunkcije se kažejo v primanjkljajih na 

področju matematičnega znanja pri priklicu dejstev, primanjkljajih proceduralnega znanja in 

kot tretji, primanjkljaji prostorskih predstav. Primanjkljaji priklica dejstev so povezani s 

slabšimi sposobnostmi branja ali z drugimi nižjimi jezikovnimi sposobnostmi.  

http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/imajo
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/re%C5%A1evanje
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/enostavnih
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/in
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/kompleksnih
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/aritmeti%C4%8Dnih
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/izvirajo
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/re%C5%A1evanje
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/4%29
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/Poleg
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/tega
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/primanjkljaja
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/v
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/spretnosti
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/povzro%C4%8Di
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/te%C5%BEave
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/z
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/in
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/visual-prostorsko
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/lahko
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/pojavi
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/lo%C4%8Deno
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/so
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/pogosto
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/medsebojno
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/povezani
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/razumevanje
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/majhne
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/%C5%A1tevilke
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/in
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/koli%C4%8Dino
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/prisoten
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/ob
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/rojstv
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/vrednosti
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/ve%C4%8Dje
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/%C5%A1tevilke
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/in
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/kraja
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/pa
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/%C5%A1tudije
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/otrok
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/ka%C5%BEejo
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/da
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/imajo
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/primanjkljaj
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/in
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/tudi
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/numeri%C4%8Dne
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/podatke
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/v
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/delovni
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/pomnilnik


Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                      Mateja Farič; diplomsko delo 

10 
 

Matematične sposobnosti in nesposobnosti, ki so genetsko pogojene, se razvijajo v okolju, v 

katerem otrok živi. Namreč otrok, ki ima genetsko pogojene slabše sposobnosti in  zaradi 

okolja v katerem živi, nima možnosti in pogojev dobrega razvoja, kot otrok iz 

spodbudnejšega okolja.  

Primanjkljaji na področju matematike so lahko kombinacija slabih pogojev okolja v katerem 

živi, ter zgodnjih nevromentalnih problemov. Otrok pri svojem razvoju potrebuje odziv okolja 

ter spodbude, saj ravno odziv okolja spodbuja razvoj živčnega sistema, če pa primernega 

odziva okolja ni, ne bo razvil vseh svojih sposobnosti. (Geary, 1994) 

 

Učne težave so lahko tudi posledica nespodbudnega in neustreznega družinskega okolja, torej  

v družini, ki otroka ne more podpreti pri pridobivanju temeljnega občutka lastne vrednosti, 

mu dati občutka varnosti in sprejetosti, ko starši ne znajo prisluhniti otrokovim potrebam in se 

pojavi pomanjkanje komunikacije med otrokom in starši, to pogosto vodi v spore. Starši se 

počutijo nemočni in obremenjeni, kar odnos še poslabša in otežuje razvoj zdravih odnosov v 

družini, hkrati pa otrok ne pridobi potrebnih dobrih izkušenj in doživlja stisko. (Žerovnik, 

2004) 

Družina, ki otroku ne zagotovi dovolj dobrih izkušenj in čustvene podpore, mu onemogoča, 

da bi v življenjskih situacijah znal reševati spore, se pogovoril o rešitvah ter znal izraziti svoje 

mnenje in želje. Hkrati se pojavi težava, ko družina zaradi pomanjkanja izkušenj, ne zmore 

podpreti otroka v šoli, kar onemogoča ustvarjalni dialog z otrokom in učiteljem. (Magajna 

idr., 2008) 

Pri otroku, ki se mu ne zagotavlja dovolj izkušenj in čustvene podpore, se pojavi pomanjkanje 

občutka lastne vrednosti, prav tako mu to onemogoča razumevanje sporov in nato zrelo 

reševanje le-teh, hkrati se lahko pojavijo občutki tesnobe, strahu... Otrok se čuti ranljivega, saj 

ne vidi možnosti pomoči in podpore. (Čačinovič Vogrinčič, 2008) 

Učenci so torej pri matematiki neuspešni iz več vzrokov: subjektivnih (sposobnosti, strah, 

razvojni zaostanki, delovne navade, itd.) in objektivnih (neusklajenost učnih načrtov z 

razvojnimi možnostmi učencev, neprimerni učbeniki, metode in oblike dela, didaktični 

pripomočki…). (Kavkler, 1991) 
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Matematično znanje sestavljajo štirje elementi in sicer konceptualno, deklarativno, 

proceduralno in problemsko matematično znanje. Pri učencu, ki ima težave pri matematiki, 

moramo najprej odkriti pri katerem od teh znanj je prišlo do odstopanj, torej pri katerem od 

njih ima otrok težave, saj bo tako obravnava učnih težav pri matematiki ustreznejša. Otrok 

ima lahko težave pri enem ali več elementih matematičnega znanja. (Kavkler, 2007) 

Konceptualno znanje zajema razumevanje, uporabo in obvladovanje matematičnih pojmov. 

Učenci s splošnimi in specifičnimi učnimi težavami imajo pogosto težave že pri osvajanju 

osnovnih matematičnih pojmov, prav zato morajo biti deležni zgodnje in ustrezne pomoči, 

obravnave ter poučevanja. Konceptualno znanje je bistvenega pomena za reševanje 

matematične naloge. Nanaša se na aritmetične operacije in aritmetične postopke, 

obvladovanje teh pa je nujno za izvedbo aritmetične operacije.  

Učenci z učnimi težavami pri matematiki imajo tako težave z razumevanjem, uporabo in 

obvladovanjem poštevanke. Pri reševanju računov poštevanke so pogoste napake, čas 

reševanja je daljši, učenci pa pogosto uporabljajo tudi nezrele strategije reševanja. (Naggar 

Smith, 2008) 

Deklerativno znanje je znanje, ki ga lahko izrazimo z besedami, matematičnimi izjavami 

ipd., gre torej za znanje v smislu »nekaj vedeti«. (Woolfolk, 2002) 

Znanje in veščine štetja predstavljajo osnovni okvir za zgodnji razvoj aritmetičnih 

sposobnosti in spretnosti. Učenci z učnimi težavami na področju matematike imajo težave že 

z osvajanjem osnovnih aritmetičnih dejstev ter skromno razumevanje različnih konceptov 

štetja. (Geary, 1994) 

Učenec z učnimi težavami pri matematiki torej uporablja skromne veščine štetja (začne šteti 

pri 1, pri poštevanki vedno začne z 1 ∙ n), dela veliko napak pri reševanju aritmetične 

operacije, kar je povezano z nezrelim razumevanjem matematičnih pojmov. Poleg napak se 

zaradi slabih strategij reševanja hkrati s tem pojavlja tudi daljši čas priklica iz dolgoročnega 

spomina. (Geary, 1994) 

Težave se pojavijo pri avtomatizaciji poštevanke, učenec npr. naredi veliko napak tudi ko že 

osvoji poštevanko, lahko pa ima tudi težave zaradi priklica napačnega dejstva iz spomina. 

(Sousa, 2007) 

http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/te%C5%BEave
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Proceduralno znanje je znanje, ki pomeni »vedeti, kako nekaj narediti«. Je izvajanje 

aritmetičnih postopkov, ki so shranjeni v dolgoročnem spominu. Ta shranjuje dobro naučene 

informacije. (Woolfolk, 2002) 

Učenec z učnimi težavami na področju matematike ima slab delovni spomin, kar vodi v 

skromne proceduralne veščine, delovni spomin je namreč pomemben faktor za priklic 

strategij in postopkov reševanja. (Geary, 1994) 

Proceduralni primanjkljaji se kažejo kot manj razviti postopki, težave pri izvajanju zaporedij 

korakov v večstopenjskih aritmetičnih nalogah (52 ∙ 12 ali 317 + 432), slabše razumevanje 

pojmovnega znanja povezanega s postopkom, pogoste napake pri izvajanju postopkov itd.  

Proceduralne sposobnosti se pri mnogih učencih z učnimi težavami na področju matematike 

razvijajo počasneje v primerjavi z učenci, ki teh težav nimajo. Pri poučevanju in učenju 

poštevanke se pojavlja uporaba nezrelih in skromnejših postopkov in počasnejše reševanje. 

Počasnejši razvoj proceduralnih sposobnostih se pojavi zaradi zakasnitve v razumevanju 

postopka, metode, dejstev in zaradi skromnejših veščin za razreševanje in odpravo napak, ko 

se te pojavijo. (Geary, 1994) 

Proceduralne težave se kažejo kot primanjkljaji pri uporabi aritmetičnih postopkov 

(algoritmi), ti so namreč razvojno nezreli. Hkrati imajo učenci težave v uporabi pravilnega 

zaporedja korakov matematičnega postopka, težave pa se kažejo tudi na področju 

razumevanja pojmov, povezanih z reševanjem postopka, posledično so pogoste napake pri 

reševanju. (Sousa, 2007) 

Problemsko matematično znanje predstavlja znanje o uporabi pravilnih strategij, metod 

znanja pri reševanju matematičnega problema, gre za znanje »kdaj uporabiti določen 

postopek.« Največkrat se težave pojavijo, ko učenec pozna dejstva in postopek reševanja, 

vendar kljub temu tega znanja ne zna uporabiti. (Woolfolk, 2002) 

Med reševanjem matematičnega problema delujejo različni kognitivni procesi. Učenci z 

učnimi težavami pri matematiki imajo težave z reševanjem matematičnih nalog. Posledice 

tega se kažejo v nepravilnem reševanju aritmetičnega besedilnega problema ali v tem, da 

učenec sploh ne začne s postopkom reševanja zaradi nezmožnosti priklica pravilnega 

postopka. (Geary, 1994) 

http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/postopki
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/algoritmi
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/razvojno
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/nezrelih
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/nezrelih
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/imajo
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/te%C5%BEave
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/zaporedja
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/korakov
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/pojme
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/povezane
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Učenci, ki so dobri pri razumevanju problema in njegovem reševanju, imajo dobre kognitivne 

sposobnosti povezane z razumevanjem matematičnega problema, hkrati pa imajo tudi dobre 

metakognitivne sposobnosti  razvrščanja, razumevanja, načrtovanja. Učenci, ki imajo slabše 

kognitivne in metakognitivne  sposobnosti razumevanja, načrtovanja in razvrščanja imajo 

posledično tudi slabše razvite procese višjega reda, ki jim omogočajo uporabo postopkov 

reševanja, ki so pod nadzorom zavesti. (Passolunghi, 2010) 

2.2.4. Dimenziji matematičnega znanja 

 

Matematično znanje obsega dve dimenziji in sicer kvantitativno dimenzijo (količina 

matematičnega znanja posameznika) ter kvalitativno dimenzijo (uporabnost znanja 

posameznika). 

Pomembno je poudariti, da se mora pozornost usmeriti na kakovost in količino učenčevega 

znanja ter fleksibilno uporabo obeh znanj. Učenci, ki imajo specifične učne težave pri 

matematiki, imajo lahko težave s kvantitativno in kvalitativno dimenzijo ali pa le z eno od 

njiju. (Kavkler, 2007) 

2.2.5. Vzgojno izobraževalne potrebe učencev s specifičnimi učnimi težavami 

pri matematiki 

 

Učenci s specifičnimi učnimi težavami pri matematiki imajo posebne vzgojno-izobraževalne 

potrebe na štirih področjih. 

1. Področju organizacije 

Področje organizacije zajema več pod-področij. To so organizacija okolja, kamor spada 

urejenost šolske torbe, mize ter pripomočkov; lastna urejenost, kjer ima učenec npr. 

nezavezane čevlje, odpeto obleko, neurejen obraz in lase; ter slabša mentalna organizacija, 

kjer gre za slabše načrtovanje strategij reševanja matematičnih nalog in časa.  

Učenec z učnimi težavami pri matematiki ima nepripravljene pripomočke za pouk matematike 

ali pa jih nima. Miza je neurejena, šolski predmeti in knjige na njej so  razmetani, zvezek ima 

ušesa. Slabo načrtuje porabo časa za učenje in reševanje matematičnih nalog, pri delu je 

nenatančen, na šolsko delo je nepripravljen. 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                      Mateja Farič; diplomsko delo 

14 
 

2. Področju finomotorike 

Pri uspešnosti na področju matematike ima finomotorika pomemben vpliv, saj vpliva na samo 

sposobnost avtomatizacije pisanja, uspešnost pri risanju in tehniki zapisa ter na uporabo učnih 

in tehničnih pripomočkov.  

Učenec ima težave pri matematiki pri pisanju števil in računov. Velike težave se pojavljajo pri 

uporabi geometrijskega orodja, hkrati pa se težave pojavljajo tudi pri dejavnostih z drobnimi 

učnimi pripomočki, kar mu onemogoča uspešno delo.  

3. Področju socializacije 

Učenec ima pogosto manj prijateljev in pogosteje se druži s starejšimi ali precej mlajšimi 

otroci. Zaradi slabših socialnih veščin se namreč lažje igra in komunicira z mlajšimi otroci kot 

pa z vrstniki, ki imajo zahtevnejše potrebe pri sami socializaciji. To je upoštevanje pravil, 

vztrajnosti, motorične spretnosti idr.  

Posledično se učenec slabše vključuje v socialno okolje, saj slabše obvlada neverbalne znake, 

težave ima tudi zaradi slabšega razumevanja navodil in socialnih pravil. Sovrstniki njegovega 

obnašanja ne razumejo in se mu umaknejo, kar pomeni, da je učenec lahko osamljen in 

izrinjen in hkrati ni deležen vrstniške pomoči. 

4. Področju matematičnih izobraževalnih vsebin 

Učenec ima težave v zvezi z deklarativnim, proceduralnim, konceptualnim in problemskim 

matematičnim znanjem. Močan vpliv na uspešnost pri matematiki imajo namreč učenčeve 

verbalne sposobnosti, pozornost, koncentracija ter motivacija za učenje. (Kavkler, 2007) 

 

2.2.6. Kriteriji za prepoznavanje specifičnih primanjkljajev pri matematiki 

 

Vzroki učnih težav pri matematiki, splošnih in specifičnih so različni. Potrebno pa je ugotoviti 

ali ima učenec splošne ali specifične učne težave pri matematiki. Splošne učne težave se lahko 

pojavljajo samostojno ali vzporedno s specifičnimi učnimi težavami. (Magajna idr., 2008) 

V kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s 

posebnimi potrebami (Magajna idr., 2014: 26) so specifične učne težave pri matematiki 

opredeljene kot primanjkljaji na področju: 
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- razvoja občutka za števila (sposobnost prepoznavanja pomena in razumevanja števil, 

odnosov med njimi ter njihove raznolike uporabe; fleksibilna raba števil v vseh štirih 

aritmetičnih operacijah; uporaba in razumevanje števil v strategijah štetja in računanja; 

sposobnost razvoja strategij za reševanje kompleksnih matematičnih problemov; merjenje, 

ocenjevanje, prepoznavanje odnos del-celota itd.); 

Osebe, ki imajo občutek za števila, so uspešne pri učenju matematike, ker razumejo števila 

in jih učinkovito uporabljajo v vsakdanjem življenju. Večina otrok razvije konceptualni 

okvir občutka za števila že v predšolskem obdobju. Delno je občutek za števila genetsko 

pogojen, delno pa je pridobljen z izkušnjami, zato ima pomemben vpliv tudi okolje. Otroci 

iz družin z višjim socialno-ekonomskim statusom praviloma bolje razvijejo občutek za 

števila, kar pripisujejo neformalnemu poučevanju staršev, didaktično bogatemu domačemu 

okolju, številnim spodbudnim vsakodnevnim aktivnostim itd., česar otroci iz okolja z 

nižjim socialno ekonomskim statusom niso deležni. 

- avtomatizacije aritmetičnih dejstev (deklarativno znanje); 

Otroci s specifičnimi učnimi težavami zaradi specifičnih primanjkljajev na področju 

avtomatizacije aritmetičnih dejstev in postopkov ne obvladajo nižjih ravni znanja, kot je 

seštevanje in odštevanja do 20, poštevanka, postopek pisnega množenja itd. Sposobni pa 

so razumeti in načrtovati rešitve zahtevnejših matematičnih nalog, a se zmotijo pri 

računanju. Slabša avtomatizacija aritmetičnih dejstev je pogojena s slabšim semantičnim 

spominom, ki vpliva na priklic aritmetičnih dejstev. Učenec za rešitev enostavne 

aritmetične naloge uporablja manj točne in bolj zamudne strategije, to je štetje materialnih 

opor (npr. prstov). 

- sposobnosti hitrega in tekočega računanja oz. točnost izvajanja in/ali 

avtomatizacije aritmetičnih postopkov (proceduralno znanje); 

Otrok, ki dobro razume matematične pojme (npr. pojem množenja), mora poleg tega 

obvladati tudi proceduralno znanje in vedeti mora, kdaj bo uporabil določen postopek pri 

reševanju aritmetičnih nalog, da bo pri reševanju naloge uspešen. Večina otrok s 

specifičnimi učnimi težavami ni sposobnih samostojno, le na osnovi konceptualnega 

matematičnega znanja razviti potrebno proceduralno znanje, razen v primeru osnovnih 

numeričnih in aritmetičnih veščin (npr. 3 + 2 = ), zato je potrebno postopke v procesu 

poučevanja sistematično razvijati in utrjevati. 
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- točnosti matematičnega rezoniranja (sklepanja);  

Sposobnost matematičnega rezoniranja oz. sklepanja omogoča otroku evalvacijo matematične 

naloge ali problema, izbiro strategije reševanja naloge ali problema, oblikovanje logičnih 

zaključkov, opis rešitev in prepoznavanje rabe teh rešitev ter refleksijo rešitev naloge ali 

problema in ugotovitev smiselnosti rešitev. Praviloma se pri otrocih s specifičnimi učnimi 

težavami zaradi pogoste neuspešnosti pojavlja odpor do reševanja matematičnih nalog. Geary 

(1994) navaja, da so učenci, ki imajo dobro razvito sposobnost matematičnega rezoniranja, 

hitro in avtomatizirano računajo, sposobni v delovnem spominu zadržati pomembne 

informacije med tem, ko izvajajo druge operacije, ter dobro oblikujejo sheme, ki so jim v 

pomoč pri reprezentaciji, transformaciji in oblikovanju rešitve matematičnega problema.  

Matematično rezoniranje in smiselnost matematike morata biti pomembna elementa 

vsakodnevnega poučevanja matematike, ki ni poseben element poučevanja, ampak je vključen 

v večino dejavnosti, ki se izvajajo v procesu poučevanja matematike. Če otroci s težavami pri 

učenju matematike ne dobijo ustrezne pomoči, ne mislijo, ampak le spremljajo rezoniranje 

drugih otrok, zato zanje učenje matematike ni smiselno in seveda zanj niso motivirani.  

Učitelj mora v procesu poučevanja postaviti razvoj rezoniranja kot enega od ključnih ciljev 

tudi pri vsebinah, ki se običajno poučujejo s proceduralnim pristopom, saj lahko poučuje 

koncepte na način, ki omogočajo otroku sklepanje o tem, kar dela. (Kavkler, 2014) 

 

2.3. Poštevanka 

V kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s 

posebnimi potrebami je poudarjena pomembnost avtomatizacije aritmetičnih dejstev. Učenci s 

specifičnimi učnimi težavami zaradi specifičnih primanjkljajev na področju avtomatizacije 

aritmetičnih dejstev in postopkov ne obvladajo nižjih ravni znanja matematike, kot je 

seštevanje in odštevanja do 20, poštevanka, itd., kar vodi v slabšo uspešnost ali neuspešnost 

pri matematiki. Na priklic aritmetičnih dejstev vpliva slabša avtomatizacija aritmetičnih 

dejstev, ki je pogojena s slabšim semantičnim spominom. (Kavkler, 2014) 

Poštevanka je eno izmed najpomembnejših aritmetičnih  deklarativnih znanj in je zato zelo 

pomembno, da jo učenci avtomatizirajo. Spada k množenju, ki je matematična operacija, kjer 

je potrebno množiti med seboj dve števili od 0 do 10.  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                      Mateja Farič; diplomsko delo 

17 
 

Množenje je pogosto označeno z znakom "x" ali "∙". Ta operacija je ena od štirih osnovnih v 

osnovni aritmetiki (druge tri so seštevanje, odštevanje in deljenje). (Naggar Smith, 2008) 

Učenci se srečajo s poštevanko že pred njenim  učenjem, ko morajo pri pouku matematike 

šteti v zaporedju in seštevati vmesne seštevance, npr. 3 + 3 + 3 + 3. Tudi poučevanje 

poštevanke se začne na tak način. Nato pa mora učitelj preiti na množenje in pri učencih 

doseči avtomatizacijo poštevanke. Poštevanko mora učitelj poučevati na učencem prijeten in 

uporaben način, da vidijo smiselnost in pomembnost njene avtomatizacije. Pri učencih se 

pogosto pojavijo težave pri učenje poštevanke. Učenje poštevanke na praktičen način učence 

spodbudi k učenju, saj si lahko uporabnost avtomatizacije poštevanke  osmislijo in jim ne 

predstavlja le klasično učenje dejstev na pamet brez smisla. (Thyer in Maggs, 1994) 

Učenci se v devetletni osnovni šoli s poštevanko srečajo v tretjem razredu. Znanje poštevanke 

se kaže v avtomatizaciji zmnožkov v obsegu števil 10 ∙ 10. (Geary, 1994) 

To pa je tudi eden izmed glavnih, minimalnih in temeljnih ciljev pouka matematike v tretjem 

razredu devetletne osnovne šole. 

(http://www.mizks.gov.si/fileadmin/mizks.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/U

N_matematika.pdf) 

Avtomatizacija poštevanke je zelo pomembna, saj omogoča učinkovito in uspešno učenje 

matematike v naslednjih razredih osnovne šole. (Geary, 1994) 

 

2.3.1. Težave pri učenju poštevanke 

 

Učenec s težavami na področju matematike ima težave s priklicem aritmetičnih dejstev in 

postopkov iz dolgoročnega spomina. Pri reševanju računov poštevanke je počasen, pogosto 

uporablja napačne strategije in postopke in hkrati kljub rednim treningom in vajam prikliče 

napačen rezultat iz dolgoročnega spomina. Pri številnih učencih se iz različnih vzrokov 

pojavljajo težave z osvajanjem poštevanke. (Kavkler, 2007) 

Zato je potrebno organizirati ustrezne strategije učne pomoči, saj je osnovni cilj dela z učenci, 

ki imajo učne težave pri avtomatizaciji poštevanke, razvoj metod in strategij, ki zmanjšujejo 

učne težave, če jih že ne popolnoma odpravijo. (Naggar Smith, 2008) 

file:///C:/Users/blaž-mateja/Dropbox/MaTeJa/Mateja/Kavkler/Diploma/(http:/www.mizks.gov.si/fileadmin/mizks.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_matematika.pdf
file:///C:/Users/blaž-mateja/Dropbox/MaTeJa/Mateja/Kavkler/Diploma/(http:/www.mizks.gov.si/fileadmin/mizks.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_matematika.pdf
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2.3.1.1. Napake pri poštevanki 

 

Učenec pri pouku matematike rešuje naloge poštevanke, pri tem pa uporablja različne 

strategije, da prikliče odgovor in strategijo iz dolgoročnega spomina, če tega ne zmore, 

poskuša z ugibanjem ali s preprosto strategijo, kot je štetje s prsti ali ustno (glasno) štetje. Če 

učenec vedno poenostavlja strategije računanja poštevanke, se zahtevnejše strategije nikoli ne 

shranijo v dolgoročni spomin, preprostejše pa se ne dograjujejo: tako npr. poštevanko 4 ∙ 3, 

vedno računa 3 + 3 + 3 + 3 = 12, namesto da bi uril, da je 3 ∙ 4 = 12 in bi bil ob potrebi priklic 

iz dolgoročnega spomina hiter. Torej, ker vedno računa na daljši način, se v spomin ne shrani 

informacija, da je 3 ∙ 4 = 12. (Sousa, 2007) 

Težava v počasnem reševanju računov poštevanke je v tem, da učenec morda sploh ne poveže 

vprašanja in odgovora, kar se kaže tudi kot posledica v dolgoročnem spominu, kljub temu pa 

je pomembna natančnost pri štetju in reševanju aritmetičnega problema: če namreč otrok 

naredi veliko napak že pri štetju, potem se rado zgodi, da bo napačen odgovor shranil v 

dolgoročni spomin. Posledica je vidna v tem, da bo učenec vprašanje povezal z napačnim 

odgovorom: če recimo učenec neprestano ponavlja napako, da je 3 ∙ 4 = 7, bo  iz 

dolgoročnega spomina vedno priklical napačen odgovor. (Geary, 1994) 

Ko se učenec prvič sreča s poštevanko, si pri njenem reševanju pomaga z metodami 

seštevanja in odštevanja. Tako je tudi uspešnost pravilnega reševanja močno odvisna od 

učenčevega znanja seštevanja in odštevanja. Učenci najpogosteje uporabljajo dve metodi 

reševanja poštevanke in sicer metodo ponavljajočih seštevancev (tako da je 3 ∙ 2 = 2 + 2 + 2 ) 

ter metodo štetja zaporednih faktorjev  (3 ∙ 2 = 2, 4, 6). V začetku učenja poštevanke si učenci 

pogosto pomagajo tako, da na list papirja rišejo krogce in jih preštejejo, tako npr. narišejo tri 

stolpce po dva in jih preštejejo. Ko se učenec uči poštevanke, se pridobljena znanja shranijo v 

dolgoročnem spominu in več ko vadi, hitrejši je priklic dejstev iz dolgoročnega spomina. 

Poštevanko enakih števil (2 ∙ 2, 3 ∙ 3…) si zapomni hitreje kot ostalo poštevanko, za hitrejše 

reševanje le-te si pogosto pomaga s poštevanko enakih števil: tako npr. pri računanju 6 ∙ 4, 

prikliče iz spomina rezultat 4 ∙ 4 in nato doda 4 in še 4. (Geary, 1994) 
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Napake, ki se pojavljajo pri reševanju računov poštevanke, imajo različne vzroke. Učenec 

tako znanje,  ki ga je že osvojil, zameša z novim znanjem in dejstvi, ali pa napake izhajajo iz 

tega, da se učenec uči poštevanko in ponavlja enake napake: če npr. učenec izračuna, da je  

4 ∙ 6 = 20, ter stalno ponavlja to napako, si bo sčasoma zapomnil, da je 4 ∙ 6 = 20 in torej iz 

dolgoročnega spomina vedno priklical napačen odgovor. Pogosta napaka, ki se pojavlja pri 

metodi ponavljajočih se seštevancev so, da učenec doda preveč ali premalo seštevancev. Tudi 

pri metodi štetja zaporednih faktorjev je pogosta napaka, da učenec šteje preveč ali premalo. 

(Geary, 1994) 

Aritmetična dejstva, postopke si učenec shrani v dolgoročnem spominu. Učenec, ki ima učne 

težave na področju matematike, si v dolgoročni spomin shrani manj aritmetičnih dejstev. 

Poleg tega si jih shrani nesistematično, zaradi skromnejših ali nepravilnih metod in strategij 

reševanja. Poleg tega se hkrati pojavlja daljši čas priklica dejstev iz dolgoročnega spomina. 

Pojavlja se tudi veliko število napak v priklicu, ko si učenec prikliče napačen odgovor. 

Učenec, ki uporablja manj zrele strategije, ko se npr. uri v poštevanki in vedno znova 4 ∙ 5 

rešuje tako, da je njegov postopek reševanja 1 ∙ 5, 2 ∙ 5, 3 ∙ 5, 4 ∙ 5, tako ne shrani povezave, 

da je 4 ∙ 5 = 20, saj je vedno množil od začetka zaporedja. Tako ni možen priklic pravilnega 

rezultata poštevanke iz delovnega spomina, saj se le ta podatek ni shranil. (Sousa, 2007) 

Skoraj polovica napak, ki se pojavlja pri reševanju poštevanke, je zamenjava števil 

poštevanke: to je vrsta napake, kjer učenec iz dolgoročnega spomina prikliče osvojena 

dejstva poštevanke, ki so nepravilna rešitev za predstavljen račun poštevanke, vendar pravilen 

za en ali drug faktor, tako npr. učenec izračuna, da je 6 ∙ 2 = 18, vendar je število 18 v 

povezavi z številom 2, saj je 9 ∙ 2 = 18 in s številom 6, saj je 3 ∙ 6 = 18.  

Napaka zamenjava računskih operacij je vrste napak, kjer učenec zamenjuje seštevanje in 

množenje in tako predstavi rezultat, ki je pravilen za seštevanje, toda nepravilen za množenje. 

Tako učenec izračuna, da je 5 ∙ 2 = 7, namesto 10.  

Napake približka se redko pojavljajo. Pri njih gre za to, da je rezultat približen, torej 10% 

večji ali manjši od pravilnega. (Geary, 1994) 
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Učenci za poštevanko števila 0 uporabljajo pravilo, da je n ∙ 0 = 0. Prav tako je pravilo 

uporabljeno za število 1, da je n ∙ 1 = n. Pri upoštevanju pravila za poštevanko števila 0 in 1 

so pogoste napake, ko učenec zamenja poštevanko števila 0 in 1, tako da je 1 ∙ n = 1 ter 1 ∙ 0 = 

1. Problem nastane tedaj, ko si učenec nepravilen rezultat shrani v dolgoročni spomin in 

prikliče napačno rešitev. (Sousa, 2007) 

Sčasoma so učenci sposobni priklica poštevanke iz dolgoročnega spomina, čeprav se lahko 

tudi, ko so osnovna dejstva poštevanke shranjena v dolgoročnem spominu, pojavi problem v 

hitrosti priklica in v napačnih rešitvah. Pri poštevanki se z večanjem faktorjev povečuje tudi 

število napak ter daljša čas reševanja, razen pri dveh izjemah: ko sta enaka faktorja in kadar je 

število pomnoženo s pet; tu pa je kljub vsemu krajši čas reševanja ter pri njem manj napak. 

(Geary, 1994)  

 

2.4. Odkrivanje in prepoznavanje učnih težav in pomoč 

Učne težave se pojavljajo pri učencih iz različnih socialno-ekonomsko situiranih družin in z 

različnimi intelektualnimi sposobnostmi. Pomembno je, da se pri odkrivanju in prepoznavanju 

učenčevih učnih težav osredotoči na vsa njegova področja, tako tista močna kot tudi šibka, da 

sta odkrivanje učnih težav in pomoč za odpravljanje teh ves čas v povezavi in da odkrivanje 

in prepoznavanje učnih težav zajema tudi odkrivanje učenčevih močnih področij in talentov in 

se ne osredotoča samo na področja, kjer ima učenec težave. (Magajna idr., 2008)  

Pri odkrivanju učnih težav je pomembno izhajati iz bistvenega dejstva, da se mora vsakemu 

otroku omogočiti vzgojo in izobraževanje, v prvi vrsti sta namreč cilj vzgoje in izobraževanja 

pravica do življenja in pravica do vzgoje in izobraževanja, njen cilj pa je doseči največjo 

možnost samostojnosti vsakega posameznika ter kakovostno življenje, to pa lahko dosežemo 

le s kakovostno zgodnjo obravnavo vsakega otroka s posebnimi potrebami: potrebna je torej 

pravočasna pomoč in svetovanje njegovi družini. (Novljan, 2004) 

Pomembno je, da odkrijemo ovire za uspešno učenje ter raziskujemo in odkrivamo optimalno 

učno okolje, nadalje pa ne smemo zanemariti tega, da se torej poleg ovir in motenj 

osredotočimo tudi na odkrivanje učenčevih močnih področij in talentov.  
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Pri odkrivanju in prepoznavanju učnih težav in ustvarjanju optimalnega učnega okolja je 

potreben interdisciplinaren pristop, torej medsebojno sodelovanje učenca, staršev, učitelja ter 

svetovalne službe. Kadar pa se sočasno pojavljajo druge motnje in ovire je pomembno 

vključiti tudi specialnega pedagoga in druge potrebne specialiste. Zelo pomembni so 

sodelovanje, dialog in vzajemno delovanje učitelja in drugih strokovnih delavcev, učenca in 

staršev. (Magajna idr., 2008) 

2.4.1. Petstopenjski model pomoči 

Pri premagovanju učenčevih učnih težav je potrebno upoštevati učenčevo osebnost, njegove 

vsakdanje življenjske razmere v šoli in doma. Pomoč učencu mora biti usmerjena k 

vzpostavljanju takega učnega okolja, ki bo sposobno spodbuditi in razvijati učenčevo dejavno 

sodelovanje, dejavno izražanje misli in idej, spodbuditi in razvijati učenčeve interese, 

nadarjenost ter močna področja in hkrati prizadevati razvijati uspešno sodelovanje med 

družino in šolo. (Magajna idr., 2008) 

Petstopenjski model nudenja učne pomoči je zasnovan na kontinuumu učnih težav, ki se 

razprostirajo od lažjih do izrazitih, od specifičnih do splošnih, od enostavnih do kompleksnih, 

od kratkotrajnih do vseživljenjskih, od tistih, ki terjajo malo učne pomoči in podpore učencu, 

do tistih, ki terjajo veliko specifične učne pomoči in podpore učencu ter na zgodnji obravnavi 

učencev z učnimi težavami. Model predvideva sistematično diagnostično ocenjevanje in 

spremljanje napredka učenca, učinkovito obravnavo ter evalvacijo uspešnosti obravnave, kar 

vse poteka v okviru timskega soustvarjanja z vsemi udeleženci tega procesa, s poudarkom na 

sodelovanju z učenci in njihovimi starši.  (Magajna, Kavkler in Košir, 2011) 

Petstopenjski model na prvi stopnji temelji na tem, da bi omogočil uspeh najmanj 80 

odstotkom učencem. Učitelj je ključna oseba pri izvajanju kontinuuma podpore in pomoči 

učencu, zato tudi on potrebuje ustrezno podporo, pomoč in dobro sodelovanje s sodelavci in 

starši. Učenci s težavami pri avtomatizaciji poštevanke morajo biti deležni dobre poučevalne 

prakse. Učitelj mora vzpostaviti  z učencem občutljiv in odprt pogovor, v katerem ga sliši in 

podpre v tem, da govori, da je udeležen in da tako skupaj z njim raziskuje njegove težave in 

ovire pri učenju poštevanke ter skupaj z njim odkrije rešitve. V takem odnosu učenec doživi 

spoštljiv odnos, učiteljevo skrb in interes zanj.  
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Strah in napor pri učenju poštevanke se tako zmanjša, saj je učenec deležen podpore. Če se 

kljub učiteljevi pomoči učne težave pri avtomatizaciji poštevanke nadaljujejo, se organizira 

druga stopnja pomoči. 

Druga stopnja pomoči je organizirana na pobudo učitelja ali staršev. Izvaja jo šolska 

svetovalna služba (psiholog, socialni pedagog, pedagog, specialni pedagog, itd.). Svetovalni 

delavec na tej stopnji poglobi diagnostično oceno učenčevih močnih področij in 

primanjkljajev. Poleg tega nudi tudi občasno (tedensko) pomoč učencu pri učenju poštevanke.  

Ker svetovalni delavec diagnostično oceno poglobi, izvaja bolj specialne oblike pomoči 

učencu z uporabo različnih didaktičnih ponazoril in uporabo individualnega ali skupinskega 

dela. Poleg tega svetuje učencu, staršem in učitelju, kako uspešno premagovati učne težave 

pri avtomatizaciji poštevanke. Za uspešno izvajanje in napredek je potrebno učencu 

predstaviti učni načrt in ga seznaniti s cilji, namenom, trajanjem obravnave ter z metodami 

dela.  

Če je učenec deležen dobre poučevalne prakse ter kljub temu ne napreduje pri avtomatizaciji 

poštevanke v zadostni meri, potrebuje redno in intenzivno pomoč, saj so njegove potrebe 

izrazitejše. Takrat se preide na tretjo stopnjo pomoči.  

Tretja stopnja pomoči je individualna ali/in skupinska pomoč, ki se načeloma izvaja enkrat 

tedensko. Izvaja jo učitelj, mobilni specialni pedagog ali svetovalni delavec, ki ima specialna 

znanja s področja učnih težav. Strokovni delavci, ki izvajajo individualno oz. skupinsko 

pomoč, morajo poglobiti diagnostično oceno močnih in šibkih področij. Na tretji stopnji so 

učencem  v procesu poučevanja organizirane zmerne prilagoditve za učenje poštevanke. Te 

vključujejo dodatne razlage z dodatnimi ponazoritvami, časovne prilagoditve, več ustnega 

preverjanja znanja, več tehničnih pripomočkov itd. Če učenec kljub temu ne napreduje pri 

avtomatizaciji poštevanke v zadostni meri, potrebuje intenzivnejšo pomoč, saj so njegove 

potrebe izrazitejše. Takrat preide na četrto stopnjo pomoči.  

Četrta stopnja pomoči je pomoč strokovnjakov zunanje ustanove, ki oceno učenca poglobijo 

in predlagajo nadaljnjo pomoč. Zunanje strokovne ustanove so svetovalni centri, zdravstveni 

domovi, zavodi za gluhe in naglušne … 
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Peta stopnja je individualizirana pomoč, pri kateri ima učenec dodatno strokovno pomoč in 

zanj napisan individualiziran program. Količino in obliko izvedbe dodatne strokovne pomoči 

je nujno potrebno uskladiti z učenčevimi posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami ter z 

njegovo obremenjenostjo in utrudljivostjo. Dodatna strokovna pomoč se (praviloma) izvaja 

med samim poukom, ne pred ali po njem. (Kavkler, 2011) 

2.4.2. Strategije pri poučevanju in učenju poštevanke 

Učencem je potrebno torej zagotoviti pomoč za avtomatizacijo učenja poštevanke, saj 

potrebujejo čas za natančen pregled na konkretnih prikazih, da jih razumejo in ponotranjijo.  

Potrebno je omogočiti več časa za učenje poštevanke in za dokončanje naloge, več ustnih in 

manj pisnih preizkusov (ti namreč povzročajo in povečujejo stres in duševno obremenitev – 

ustno učenci tudi veliko boljše dokažejo svoje znanje kot pisno). Razviti je treba tudi smiselne 

(ustrezne) praktične vaje za učenje poštevanke, saj velja, da znanja, ki jih učenec spozna 

praktično, postanejo trajna. Te vaje pa morajo biti smiselne in zanimive. Vaje morajo biti tudi 

vodene s strani učitelja, ki mora učencem dati povratne informacije o uspešnosti izvedenega. 

(Sousa, 2007) 

Učencem je pri učenju poštevanke potrebno ponuditi različne vizualne opore, npr. kocke, 

stotični kvadrat, družabne igre…Poleg tega je pomembno, da učni listi in druga matematična 

gradiva, niso preobširna in prepolna informacij. Učencem, je pri računanju poštevanke, na 

delovnem listu v pomoč prostor za pomožne račune in druge zapise. (Kavkler, 2011) 

Hkrati je nujno spodbuditi razvoj realnih in dosegljivih pričakovanj, če želimo, da vsi učenci 

osvojijo poštevanko. To mora vključevati probleme pri učenju, reševanju težav in prikaz 

vloge poštevanke na drugih področij. Graditi je treba na moči in znanju otroka, ker je 

pomembno, da učitelj gradi novo znanje na učenčevem predznanju. Tako lahko potem tudi 

učenčev neuspeh, na podlagi njegovega predznanja, spremeni v uspeh. (Naggar Smith, 2008) 

Učencem je treba pomagati odkriti povezave med poštevanko in različnimi znanji, saj ti, ko so 

sposobni povezati svoja predznanja z novim, uvidijo pomen, smisel in uporabnost svojega 

znanja. Nujno je potrebno graditi na njihovih neformalnih strategijah učenja poštevanke, ki jih 

morajo razviti vsi učenci. Potrebno je ugotoviti katere strategije učenec uporablja in graditi na 

njih, jih dograjevati in odkrivati njegov učni stil.  

http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/potrebujejo
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/%C4%8Das
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/za
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/pogled
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/na
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/konkretnih
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/modelov
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/razumejo
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/omogo%C4%8Di
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/ve%C4%8D
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/%C4%8Dasa
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/za
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/%C5%A1tudij
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/in
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/za
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/dokon%C4%8Danje
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/naloge
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/stno
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/in
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/manj
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/pisne
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/preizkuse
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/stres
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/du%C5%A1evno
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/obremenitev
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/razviti
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/smiseln
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/streznih
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/povratne
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/informacije
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/da
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/To
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/mora
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/vklju%C4%8Devati
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/problem
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/%C4%8Denje
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/re%C5%A1evanje
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/te%C5%BEav
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/in
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/vloge
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/drugih
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/podro%C4%8Dij
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/povezave
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/ko
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/so
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/sposobni
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/povezati
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/predznanja
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/pomen
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/graditi
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/na
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Pri poučevanju in učenju poštevanke je potrebno uporabiti multisenzorni pristop: vključevati 

je potrebno modeliranje, predstavitve, simulacije in kooperativne učne skupine, zagotoviti 

različne in učencem zanimive učne ure. Omejiti je potrebno neposredna navodila in uporabiti 

več interaktivnih učnih strategij. Pri tem je potrebna ustrezna uporaba tehnologije, saj je 

pomembno, da imajo vsi učenci dostop do elektronskih medijev – ti so jim zanimivi in 

interaktivni, zato jih lahko uspešno uporabimo za razumevanje poštevanke. Uporaba 

računalniške programske opreme je torej zelo uspešna in koristna pri poučevanju učencev z 

učnimi težavami pri avtomatizaciji poštevanke. (Sousa, 2007) 

2.4.3. Družabne igre 

Učencem so različni didaktični materiali in pripomočki v pomoč pri učenju poštevanke, saj jo 

na ta način lažje razumejo in ponotranjijo. Smiselne praktične vaje učencem pomagajo, da 

poštevanko hitreje avtomatizirajo. (Sousa, 2007) 

Družabne igre so igre, kjer gre za sodelovanje med igralci, potrebna je tudi komunikacija, 

obzirnost, vztrajnost, strpnost in zmožnost prenašanja porazov. Preko igre pri otroku lažje 

spodbudimo interes za sodelovanje in učenje novih stvari. Poštevanka je aritmetična 

operacija, ki mnogim učencem predstavlja strah in napor do učenja. Pomembno je, da jo 

učenec avtomatizira. Vendar pa ima veliko učencev težave pri učenju poštevanke, kar vodi k 

hitremu pozabljanju ali do nepravilnih rešitev. Družabne igre predstavljajo praktičen 

pripomoček za utrjevanje poštevanke, ker omogočajo, da si učenec predstavlja in razume 

poštevanko preko igre. Učenci preko družabnih iger pridobivajo izkušnje, kar jim omogoča, 

da poštevanko hitreje osvojijo. (Woolfolk, 2002) 

Pomembno je, da se v proces poučevanja in učenja vključi družabne igre za učenje 

poštevanke, saj pri izvajanju praktičnih vaj preko igre učenec hitreje vidi smiselnost in 

uporabnost znanja. (Geary, 1994) 

Učenci so ob delu z didaktičnimi igrami posledično veliko bolj motivirani za delo. Hkrati je 

dinamika pouka, obravnava ali utrjevanje poštevanke zanimivejše, saj temelji na konkretnem 

in je za učence prijetnejše. S pomočjo družabnih iger za utrjevanje poštevanke so učenci 

spretnejši pri štetju in združevanju oziroma razdruževanju. To pomeni, da so uspešnejši pri 

računanju poštevanke, kar znižuje odpor in strah pred poštevanko. (Juvan in Maček, 2014) 

http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/modeliranje
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/predstavitve
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/simulacije
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/in
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/Kooperativne
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/%C4%8Dne
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/skupine
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/zagotoviti
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/razli%C4%8Dne
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/in
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/%C4%8Dencem
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/zanimivo
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/omejitev
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/neposredna
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/navodila
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/in
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/porabite
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/ve%C4%8D
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/interaktivne
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/porabo
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/tehnologije
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/do
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/elektronskih
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/orodij
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/razumevanje
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/Uporaba
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/ra%C4%8Dunalni%C5%A1ke
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/programske
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/opreme
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/koristna
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/s
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/razumejo
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/smiseln
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Navdušiti učence za učenje poštevanke preko družabnih iger je tako bistveno lažje v 

primerjavi s klasičnim učenjem poštevanke na pamet. Igre so močno motivacijsko sredstvo, 

saj spodbujajo otrokov kognitivni, čustveni in družbeni razvoj ter pozitivno vplivajo na 

celoten proces učenja. (http://www.educa.fmf.uni-lj.si/izodel/ponudba/1996/fajfar/jasna.htm) 

2.4.4. Oblike  sodelovanja med starši in učitelji 

Otrok je glavna vez med starši in učitelji. Šola posledično močno vpliva na družinsko 

življenje, kajti otrok iz šole prinese nove ideje, razmišljanja, znanja in oblike vedenja. (Stroh, 

Robinson in Proctor, 2014)  

Med starši in učitelji je zato potrebno oblikovati najrazličnejše formalne in neformalne stike 

in odnose, ki temeljijo na spoštljivosti, potrpežljivosti in odkritosti. (Woolfolk, 2002) 

Prav razvoj neformalnih stikov med starši in učitelji v obliki individualnih srečanj je izredno 

pomemben. Pri individualnih srečanjih se med starši in učitelji namreč razvije pristen, zaupen 

odnos, ki koristi tako učiteljem kot staršem. Učitelj od staršev pridobi mnogo več potrebnih 

informacij, hkrati pa so starši hitreje in lažje pripravljeni sprejeti nasvete, pomoč in mnenja za 

premagovanje učnih težav pri avtomatizaciji poštevanke  za svojega otroka. (Žerdin, 1991) 

V praksi so se razvile različne oblike ali modeli sodelovanja s starši, najbolj ustrezen pa je  

»partnerski model«. To je model, ki obstaja takrat, ko se strokovnjaki in starši trudijo za 

optimalen razvoj otroka. Pri tem obe strani prevzemata odgovornost. Potrebno pa je 

upoštevati enakovrednost družinskega kot tudi strokovno profesionalnega sistema. Ta model 

temelji na spoštovanju in enakovrednem odnosu. Gre za načelo, ki ga morata upoštevati obe 

strani. Bistveno je, da poteka izmenjava informacij in mnenj odprto in da v sodelovanju iščejo 

odločitve skupaj – strokovnjaki upoštevajo predloge staršev in jih spodbujajo k aktivnemu 

sodelovanju. (Novljan, 2004)  

Pomembno je, da so starši odprti, sodelovalni, ljubeči ter skrbni do svojega otroka, svoje 

mnenje, opažanja in težave pri učenju poštevanke morajo jasno izražati – pravico imajo 

namreč biti slišani in sodelovati pri iskanju ciljev, pri premagovanju učnih težav in pri 

avtomatizaciji poštevanke, ki bodo njihovemu otroku v pomoč. Hkrati morajo biti skrbni tudi 

strokovnjaki.  

http://www.educa.fmf.uni-lj.si/izodel/ponudba/1996/fajfar/jasna.htm
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Starši otroka najbolje poznajo, zato jih je potrebno spoštovati in jih vključevati v obravnavo, 

lahko se jim pomaga tudi z vključevanjem v različna usposabljanja, pri katerih se seznanijo z 

obsegom, naravo in težavami pri avtomatizaciji poštevanke njihovega otroka, kar jim bo v 

veliko pomoč pri delu z njim. Pomembno je tudi, da jim nudijo individualna srečanja z učitelji 

učenca, kjer se lahko soočijo s potrebami, napredkom in težavami pri avtomatizaciji 

poštevanke. (Kavkler, 2011) 

2.4.5. Timsko delo 

Za uspešen vzgojno-izobraževalni proces učencev z učnimi težavami pri avtomatizaciji 

poštevanke je pomembno aktivno partnersko sodelovanje med učitelji in starši. Vloga staršev 

in učiteljev med šolanjem učenca je dopolnjujoča. Njihovi skupni cilji so čim prej odkriti 

učenčeve učne težave pri avtomatizaciji poštevanke in vzroke zanje in čim hitreje začeti z 

različnimi strategijami pomoči učencu ter spremljati učinkovitost izvajanih strategij pomoči 

pri učenju poštevanke. (Jereb, 2011) 

Izredno pomembno je torej znotraj šole organizirati aktivno timsko delo. Timsko delo v šoli je 

organizacija pouka, ki vključuje učitelje, starše in učence. Bistvo timskega dela je povezanost 

vseh članov. Je oblika aktivnosti, ki jo opravlja skupina pedagoških strokovnjakov na podlagi 

neposrednega in enakovrednega sodelovanja med seboj ter s starši in učencem. (Polak, 2007)  

Pomembno je, da se pri organizaciji tima upošteva tako učenca kot starše, ki učenca poznajo 

drugače kot učitelji. Potrebno je jasno opredeliti vlogo in naloge posameznega udeleženca 

tima, saj le to zagotavlja uspešnost. (Morrison Clement, 2014) 

Pri timskem delu je pomembno, da celotni tim sodeluje pri načrtovanju premagovanja učnih 

težav pri avtomatizaciji poštevanke, da v celotnem procesu izvajanja nenehno sodelujejo in so 

tesno povezani vsi člani tima. Predvsem pa je pomembno, da temelji na neovirani 

komunikaciji, iskreni izmenjavi mnenj, fleksibilnosti ter spoštovanju članov tima. 

Učinkovitost tima je odvisna od njegove sestave in usklajenosti vlog v timu. Vloge v timu 

morajo biti jasno opredeljene ter uravnotežene.                         

Odgovornost in dolžnost vseh članov tima je, da s skupnim prizadevanjem zagotavljajo 

učencem najugodnejše razmere za učenje poštevanke. 
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Osnovno orodje delovanja tima je komunikacija. Le-ta omogoča medsebojno socialno 

interakcijo znotraj tima in povezanost tima z njegovim socialnim okoljem. Člani tima 

komunicirajo verbalno in neverbalno. Pri uspešen delovanju je pomembno tudi poslušanje. 

Poslušanje naj bi obsegalo tri četrtine kakovostne komunikacije. Poleg poslušanja pa je 

pomemben vidik tudi dajanje in sprejemanje informacij o svojem delu ter delu drugih članov. 

Tim je učinkovit, ko so cilji jasno opredeljeni in pozitivno naravnani. Pri timskem delu s 

primerno delitvijo vlog in nalog vsak član lahko izrazi svoja močna področja. Tim mora 

izoblikovati načine spremljanja, nadzora in odpravljanja učnih težav pri avtomatizaciji 

poštevanke in izdelati postopke za spodbujanje učinkovitega učenja poštevanke. Potrebno je, 

da se znotraj tima, vsi udeleženci počutijo varne in sprejete. Uspešnost in prednosti timskega 

dela so didaktično-organizacijske prednosti, prednosti na učno-vzgojnem napredovanju 

učencev in osebnostno ter strokovno napredovanje vseh članov tima. (Polak, 2007) 
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3. Empirični del 

 

3.1. Problemi in cilji 

3.1.1. Opredelitev problema 

Matematika je eden najpomembnejših, za nekatere učence hkrati najtežjih predmetov. Prav pri 

učenju poštevanke se pojavljajo najrazličnejše težave. Številni učenci nimajo količinskih 

predstav in razvitih ustreznih strategij za učenje poštevanke, kar pomeni da bi v poučevanju 

najprej potrebovali konkretizacijo in ponazoritev za učenje poštevanke. Pomembno je, da 

učenci avtomatizirajo poštevanko, saj je eno od najpomembnejših aritmetičnih deklarativnih 

znanj. (Naggar Smith, 2008) 

Avtomatizacijo poštevanke dosežemo z utrjevanjem in ponavljanjem. Pogosto so učenci ob 

začetku navdušeni nad poštevanko, nato pa ob spoznavanju novih in vedno večjih faktorjev 

navdušenje zamenja odpor. Odpor in strah pred poštevanko pa se kaže v slabi avtomatizaciji 

poštevanke, kar vodi k velikim težavam pri matematiki. Težave na področju učenja 

poštevanke se kažejo v počasnem računanju poštevanke ter težave s priklicem pravilnega 

rezultata računa poštevanke iz dolgoročnega spomina. Težave se pojavljajo kljub rednemu 

treningu in vajam. (Geary, 1994) 

Pomembno je na kakšen način otroci spoznajo poštevanko, z vidika motivacije, da poučevanje 

in učenje poštevanke ne postane dolgočasno in monotono. To se hitro lahko zgodi, če se 

poštevanke učijo le ustno ter s svinčnikom in papirjem.  

V diplomskem delu me je zanimalo, ali so metode in strategije učenja računov poštevanke s 

pomočjo družabnih iger »Igrajmo se poštevanko«, učencem v pomoč in zmanjšujejo 

monotonost ter stres v primerjavi s klasičnim učenjem poštevanke na pamet. 
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3.1.2. Cilji 

Cilj raziskave je bil: 

- Organizirati in izvesti projekt »Igrajmo se poštevanko«, ki vključuje različne družabne 

igre, ki predstavljajo večjo motivacijo za učenje poštevanke. 

- Preveriti učinkovitost in vpliv družabnih iger na avtomatizacijo poštevanke. 

- Raziskati ali imajo učenci, s katerimi so se doma starši redno igrali družabne igre 

»Igrajmo se poštevanko«, poštevanko bolj avtomatizirano, kot učenci, ki se jih niso 

igrali. 

3.1.3. Raziskovalna vprašanja 

Glede na navedene cilje sem opredelila naslednja raziskovalna vprašanja: 

- Ali družabne igre »Igrajmo se poštevanko« vplivajo na avtomatizacijo poštevanke? 

- Ali so učenci, ki vadijo poštevanko s pomočjo družabnih iger »Igrajmo se 

poštevanko« bolj pogosto, hitreje avtomatizirali poštevanko? 

- Ali družabne igre »Igrajmo se poštevanko« vplivajo na večjo motiviranost za učenje 

poštevanke? 

3.2. Opis raziskovalne metodologije 

3.2.1. Opis vzorca 

Projekt »Igrajmo se poštevanko« je bil izveden na OŠ Komenda Moste. V šoli, kjer se je 

projekt izvajal je bilo skupno 63 učencev, v treh tretjih razredih. V vzorec je bilo vključenih 

48 učencev, ki so dobili pomoč na 1. stopnji pomoči 5-stopenjskega modela odziv na 

obravnavo (pomoč učitelja), 8 učencev, ki so dobili pomoč na 3. stopnjo pomoči 5-

stopenjskega modela odziv na obravnavo (individualna ali/in skupinska pomoč) ter 7 učencev, 

ki so dobili pomoč na 5. stopnjo pomoči 5-stopenjskega modela odziv na obravnavo. Poleg 

učencev je bilo v raziskavo vključenih 63 staršev učencev ter trije razredni učitelji. 
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3.2.2. Opis instrumentarija 

Za ocenjevanje vpliva družabnih iger »Igrajmo se poštevanko« na avtomatizacijo poštevanke, 

sem  izvedla tri vprašalnike; vprašalnik za starše, vprašalnik za učitelje in vprašalnik za 

učence, ki sem jih razdelila ob koncu šolskega leta, ko je bila obravnavana vsa poštevanka v 

obsegu od 0 do 10. V namen raziskave o avtomatizaciji poštevanke s pomočjo družabnih iger 

so učenci rešili še test za ugotavljanje avtomatizacije poštevanke (delno povzeto po Kavkler, 

1994). Test je vseboval  60 računov poštevanke, za katere so imeli 15 minut časa. Učenci so 

bili oštevilčeni od 1 do 63.  

3.2.2.1. Vprašalnik za starše (Priloga 8.1.1.) 

Vprašalnik za starše je obsegal tri vprašanja. Dve vprašanji sta bili zaprtega tipa, eno 

vprašanje pa odprtega tipa. Na prvo vprašanje zaprtega tipa so starši odgovorili na vprašanje 

pogostosti igranja družabnih iger »Igrajmo se poštevanko« na štiristopenjski lestvici. Na 

drugo vprašanje pa so ocenili vpliv družabnih iger »Igrajmo se poštevanko« na hitrost 

osvojitve poštevank na tristopenjski lestvici. V vprašanju odprtega tipa pa so starši ocenili 

smiselnost učenja poštevanke s pomočjo družabnih iger in svojo trditev obrazložiti. 

3.2.2.2. Vprašalnik za učitelje (Priloga 8.1.2.) 

Vprašalnik za učitelje je obsegal štiri vprašanja. Dve vprašanji sta bili zaprtega tipa, dve 

vprašanji pa odprtega. Na prvo vprašanje zaprtega tipa so učitelji ocenili stopnjo 

avtomatizacije posameznega učenca na štiristopenjski lestvici. Na drugo vprašanje zaprtega 

tipa pa motiviranost učenca za učenje poštevanke s pomočjo družabnih iger »Igrajmo se 

poštevanko« na petstopenjski lestvici. Pri vprašanju odprtega tipa so ocenili, ali je bil učenec 

zaradi družabnih iger bolj motiviran za učenje poštevanke in obrazložiti zakaj, ter ali je s 

pomočjo družabnih iger poštevanko osvojil hitreje in zakaj. 

3.2.2.3. Vprašalnik za učence (Priloga 8.1.3.) 

Vprašalnik za učence je obsegal pet trditev. Za vsako trditev je učenec ocenil v kolikšni meri 

posamezna trditev velja zanj. S prvo trditvijo so učenci ocenili pogostost utrjevanja 

poštevanke na štiristopenjski lestvici. Drugo vprašanje se je nanašalo na kraj utrjevanja 

poštevanke. Učenec je trditev ocenil na štiristopenjski lestvici. Tretja trditev je obsegala 

stopnjo avtomatizacije na štiristopenjski lestvici.  
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Četrto trditev je učenec ocenil na tristopenjski lestvici, zajemala je, kako rad je učenec igral 

družabne igre »Igrajmo se poštevanko«. Na zadnje vprašanje pa je učenec ocenil morebitne 

težave z družabnimi igrami »Igrajmo se poštevanko« z odgovorom “da” in “ne” in v primeru 

težav obrazložitev le-teh. 

3.2.2.4. Test za ugotavljanje avtomatizacije poštevanke (delno povzeto po Kavkler, 

1997)  

Test za ugotavljanje avtomatizacije poštevanke je obsegal šestdeset računov poštevanke v 

obsegu 0 do 10. S testom sem preverila stopnjo avtomatizacije poštevanke vsakega učenca. 

Računi poštevanke niso bili  razporejeni od lažjih do zahtevnejših po številskem obsegu in 

zahtevnosti, temveč mešano razporejeni med seboj. Čas reševanja je bil omejen na 15 minut. 

3.2.3. Opis poteka raziskave 

Raziskava je potekala v šolskem letu 2012/2013, ko smo se tri specialne in rehabilitacijske 

pedagoginje povezale z razredniki tretjih razredov in začele z izvajanjem projekta »Igrajmo se 

poštevanko« ter izdelale 24 družabnih iger. V začetku smo izdelale cilje in načrt projekta ter  

razrednikom predstavile igre ter izvedbo. Pred začetkom izvajanja, v začetku septembra, smo 

projekt prestavile tudi staršem in pridobile njihovo soglasje za izvajanje projekta v razredu. 

Izvajanje projekta pa se je začelo v prvem tednu novembra, ko so učenci spoznali poštevanko  

števila 1 in 2 in je trajal nato vse do konca meseca maja, ko je bila obravnavana poštevanka 

od 0 do 10.  

3.3. Opis projekta  “Igrajmo se poštevanko” 

3.3.1. Cilji projekta  »Igrajmo se poštevanko« 

V projekt »Igrajmo se poštevanko« je bilo vključenih 63 učencev 3. razreda. Izdelale smo 24 

družabnih iger, vsako v treh izvodih. Cilj projekta »Igrajmo se poštevanko« je bil, da bi 

učenci na drugačen, prijeten način hitreje avtomatizirali poštevanko, še posebej tisti učenci, ki 

se k šolskemu delu težje pripravijo, potrebujejo več motivacije, imajo kratkotrajno pozornost 

in koncentracijo. Cilj projekta je bil tudi razvoj in izboljšanje komunikacije in povezanost 

družinskih članov med seboj. 
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3.3.1.1. Organizacija izvedbe projekta »Igrajmo se poštevanko« 

Specialne pedagoginje smo izdelale družabne igre ter se povezale z razredniki tretjih 

razredov. Razredniki so skrbeli za razredni plakat, kjer se je beležila tedenska razdelitev iger 

učencem. Prav tako smo se povezale z učenci in starši tretjega razreda. 

Preden so učenci odnesli družabne igre prvič domov, smo specialne pedagoginje naredile 

uvodno igro v vseh treh razredih. Učencem smo predstavile vse igre. Vsako igro smo 

predstavile, prebrale navodila in pravila iger ter pokazale pripomočke. Nato smo učence 

razdelile v skupine po štiri, da so se lahko igrali igre v razredu. 

Učencem smo predstavile tudi potek projekta »Igrajmo se poštevanko«. Ob petkih so učenci 

dobili posamezno igro, ki so jo odnesli domov in jo imeli doma do torka, ko so jo vrnili 

razredniku. Vsak učenec, ki je igro prevzel, je na razrednem plakatu označil, katero je odnesel 

domov. Na plakatu so bile zapisane vse igre in vsi učenci. Učenci so domov odnašali igre po 

vrstnem redu, tako da je vsak učenec dobil vsako igro. Poleg plakata, ki je visel v učilnici, je 

imel vsak učenec v svoji mapi tudi zbirni list, kamor je vpisoval ime igre, ki si jo je sposodil, 

kdaj jo je vrnil, ali mu je bila igra všeč, se je kakšen del izgubil in ali ima kakšno pohvalo ali 

pripombo na igro. Ko so učenci igro vrnili razrednikom, je ta pregledal zbirni list ter 

morebitne poškodbe ter sporočil specialnim pedagoginjam, odgovornim za izvedbo projekta. 

Tako smo lahko igre sproti urejale in popravljale. Vendar je bilo poškodb iger ali izgubljenih 

delov zelo malo. Največkrat se je zgodilo le to, da so se pomešale kartice množenja ali 

deljenja. 

Družabne igre so bile med tednom v razredu, kjer so jih razredniki lahko tudi uporabili pri 

urah matematike. Učenci pa so se z njimi med odmori lahko igrali. Družabne igre so 

uporabljale tudi učiteljice izvajalke dodatne strokovne pomoči ter učiteljice, ki izvajajo 

skupinsko in /ali individualno pomoč.  

3.3.1.2. Predstavitev družabnih iger »Igrajmo se poštevanko« 

Pri načrtovanju in izdelavi  iger smo pazile predvsem na to, da so bile igre vizualno privlačne 

za otroke. Ideje za izdelavo iger pa smo črpale iz znanih družabnih iger (spomin, domino, 

Črni Peter …), iz iger, ki smo jih našle na svetovnem spletu in iz naše domišljije. 
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Igre so bile shranjene v plastificiranih mapah ali v škatlah. V vsaki škatli ali mapi so bila 

navodila za igranje, predloge in figure za igro ter kartice množenja in deljenja. Vsak komplet 

je vseboval vsa množenje in deljenje števil od 0 do 10.  Predvsem zaradi lažjega pregleda in 

urejanja kartic so bile kartice množenje oz. deljenje vsakega števila pospravljene v svoji 

vrečki. Tako je lahko učenec sam izbiral, kaj bo treniral: množenje, deljenje ali oboje. 

Naslovi družabnih iger »Igrajmo se poštevanko«: Štiri v vrsto, Domino poštevanka, Tombola 

Madagaskar, Pot okoli šole, Zmajev ogenj, Ujemi ribo, Ledenodobna poštevanka, Mravlje 

lezejo na drevo, Hobotničin zaklad, Lov za želodi, Zabava s pingvinom, Gnila banana, Škrat 

Pokec, Ujemi Smrkca, Zabavni korenček, Spomin, Medved Sladkosned, Gozd jeseni, Vesela 

stolpnica, Pajek dela mrežo, Skriti zaklad, Sestavljanka, Preplezaj kačo, Črni Peter. 
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Primeri dveh družabnih iger »Igrajmo se poštevanko« 

- Igra Preplezaj kačo 

Igra vsebuje igralno desko, 4 figure, kocko ter paket množenja in deljenje s številom 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 10. V vsaki vrečki je 22 kartončkov. V igri lahko sodeluje 2 do 4 igralcev. Cilj 

igre je čim hitreje priti do cilja.  

Pravila igre:  

1. Iz škatle vzemi igralno desko.  

2. Vzemi vrečko poljubnega števila in daj kartončke na označeno polje. 

3. Postavi figurice na označeno polje.  

4. Na začetku igre igralci vsak po enkrat vržejo igralno kocko. Igralec, ki je vrgel 

največje število, prvi začne igro, za njim pa ostali igralci, v smeri urinega kazalca. Ob 

istem najvišjem številu igralca met ponovita.  

5. Igralec se premika po polju za toliko mest, kolikor število je vrgel s kocko.  

6. Če igralec pride do polja, ki je pobarvano rumeno, mora vleči en kartonček. Če nanj 

pravilno odgovori, se lahko premakne po lestvi navzgor. V primeru, da je odgovor 

napačen, se mora vrniti nazaj, za toliko mest, kot je bilo število na kocki. 

7. Če igralec pride na polje, kjer je polje črno, je igralec »padel v luknjo« in se mora po 

vrvi vrniti nazaj na označeno mesto. 

8. Če igralec pride na rdeče polje, enkrat ne meče. 

9. Zmaga tisti igralec, ki prvi pride do cilja. 

10. Po končani igri pospravi vse kartončke v vrečko ter igralno desko ter  figure v škatlo. 

- Igra Pajek dela mrežo 

Igra vsebuje 10 lesenih podlag. Igro  igra igralec samostojno. Cilj igre je splesti pajkovo 

mrežo do konca.                                                                                                      

Pravila igre:                                                 

Igralec vzame leseno podlago in pomaga pajku splesti mrežo do konca. Vsaka igra se začne 

pri številu 0 in se nato nadaljuje v pravilnem zaporedju. 

Lesene podlage za poštevanko so označene na hrbtni strani, ti pa se odloči, kateremu pajku 

boš naprej pomagal splesti mrežo do konca.  
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3.4. Rezultati in interpretacija 

V nadaljevanju bom predstavila rezultate posameznih anketnih vprašalnikov ločeno za 

učence, starše in učitelje, za učence bom predstavila še uspešnost reševanja testa za 

ugotavljanje avtomatizacije aritmetičnih dejstev in postopkov. Nato bodo rezultati učencev 

razdeljeni še v skupine, glede na to, ali imajo v šoli dodatno strokovno pomoč, individualno in 

skupinsko pomoč ali nobene od teh, ter bom primerjala skupine učencev med seboj. 

3.4.1. Anketni vprašalnik za starše 

Starši so odgovorili, kako pogosto se doma z otrokom igrajo družabne igre »Igrajmo se 

poštevanko«. Odgovor so izbrali na štiristopenjski lestvici. 

 
Graf 1: Prikaz pogostosti vadbe poštevanke skozi igro s starši  

 

Na vprašanje o pogostosti igranja igre »Igrajmo se poštevanko« je največ staršev izbralo 

odgovor 2x na teden. Rezultati so prikazani v obliki stolpičnega diagrama, graf1 (grafično). 

Zanimivo in razveseljujoče je, da nihče od staršev ni izbral odgovora »nikoli«.  

Starši učencev, ki so sodelovali v projektu »Igrajmo se poštevanko«, so vsi podprli projekt in 

s svojimi otroki vadili poštevanko preko družabnih iger. S tem so starši podprli svojega otroka 

in prisluhnili njegovim potrebam ter mu omogočili potreben razvoj.  
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Med starši in otrokom se je razvijala komunikacija in povečala povezanost družinskih članov 

med seboj, kar je bil tudi eden izmed ciljev projekta.  

Projekt »Igrajmo se poštevanko« je tako omogočil sodelovanje učiteljev, staršev in učencev, 

ki je nujno potrebno za optimalen razvoj vsakega učenca. 

Pri drugem vprašanju so starši na tristopenjski lestvici podali mnenje, ali je otrok preko 

družabnih iger »Igrajmo se poštevanko«, hitreje avtomatiziral poštevanko. 

Tabela 1: Prikaz odgovorov strašev, ali so učenci s pomočjo družabnih iger hitreje avtomatizirali poštevanko 

ODGOVOR N (tot.= 63) % 

Da 52 82,5 

Ne 11 17,5 

 

 

Rezultati vprašanja o hitrosti avtomatizacije poštevanke s pomočjo družabnih iger so 

prikazani v tabeli 1. Večina staršev (kar 82,5 %) je mnenja, da je otrok preko igre »Igrajmo se 

poštevanko« hitreje osvojil znanje poštevanke, kar pomeni, da so bile učencem družabne igre 

velik motivator za učenje poštevanke. Učenci so se z večjim veseljem učili, utrjevali so bolj 

pogosto, kar je vodilo v hitrejšo osvojitev poštevanke.  

Starši so odgovorili, da 11 učencem družabne igre niso pomagale k hitrejši avtomatizaciji 

poštevanke. Vzroki, da družabne igre niso pripomogle k hitrejšemu osvajanju poštevanke so 

različni. Nekateri učenci so poštevanko od 0 do 10 osvojili že pred projektom »Igrajmo se 

poštevanka«, zato so z družabnimi igrami le-to utrjevali. Nekateri učenci pa se družabnih iger 

doma niso igrali, ker niso imeli podpore staršev, zato jim družabne igre niso pomagale k 

hitrejšemu osvajanju poštevanke. 

Pri tretjem vprašanju so starši ovrednotili smiselnost nadaljevanja projekta »Igrajmo se 

poštevanko«. 

Tabela 2: Prikaz pogostosti različnih odgovorov, ki so jih navedli starši 

VZROK ZA PRITRDILEN ODGOVOR N (tot.= 63) % 

Učenje skozi igro je otroka bolj 
motiviralo. 

19 30,2 

Otrok se je lažje učil, saj mu je 
učenje predstavljalo igro. 

7 11,1 

Učenje je bilo otroku zabavnejše. 27 42,9 

Učenje je bilo manj monotono. 10 15,9 
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Pri vprašanju o smiselnosti družabnih iger »Igrajmo se poštevanko«, so prav vsi starši 

potrdili, da je ta način učenja smiseln, saj so pri učenju svojega otroka opazili napredek, 

pozitiven vpliv učenja preko igre, učenje je bilo pogostejše in so imeli otroci zanj več 

motivacije. Odgovori se deloma vsebinsko prekrivajo, prevladujoč pa je odgovor, da je učenje 

poštevanke preko igre otroku zabavnejše. Odgovore staršev sem razdelila v 4 različice, 

pogostost posamezne pa prikazuje tabela 2. Utrjevanje poštevanke s pomočjo družabnih iger 

je bilo učencem zanimivo in zabavno, zato so vadili pogosteje. Posledično so poštevanko 

osvojili hitreje in priklic računov poštevanke je bil hitrejši. Družabne igre »Igrajmo se 

poštevanko« so bile učencem zanimive in interaktivne, zato so bile zelo primerne za učenje in 

utrjevanje poštevanke. 

Otrok s posebnimi potrebami potrebuje drugačno vzgojno in učno pomoč, kot učenec brez 

posebnih potreb. Pri vzgoji in izobraževanju učenca s posebnimi potrebami starši potrebujejo 

pomoč in se s tem ne morejo spoprijeti sami. Potrebujejo dobro sodelovanje z učitelji in 

drugimi strokovnimi delavci, ki morajo staršem ponuditi ustrezne oblike pomoči in metod 

dela z njihovim otrokom. (Žerovnik, 2004) 

Prav poštevanka mnogim učencem predstavlja strah in napor do učenja. Pomembno pa je, da 

se jo učenec nauči in zapomni.  Vendar pa ima veliko učencev težave pri učenju poštevanke, 

zato je pomembno, da tudi starši učencu nudijo pomoč in podporo. Družabne igre 

predstavljajo praktičen pripomoček za utrjevanje poštevanke, ki povezujejo starše in otroke 

med seboj in hkrati omogočajo, da si učenec predstavlja in razume poštevanko preko igre. 

(Woolfolk, 2002) 

Igre za utrjevanje poštevanke je torej nujno potrebno vključiti v proces poučevanja in učenja, 

tako v šoli kot tudi v domačem okolju. V izvajanju praktičnih vaj namreč učenec hitreje vidi 

smiselnost in uporabnost znanja. (Geary, 1994) 

Starši, ki so otrokovi prvi učitelji, vzorniki in partnerji pri osvajanju prvih znanj in spretnosti 

si morajo prizadevati za kar najboljšo vzgojo. Učenci z učnimi težavami potrebujejo še bolj 

aktivno vlogo  staršev v procesu odraščanja. Pogosto starši ob soočenju z učnimi težavami 

otroka doživijo šok, zanikanje, jezo, krivdo ipd. Pomembno je, da starši sodelujejo z učitelji 

in drugimi strokovnimi delavci šole ter da spremljajo otroka pri razvoju.  
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Pomembno je, da so pripravljeni vložiti čas in voljo v vzgojo in izobraževanje svojega otroka 

tudi z uporabo konkretnih materialov, slik in družabnih iger. (Hudoklin, 2010) 

Starši učencev vključenih v projekt »Igrajmo se poštevanko« so vsi potrdili, da je učenje 

preko družabnih iger učencem prijetnejše. Poudarili so, da so učenci poštevanke preko 

družabnih iger hitreje osvojili, saj so poštevanko urili na praktičen, predvsem pa učencem 

prijeten način. Družabne igre predstavljajo močno motivacijsko sredstvo za učenje 

poštevanke, zato so bili mnenja, da je projekt uspešen in bi bilo dobro, da se projekt »Igrajmo 

se poštevanko« nadaljuje.  

3.4.2. Anketni vprašalnik za učitelje 

Učitelji so pri prvem vprašanju ocenili stopnjo avtomatizacije vsakega učenca. 

Tabela 3: Rezultati odgovorov  učiteljev o stopnji avtomatizacije posameznega učenca 

ODGOVORI N (tot.= 63) % 

Popolnoma obvlada 37 58,7 

Obvlada 15 23,3 

Delno obvada 11 17,5 

Ne obvlada 0 0 

Pogostost posameznih odgovorov učiteljev razberemo iz tabele 3. Učitelji so odgovorili, da od 

vseh 63 učencev, jih poštevanko popolnoma obvlada 37, kar je 58,7 odstotka. Naslednji 

najpogostejši odgovor je bil, da učenec poštevanko obvlada. Teh je 15, kar je 23,3 odstotka. 

Najmanj učencev, po mnenju učiteljev, je v skupini, ki delno obvlada poštevanko. Teh je 11 

učencev, kar znaša 17,5 odstotka. Zanimiv je podatek, da je najpogostejši odgovor, da učenec 

poštevanko popolnoma obvlada. Še bolj pa, da odgovor, da učenec ne obvlada poštevanke, ni 

izbral noben učitelj. Družabne igre, ki so se jih učenci igrali, tako doma kot v šoli, so učencem 

pomagale, da so se poštevanko “igrali” in ne “učili”. Po rezultatih sodeč so s tem pomagale 

pri učenju poštevanke in njeni avtomatizaciji. 

Pri drugem vprašanju so učitelji ocenili motiviranost za učenje poštevanke vsakega učenca 

preko družabnih iger »Igrajmo se poštevanko«. 

Pri odgovorih na to vprašanje sem najprej razdelila odgovore glede na DA in NE, nato pa še 

po vzrokih, ki so jih navedli učitelji. 
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Tabela 4: Rezultati odgovorov ali je bil učenec bolj motiviran za učenje poštevanke preko družabnih iger 

ODGOVOR N (tot.= 63) % 

DA 60 95,2 

NE 3 4,8 

Iz tabele 4 je razvidno, da je odstotek učencev, ki so bili za učenje poštevanke preko 

družabnih iger bolj motivirani za učenje poštevanke kar 95, 2. Učenci so se preko družabnih 

iger lažje učili, niso čutili pritiska in strahu pred novo in težko matematično snovjo. 

Poštevanko so učenci obravnavali kot igro in se ob njenem učenju zabavali. Učenci so 

posledično tudi bolje avtomatizirali poštevanko.  

Število učencev, ki jih družabne igre »Igrajmo se poštevanko« niso motivirale, je 3, kar je 4,8 

odstotka. Vzroki so v tem, da te učenci niso bili deležni podpore staršev in se družabnih iger 

doma niso igrali. Poštevanko namreč še niso avtomatizirali in jim je igranje družabnih iger s 

samim seboj brez pomoči staršev, predstavljajo napor in se potem iger niso posluževali. 

Vzrok so lahko tudi izrazitejše težave na področju avtomatizacije poštevanke in zato 

potrebujejo bolj specifičen trening. 

 

 
 

Graf 2: Prikaz, kako so učitelji ocenili, zakaj so otroci za učenje poštevanke preko iger bolj motivirani. 
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Učenje poštevanke preko družabnih iger je učencem zanimivo in pestro, saj nikakor ne gre za 

dolgočasno utrjevanje računov poštevanke. Učitelji so na vprašanje, zakaj so bili učenci za 

učenje poštevanke preko družabnih iger bolj motivirani, odgovorili, da so jih igre pritegnile, 

ker je bil to za učence nov pristop (96,7%) ter da so posledično več vadili (3,3%), kar je 

razvidno na grafu 2. 

Družabne igre so bile oblikovane tako, da so učenci preko njih utrjevali poštevanko, ter da bi 

se v igranje teh družabnih iger vključilo čim več družinskih članov doma in učencev v šoli, saj 

s tem, ko se vključi več družinskih članov, se motivacija za igro povečuje. Igra je bolj pestra, 

hkrati pa se družina  in učenci na ta način med seboj povežejo.  

Pri učencih, ki podpore doma niso imeli, kjer se doma niso igrali družabnih iger poštevanke, 

učenci niso bili motivirani za igranje. Posledično družabne igre niso pomagale do izboljšanja 

in avtomatizacije poštevanke. 

Pri tretjem vprašanju so učitelji ocenili vpliv družabnih iger »Igrajmo se poštevanko« na 

hitrost avtomatizacije poštevanke. 

Tabela 5: Prikaz  odgovorov učiteljev ali je učenec s pomočjo družabnih iger hitreje avtomatiziral poštevanko 

 

 

 

Razčlenitev odgovorov “DA” o vplivu družabnih iger na hitrejšo avtomatizacijo poštevanke: 

Tabela 6: Razčlenitev »DA« odgovorov učiteljev o vplivu družabnih iger na hitrejšo avtomatizacijo poštevanke 

RAZČLENITEV »DA« ODGOVOROV N (tot.= 51) % 

DA, ker je učenec VELIKO UTRJEVAL preko igre. 48 94,1 

DA ker je imel DOMA veliko podpore. 3 5,9 

V tabeli 5 je vidno, da je po mnenju učiteljev od  vseh 63 učenčev, 51 učencev (kar je 81 

odstotkov) poštevanko osvojilo hitreje. Od tega je 48 učencev poštevanko osvojilo hitreje 

zaradi veliko vaje z družabnimi igrami, kar je razvidno iz tabele 6.  Družabne igre so učencem 

predstavljale sprostitev in nov pristop učenja. Bile so barvite, shranjene v pisanih mapah in 

škatlah, polepljene s slikami. Tako učenja niso obravnavali kot nujo temveč kot igro. Pri treh 

učencih so učitelji izpostavili veliko podporo družine, kot najpomembnejši razlog za 

avtomatizacijo poštevanke preko družabnih iger.  

ODGOVOR N (tot.= 63) % 

Da 51 81 

Ne 12 19 
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Razčlenitev odgovorov, zakaj družabne igre niso pripomogle k hitrejši avtomatizaciji 

poštevanke, je prikazan v tabeli 7. 

Razčlenitev odgovorov “NE” o vplivu družabnih iger na hitrejšo avtomatizacijo poštevanke: 

Tabela 7: Razčlenitev »NE« odgovorov učiteljev o vplivu družabnih iger na hitrejšo avtomatizacijo poštevanke 

RAZČLENITEV »NE« ODGOVOROV N (tot.= 12) % 

NE, ker se je učenec učil SAM. 8 66,7 

NE, ker NI bilo podpore DOMA. 4 33,3 

V tabeli 7 je razvidno, da so učitelji odgovorili, da 12 učencev, kar je 19 odstotkov, ni 

osvojilo poštevanke hitreje zaradi družabnih iger. Razlog, da teh učencev igre niso pritegnile, 

da bi lahko avtomatizirali poštevanko hitreje, se skriva v tem, da se je osem učencev igralo 

igre sami. Posledično jih ni nihče spodbujal, motiviral, ko se je pojavila stiska in težava, ter 

popravljal napačnih rezultatov. Štirje učenci, pa niso bili deležni podpore družine v tem 

smislu, da starši niso igram namenili nobene pozornosti. Učenci zato v igrah niso videli 

nobenega smisla igranja in niso imeli veselja. Pri projektu “Igrajmo se poštevanko” se je 

jasno pokazalo, kako pomembni so starši v procesu izobraževanja otroka. Odgovori učiteljev, 

ali so družabne igre vplivale na avtomatizacijo poštevanke je predstavljen tudi na grafu 3. 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                      Mateja Farič; diplomsko delo 

42 
 

 

Graf 3: Prikaz vzrokov, zakaj je po učiteljevem mnenju učenec poštevanko s pomočjo igre »Igrajmo se poštevanko« 
osvojil hitreje (zeleno in modro polje) oz. zakaj poštevanke ne osvoji hitreje (rjavo in vijolično polje). 

Pri četrtem vprašanju so učitelji ocenili v kolikšni meri so družabne igre »Igrajmo se 

poštevanko« pripomogle k avtomatizaciji poštevanke. 

Tabela 8: Prikaz odgovorov, v kolikšni meri so družabne igre »Igrajmo se poštevanko« pripomogle k avtomatizaciji 
poštevanke. 

STOPNJA AVTOMATIZACIJE N (tot.= 63) % 

5 2 3,2 

4 21 33,3 

3 28 44,4 

2 9 14,3 

1 3 4,8 

Učitelji so učence ocenili na podlagi tedenskih kratkih testov (15 računov poštevanke), ki so 

jih učitelji izvajali med rednim poukom matematike celo šolsko leto. Največ učencev je bilo 

ocenjenih s srednjo dobro avtomatizacijo (ocena 3), 28 učencev, ter nekaj manj s stopnjo 4, 21 

učencev. Točne številke prikazuje tabela 8. 

Učenje poštevanke marsikateremu učencu predstavlja veliko stisko in odpor, družabne igre pa 

so učence pritegnile, da je bilo učenje lažje. Učencem so omogočile učenje poštevanke na 

konkreten način in s tem omogočile, da so učenci poštevanko ponotranjili, jo avtomatizirali.  
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Znanje poštevanke je namreč osnovni pogoj za reševanje aritmetičnih operacije množenja. 

Njena avtomatizacija je pravzaprav nujna za uspešno delovanje učenca v višjih razredih 

osnovne šole. Učenec, ki poštevanko ne avtomatizira, dela pri reševanju računov poštevanke 

veliko več napak, čas reševanja je daljši, pri delu je manj samostojen in samozavesten. 

(Geary, 1994) 

Učitelj pa je ključni strokovni delavec v procesu obravnave učencev s splošnimi in 

specifičnimi učnimi težavami na vseh stopnjah petstopenjskega modela obravnave. (Kavkler, 

2011) 

Učitelj mora zato ustvariti pozitivno učno okolje, ki učencem omogoča optimalno učenje. 

Pogosto mora učence motivirati za učno snov, še posebej bolj zahtevno. Uporabiti mora 

pripomočke, metode, strategije in pristope, ki bodo učence pritegnile. (Woolfolk, 2002) 

Projekt »Igrajmo se poštevanko« je učiteljem, ki so  bili vključeni v projekt omogočil ustvariti 

pozitivno učno okolje, ki je učencem omogočalo učenje poštevanke na optimalen način. 

Učitelji so potrdili, da je projekt »Igrajmo se poštevanko« učence zelo motiviral za učenje 

poštevanke. Učenci so preko družabnih iger veliko več urili poštevanko, kar je omogočalo 

hitrejšo avtomatizacijo poštevanke. Poudarili so, da so družabne igre »Igrajmo se poštevanko« 

učencem predstavljale sprostitev in nov pristop učenja. Na ta način so učenci več urili 

poštevanko, hkrati pa jim le-ta ni prestavljala stiske in napora. 

3.4.3. Anketni vprašalnik za učence 

Skupina 63 učencev je najprej reševala anketni vprašalnik, poleg tega pa je vsak učenec dobil 

tudi praktično nalogo. Kot parameter sem upošteva število pravilnih izračunov poštevanke in 

pa število minut, ki so jih porabili za to nalogo.  

V prvem delu so skupni rezultati, nato pa sem primerjala med seboj skupine učencev, ki imajo 

različno stopnjo učne pomoči; pomoč na 1. stopnji 5-stopenjskega modela pomoči (48 otrok), 

3. stopnji 5-stopenjskega modela pomoči (8 otrok) in 5. stopnji 5-stopenjskega modela 

pomoči (7 otrok). 

Pri prvem vprašanju so učenci odgovorili, kako pogosto vadijo poštevanko. 
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Rezultati: 

Tabela 9: Prikaz odgovorov pogostosti vaje poštevanke 

Vaja poštevanke N (tot.= 63) % 

VSAK DAN 10 15,9 

3X ALI 4X NA TEDEN 11 17,5 

2X NA TEDEN 38 60,3 

NIKOLI 4 6,3 

Iz tabele 9 ter grafa 4, je razvidno, kako pogosto učenci urijo poštevanko. Večina učencev 

(60,3 % vseh učencev) vadi poštevanko 2x na teden. Torej so učencem bile igre zanimive in 

so posegali po njih. 

 

Graf 4: Tortni diagram prikazuje, kako pogosto učenci vadijo poštevanko. 

 

1.1 Primerjava odgovorov med skupinami učencev glede na stopnjo strokovne pomoči: 

Tabela 10: Prikaz primerjave odgovorov med skupinami učencev glede na stopnjo strokovne pomoči 

 VAJA POŠTEVANKE  

STOPNJA 
POMOČI 

VSAK DAN 3X ALI 4X NA 
TEDEN 

2X NA TEDEN NIKOLI SKUPAJ 

1 8 7 29 4 48 

3 1 2 5 0 8 

5 1 2 4 0 7 

SKUPAJ 10 11 38 4 63 
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Prikaz primerjave odgovorov med skupinami učencev glede na stopnjo strokovne pomoči je 

prikazan v tabeli 10. Odgovor, da nikoli ne vadijo poštevanke so izbrali  le štirje učenci, ki so 

dobili pomoč na 1. stopnji 5-stopenjskega modela pomoči oziroma učiteljeve pomoči.  Hkrati 

pa je tudi največ učencev, ki so dobili pomoč na 1. stopnji 5-stopenjskega modela pomoči, 

odgovorilo, da vadijo vsak dan. Teh je kar osem. Učenci se za učenje poštevanke preko 

družabnih iger niso odločili zaradi premalo podpore domačega okolja. Starši igram niso 

namenili pozornosti in se z otroki iger niso igrali. Posledično družabne igre niso vplivale na 

hitrejšo avtomatizacijo poštevanke in hkrati jih niso motivirale za utrjevanje poštevanke. So 

pa vsi učenci vadili in se igrali družabne igre med šolskimi odmori ter med urami matematike. 

Učenci brez učnih težav pri matematiki, niso imeli z učenjem poštevanke nobenih težav ali 

malo težav, zato so se družabne igre med odmori in urami matematike radi igrali in jim je to 

predstavljalo zgolj igro. 

Učenci, ki so dobili pomoč na 3. in 5. stopnji 5-stopenjskega modela pomoči, so imeli 

podobne odgovore, kar lahko vidimo v tabeli 10. Nihče o njih ni izbral odgovora, da se 

družabnih iger ni igral. To pomeni, da so jim družabne igre bile bolj zanimive od zgolj 

klasičnega utrjevanja poštevanke. Največ učencev, ki so dobili pomoč na 3. in 5. stopnji 5-

stopenjskega modela pomoči, pa je vadilo 2 x na teden, kar je razvidno tudi na grafu 5.   

           

Graf 5: Pogostost vadbe poštevanke glede na stopnjo strokovne pomoči pri učencih. 

Povprečen odgovor učencev iz vsake skupine glede na različno stopnjo strokovne pomoči 

(skupine so različno velike) je preverjen še z dodatnim statističnim testom. S Kruskal Wallis 

testom lahko preverimo, ali med različnimi, med seboj neodvisnimi skupinami, obstaja 

statistično značilna razlika.  
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Je neparametričen test, ki je podoben parametričnemu testu ANOVA (analiza varianc), vendar 

ga lahko uporabimo tudi, kadar nimamo normalne porazdelitve v vzorcih in kadar nimamo 

zvezne porazdelitve rezultatov, ampak imamo omejeno skalo odgovorov (kot v primeru 1, 2, 

3 in 4). 

Tabela 11: Prikaz rezultatov Kruskal Wallis testa 

STOPNJA POMOČI N POVPREČJE (mean rank) 

1 48 32,84 

3 8 30,00 

5 7 28,50 

p Kruskal Wallis = 0,746 
 

Rezultate Kruskal Wallis testa razberemo iz tabele 11. Dobljena p vrednost, ki je merilo 

statistično signifikantnte razlike med skupinami, je 0,746. To nam pove, da se skupine med 

seboj ne razlikujejo statistično značilno, saj ne zadostujejo pogojev za statistično značilno 

razliko med skupinami (p < 0,05). Slikovno je rezultat predstavljen tudi v obliki grafikona 

“box & whisker plot” – grafikon kvantilov, na grafu  6. 

 

 

Graf 6: Grafikon kvantilov: prikaz statističnih razlik med skupinami učencev 

Pri vseh stopnjah pomoči je povprečen odgovor učencev enak, saj na grafu 6 vidimo, da so vsi 

v enaki višini. 

Pri drugem vprašanju so učenci odgovorili, kje vadijo poštevanko.  

 

N=48 N=8 N=7

  N= 48 

pKruskal Wallis = 0,746 
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Tabela 12: Prikaz rezultatov, kje učenci vadijo poštevanko 

 

 

 

 

Iz tabele 12 je razvidno, da največ učencev izbralo odgovor, da poštevanko s pomočjo 

družabnih iger vadi doma in v šoli. Teh učencev je 27. Podoben rezultat, kar 26 učencev, pa 

poštevanko vadi doma. Razvidno je tudi, da 6 učencev utrjuje poštevanko s pomočjo 

družabnih le v šoli, kar pomeni, da se pri teh učencih doma iger niso igrali. Toda družabnih 

iger so se udeležili vsi učenci pri rednem pouku. Torej lahko sklepamo, da učenci utrjevanje 

poštevanke preko družabnih iger niso obravnavali kot učenje, temveč le kot igro. Šest 

učencev, ki se iger doma niso igrali, so se družabne igre igrali veliko več med odmori in med 

rednimi urami matematike kot ostali učenci. V šoli je bilo družabnim igram namenjeno veliko 

časa in pozornosti in učenci so imeli podporo učiteljev, česar doma niso bili deležni. Štirje 

učenci pa so odgovorili, da poštevanke ne vadijo, ne v šoli ne doma. Te učenci so poštevanko 

avtomatizirali s klasičnim načinom učenja na pamet in jim igre niso bile v pomoč za učenje in 

vajo, temveč so jim družabne igre predstavljale zgolj igro in sprostitev.  

Namen družabnih iger je bil poleg utrjevanja poštevanke tudi povezovanje družinskih članov, 

povečati in izboljšati komunikacijo v družini, kar nam pri teh učencih ni uspelo doseči. 

 

Graf 7:  Tortni diagram prikazuje, kje učenci vadijo poštevanko 

Iz grafa 7 je jasno razvidno največji odstotek utrjevanja poštevanke doma in v šoli, ter doma.  

Vaja poštevanke N (tot.= 63) % 

DOMA 26 41,3 

V ŠOLI 6 9,5 

DOMA IN V ŠOLI 27 42,9 

NIKJER 4 6,3 
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2.1 Primerjava odgovorov med skupinami učencev glede na stopnjo strokovne pomoči: 

Tabela 13: Prikaz rezultatov med skupinami učencev glede na stopnjo strokovne pomoči, kje vadijo poštevanko 

 VAJA POŠTEVANKE  

STOPNJA 
POMOČI 

DOMA V ŠOLI DOMA IN V 
ŠOLI 

NIKOLI SKUPAJ 

1 18 4 22 4 48 

3 6 1 1 0 8 

5 2 1 4 0 7 

SKUPAJ 26 6 27 4 63 

Največ učencev, ki vadijo le doma,  je iz skupine učencev, ki so dobili pomoč na 1. stopnji 5-

stopenjskega modela pomoči. Teh je kar 18, kar je razvidno iz tabele 13. V tej skupini je 

največ odgovorov prejelo vprašanje, da vadijo doma in v šoli. Zopet so se 4 učenci opredelili, 

da ne urijo poštevanke nikjer. Enako število jih utrjuje le v šoli.  

Noben od učencev, ki so dobili pomoč na 3. in 5. stopnji 5-stopenjskega modela pomoči, ni 

odgovoril, da ne uri poštevanke. Vendar pa se odgovori, kje urijo razlikujejo. Največ učencev, 

ki so dobili pomoč na 3. stopnji 5-stopenjskega modela pomoči, kar šest od osmih,  uri doma. 

Utrjevanje poštevanke preko družabnih iger v šoli so torej te učenci obravnavali le kot 

sproščeno igro in ne kot učenje, kar pa je tudi bil eden od ciljev projekta.  

Učenci, ki so dobili pomoč na 5. stopnji 5-stopenjskega modela pomoči, pa največ utrjujejo 

doma in v šoli, kar pomeni, da so družabne igre poleg sprostitve obravnavali tudi kot učenje.  

Podroben prikaz razporeditve odgovorov učencev, glede na stopnjo pomoči, je viden na grafu 

8. 

 

Graf 8: Prikaz, kje otroci vadijo poštevanko, glede na stopnjo strokovne pomoči. 
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Primerjavo med rezultati skupin sem naredila še Kruskal Wallis test. Rezultati so prikazani v 

spodnji tabeli 14. 

Tabela 14:  Primerjava med rezultati skupin učencev, ki je dobilo pomoč na 1. , 3. in 5. Stopnji 5-stopenjskega modela 
pomoči. 

STOPNJA POMOČI N POVPREČJE (mean rank) 

1 48 33,73 

3 8 19,56 

5 7 34,36 

p Kruskal Wallis = 0,083 

Vrednost p, ki je merilo statistično pomembnosti razlik med skupinami, je tokrat 0,083, kar je 

blizu mejne vrednosti 0,05. Vseeno še vedno ne moremo govorit o statistično značilnih 

razlikah med našimi tremi skupinami učencev z različno stopnjo strokovne pomoči, vendar pa 

je razvidno, da učenci, ki so dobili pomoč na 1. in 5. stopnji 5-stopenjskega modela pomoči, 

največ urijo poštevanko doma in v šoli, učenci, ki so dobili pomoč na 3. stopnji 5-

stopenjskega modela pomoči, pa največ urijo doma. 

Med cilji projekta »Igrajmo se poštevanko« je bil tudi povezati družinske člane med seboj in 

izboljšati komunikacijo med starši in otroki. Želeli smo doseči, da bi starši bolj aktivno 

sodelovali pri izobraževanju svojega otroka in prisluhnili potrebam in težavam otroka. Ta cilj 

je bil dosežen, saj je 53 otrok (od vseh 63)  vadilo doma. 

Pri tretjem vprašanju je učenec ocenil svoje znanje poštevanke. Rezultati so predstavljeni v 

tabeli 15.  

Tabela 15: Prikaz pogostosti odgovorov, ki so jih navedli učenci 

 

 

 

 

Iz tabele 15 je razvidno, da je največ otrok (dobra polovica oz. 58,7 %) svoje znanje 

poštevanke ocenilo kot zelo dobro, nihče pa ni oddal odgovora, da poštevanke ne zna. Trije 

učenci so se ocenili, da poštevanke ne znajo dobro. Enako so odgovorili učitelji o 

avtomatizaciji poštevanke, saj je najpogostejši odgovor, da učenec poštevanko popolnoma 

obvlada (58,7%), ki je popolnoma enak odgovorom učencev. Prav tako odgovora, da učenec 

ne obvlada poštevanke, ni izbral noben učitelj. 

Znanje poštevanke N (tot.= 63) % 

ZELO DOBRO 37 58,7 

DOBRO 23 36,5 

NE ZNAM DOBRO 3 4,8 

NE ZNAM 0 0 
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3.1 Primerjava odgovorov med skupinami učencev glede na stopnjo strokovne pomoči: 

Tabela 16: Prikaz primerjave odgovorov učencev, kako dobro obvladajo poštevanko, med skupinami učencev glede na 
stopnjo strokovne pomoč. 

 ZNANJE POŠTEVANKE  

STOPNJA 
POMOČI 

ZELO DOBRO DOBRO NE ZNAM 
DOBRO 

NE ZNAM SKUPAJ 

1 32 15 1 0 48 

3 3 4 1 0 8 

5 2 4 1 0 7 

SKUPAJ 37 23 3 0 63 

V tabeli 16 je razvidno, da je največ učencev, ki so dobili pomoč na 1. stopnji 5-stopenjskega 

modela pomoči izbralo odgovor, da poštevanko zelo dobro obvladajo. Teh je 32. Naslednji 

najpogostejši odgovor učencev iz te skupine je, da poštevanko dobro obvladajo. Teh je 15. Le 

en učenec iz te skupine je izbral odgovor, da poštevanke ne zna dobro.  

V skupini učencev, ki je dobila pomoč na 3. stopnji 5-stopenjskega modela pomoči, je bil 

najpogostejši odgovor, da učenec poštevanko dobro obvlada. Ta odgovor so izbrali 4 učenci. 

Trije učenci so odgovorili, da poštevanko zelo dobro obvladajo. Zopet pa je en učenec izbral 

odgovor, da poštevanke ne zna dobro.  

Najpogostejši odgovor v skupini učencev, ki je dobila pomoč na 5. stopnji 5-stopenjskega 

modela pomoči, je  prav tako bil, da učenec poštevanko dobro obvlada. Ta odgovor so izbrali 

4 učenci. Dva učenca sta odgovorila, da poštevanko zelo dobro obvladata. Zopet pa je en 

učenec izbral odgovor, da poštevanke ne zna dobro. 

Rezultati Kruskal Wallis testa za primerjavo skupin učencev glede na stopnjo strokovne 

pomoči so vidni v tabeli 17. 

Tabela 17: Rezultati Kruskal  Wallis testa za primerjavo skupin učencev glede na stopnjo strokovne pomoči. 

STOPNJA POMOČI N POVPREČJE (mean rank) 

1 48 29,27 

3 8 39,38 

5 7 42,29 

p Kruskal Wallis = 0,048 

Vrednost p je pri tem testu 0,048 in je manjša od 0,05, kar nam pove, da so med skupinami 

statistično značilne razlike. Razvidno je, da je skupina učencev, ki je dobila pomoč na 1. 

stopnji 5-stopenjskega modela pomoči, ocenila svoje znanje kot najboljše.  
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Njihova ocena znanja poštevanke je statistično značilno višja od ocene učencev, ki so dobili 

pomoč na 3. in 5. stopnji 5-stopenjskega modela pomoči. To je razvidno tudi iz spodnje 

grafične predstavitve rezultatov v obliki grafikona kvantilov, graf 9. Pri skupini učencev, ki je 

dobila pomoč na 3. stopnji 5-stopenjskega modela pomoči, so vrednosti pomaknjene proti 1 

(pomeni prvi odgovor oz. odgovor »zelo dobro«), pri skupni učencev, ki so dobili pomoč na 

3. in 5. stopnji 5-stopenjskega modela pomoči, pa so vrednosti pomaknjene navzgor, saj se je 

v teh dveh skupinah z oceno »dobro« (številka 2) ocenila večina učencev.  

Ocena učencev, ki so dobili pomoč na 1. stopnji 5-stopenjskega modela pomoči svoje znanje 

kot najboljše, je potrjena z rezultati nalog za ugotavljanje avtomatizacije poštevanke, saj je 

naloge reševala najbolje. 

 

 

Graf 9:  Grafikon kvantilov: prikaz samoocenitve učenčevega  znanja poštevanke 

Povprečna samoocena znanja poštevanke je učencih, ki so dobili pomoč na 1. stopnji 5-

stopenjskega modela pomoči, najvišja, kar je razvidno na grafu 9. 

Pri četrtem vprašanju so učenci ocenili, kako radi se poslužujejo učenja poštevanke preko 

družabnih iger »Igrajmo se poštevanko«. 

Tabela 18:  Prikaz rezultatov učencev, kako radi urijo poštevanko s pomočjo družabnih iger »Igrajmo se poštevanko« 

 

 

 

ODGOVORI N (tot.= 63) % 

SE ZELO RAD IGRAM 19 30,2 

SE RAD IGRAM 38 60,3 

SE NE MARAM IGRATI 6 9,5 

N=8 N=48 
N=7 

pKruskal Wallis = 0,048 
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Večina učencev se igre »Igrajmo se poštevanko« igra rada, slaba tretjina se jih te igre igra 

zelo rada. Nekaj manj kot 10 % učencev se iger ne mara igrati. Rezultati so predstavljeni v 

tabeli 18. Najpogostejši je odgovor, da so se učenci igre »Igrajmo se poštevanko«, radi igrali. 

Družabne igre so bile močno motivacijsko sredstvo. Učence so spodbudile k pogostejšemu 

utrjevanju poštevanke in predvsem, k utrjevanju brez velikega odpora.  

 

4.1 Primerjava odgovorov med skupinami učencev glede na stopnjo strokovne pomoči: 

Tabela 19:  Prikaz primerjave odgovorov med skupinami učencev glede na stopnjo strokovne pomoči. 

 Igre igrajmo se poštevanko ...   

STOPNJA 
POMOČI 

SE ZELO RAD 
IGRAM 

SE RAD 
IGRAM 

SE NE MARAM 
IGRATI 

SKUPAJ 

1 12 31 5 48 

3 3 4 1 8 

5 4 3 0 7 

SKUPAJ 19 38 6 63 

V tabeli 19 je razvidno, da je največ učencev, 31 učencev, ki so dobili pomoč na 1. stopnji 5-

stopenjskega modela pomoči, izbralo odgovor, da se družabne igre »Igrajmo se poštevanko« 

radi igrajo. Naslednji najpogostejši odgovor učencev iz te skupine je bil, da se družabne igre 

zelo radi igrajo. Teh je 12. Pet učencev pa je izbralo odgovor, da se družabne igre ne mara 

igrati. 

V skupini učencev, ki je dobila pomoč na 3. stopnji 5-stopenjskega modela pomoči, je bil 

najpogostejši odgovor, da se učenec družabne igre rad igra. Ta odgovor so izbrali 4 učenci. 

Trije učenci so odgovorili, da se družabne igre zelo radi igrajo. En učenec pa je izbral 

odgovor, da poštevanke ne zna dobro.  

Najpogostejši odgovor učencev, ki so dobili pomoč na 5. stopnji 5-stopenjskega modela 

pomoči, je  bil, da se učenec družabne igre zelo rad igra.  Ta odgovor so izbrali 4 učenci. Trije 

učenci so odgovorili, da družabne igre radi igrajo. Nihče iz te skupine pa ni izbral odgovora, 

da družabne igre ne mara igrati. 

 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                      Mateja Farič; diplomsko delo 

53 
 

 

Graf 10: Prikaz, kako radi se otroci igrajo igre Igrajmo se poštevanko, glede na stopnjo strokovne pomoči. 

Iz grafa 10 je razvidno, da se učenci, ki so dobili pomoč na 1. in 3. stopnji 5-stopenjskega 

modela pomoči, večina otrok rada igra. Učenci, ki so dobili pomoč na 5. stopnji 5-

stopenjskega modela pomoči, se več kot polovica otrok igra zelo rada. V tabeli 19 vidimo, da 

je največji delež otrok, ki se iger »Igrajmo se poštevanko« ne mara igrati, iz skupine učencev, 

ki je dobila pomoč na 1. stopnji 5-stopenjskega modela pomoči. Teh je 5. Iz tega lahko 

sklepamo, da so jim bile igre manj zanimive ali pa doma ni bilo podpore, ter se iger niso 

igrali. Vzrok so lahko tudi izrazitejše težave na področju avtomatizacije poštevanke in zato 

potrebujejo bolj specifični trening. Posledično jih igre niso pritegnile niti  šoli.  

Hkrati vidimo, da noben učenec, ki je dobil pomoč na 5. stopnji 5-stopenjskega modela 

pomoči, ni izbral odgovora, da se iger »Igrajmo se poštevanko« ni maral igrati, kar pomeni, 

da so to skupino učencev igre pritegnile in jim je bilo utrjevanje preko iger zanimivejše in 

lažje. 

Rezultati Kruskal Wallis testa za primerjavo skupin učencev glede na stopnjo strokovne 

pomoči so sledeči in vidni v tabeli 20. 

Tabela 20: Prikaz rezultatov Kruskal Wallis testa. 

STOPNJA POMOČI N POVPREČJE (mean rank) 

1 48 33,67 

3 8 30,56 

5 7 22,21 

p Kruskal Wallis = 0,197 
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Vrednost p, ki je merilo statistično pomembne razlike med skupinami, je tokrat 0,197, kar 

nam pove, da med skupinami ni statistično značilne razlike. Vseeno je opazen trend, da se 

najraje igre »Igrajmo se poštevanko« igrajo učenci, ki so dobili pomoč na 5. stopnji 5-

stopenjskega modela pomoči, kar nakazuje tudi spodnji grafikon kvantilov, graf 11. Pri 

skupini učencev, ki je dobila pomoč na 5. stopnji 5-stopenjskega modela pomoči, so vrednosti 

pomaknjene proti številki 1, ki pomeni prvo možnost odgovora oz. »se zelo rad igram«. Te 

učenci so se preko družabnih iger lažje učili in utrjevali poštevanko, saj jim je klasični način 

na pamet predstavljal težave. Igre so se igrali s straši ali sošolci, kar pomeni, da so imeli tudi 

zunanjo podporo in poštevanke niso utrjevali sami. S tem so izgubili strah pred neuspehom in 

tesnobo pred učenjem poštevanke. Pri učencih, ki so dobili pomoč na 1. stopnji 5-

stopenjskega modela pomoči, so opazne izstopajoče vrednosti tistih, ki se poštevanke ne 

marajo igrati. Te učenci so poštevanko avtomatizirali s klasičnim načinom učenja na pamet in 

jo kasneje tudi utrjevali raje na ta način, ki jim je predstavljal hitrejšo pot do uspeha.  

 

Graf 11: Grafični prikaz rezultatov Kruskal Wallis testa.  

Pri petem vprašanju je učenec povedal ali je imel pri igranju družabnih iger »Igrajmo se 

poštevanko« kakšne težave in le-te obrazložil. 

Tabela 21: Prikaz rezultatov, ali je imel učenec težave pri družabnih igrah »Igrajmo se poštevanko« 

 

 

 

IMEL SEM TEŽAVE N (tot.= 63) % 

DA 5 7,9 

NE 58 92,1 

N=8 
N=48 N=7 

pKruskal Wallis = 0,197 
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Število učencev, ki je imelo z igrami »Igrajmo se poštevanko« težave, je 5, kar je razvidno iz 

tabele 21. Od petih učencev, ki so imeli težave, so trije učenci, ki so dobili pomoč na 1. 

stopnji 5-stopenjskega modela pomoči, kot vzrok za težave navedli, da včasih niso razumeli 

navodil. Dva učenca sta imela včasih težave, ker nista dovolj dobro znala poštevanke (en 

učenec, ki je dobil pomoč na 1. stopnji 5-stopenjskega modela pomoči 1. in en učenec, ki je 

dobil pomoč na 5. stopnji 5-stopenjskega modela pomoči), kar vidimo na grafu 12. Noben od 

učencev, ki so dobili pomoč na 3. stopnji 5-stopenjskega modela pomoči, pa z igrami ni imel 

težav. 

 

Graf 12: Prikaz, koliko učencev je imelo težave pri igranju družabnih iger »Igrajmo se poštevanko«.  

5.1 Primerjava odgovorov med skupinami učencev glede na stopnjo strokovne pomoči: 

Tabela 22:  Prikaz primerjave odgovorov med skupinami učencev glede na stopnjo strokovne pomoči, ali so imeli težave 
pri družabnih igrah »Igrajmo se poštevanko«. 

 TEŽAVE  

STOPNJA POMOČI NE DA SKUPAJ 

1 44 4 48 

3 8 0 8 

5 6 1 7 

SKUPAJ 58 5 63 

Iz tabele 22 je razvidno, da je največ učencev, ki so dobili pomoč na 1. stopnji 5-stopenjskega 

modela pomoči (5 učencev), imelo težave z družabnimi igrami ter da nihče od učencev, ki so 

dobili pomoč na 3. stopnji 5-stopenjskega modela pomoči, ni imel težav. 

Podatek, da je le 5 učencev imelo težave z družabnimi igrami, je razveseljiv, saj pomeni, da 

so bile igre dobro in razumljivo pripravljene in predstavljene. 
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Rezultati Kruskal Wallis testa za primerjavo skupin učencev glede na stopnjo strokovne 

pomoči sovpadajo z diagramom na tabeli 23 in ugotovitvijo, da se otroci z različno stopnjo 

strokovne pomoči glede težav pri igrah poštevanke ne razlikujejo med seboj (p vrednost 0,586 

je daleč od vrednosti 0,05, ki je meja za signifikantno razliko med skupinami). 

Tabela 23: Rezultati Kruskal Wallis testa 

STOPNJA POMOČI N POVPREČJE (mean rank) 

1 48 32,13 

3 8 29,50 

5 7 34,00 

p Kruskal Wallis = 0,586 
 

Družabne igre predstavljajo zabavno pot do učenja in utrjevanja poštevanke. Učenje in 

utrjevanje računov poštevanke je nujno potrebno, saj to vodi k njeni avtomatizaciji. Dobro 

obvladovanje poštevanke pa je nujno za uspešno učenje matematičnih dejstev in postopkov v 

višjih  razredih osnovne šole. (http://www.learninggamesforkids.com/math_games.html) 

Vsak učenec ima svoj, edinstven način učenja. Odkrivati je potrebno učenčeve sposobnosti in 

skupaj z njim prilagoditi proces učenja. Učitelji in starši morajo sodelovati in skupaj z 

učencem ustvariti ustrezne pogoje za učenčev napredek. Izredno pomembno je, da učitelji 

vzdržujejo ustrezen dialog in sodelovanje, tako s straši in učencem. Na ta način se ustvari 

ustrezno učno okolje učenca. Starši so otrokovi prvi učitelji, vzgojitelji in učenca najbolj 

poznajo. Zato je pomembno, da tudi oni soustvarjajo učni proces. V primeru, ko starši ne 

sodelujejo z učitelji, je komunikacijo okrnjena. Posledično učenec ni deležen nove dobre 

izkušnje, s katero bi lahko premagal strah in tesnobo pred učenjem. (Magajna idr., 2008) 

Vloga staršev in učiteljev je dopolnjujoča, zato morajo imeti skupne cilje za otrokov uspeh. 

Potrebna je odprta komunikacija in spoštljiv odnos, ki vodi v uspešen celostni in šolski 

napredek vsakega učenca. Vsak učenec se uči na njegov lasten način, ki pa je od vsakega 

učenca različen. Učitelji, starši in učenec morajo za otrokov napredek sodelovati. Učenci z 

učnimi težavami pa potrebujejo še večje razumevanje staršev, spodbude ter motivacijo za 

uspešno spopadanje z vsakodnevnimi izzivi, več konkretne pomoči na poti učenja 

samostojnejšega opravljanja šolskih nalog ter vsakodnevno vadbo šolskih in drugih spretnosti. 

(Rodica, 2010)  
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Pomembno je, da učenci osvojijo znanje poštevanke, ne le  ker je to eden izmed glavnih ciljev 

(minimalnih in temeljnih), temveč ker je znanje poštevanke uporabno tudi v vsakdanjem 

življenju. (http://www.eduplace.com/math/mathsteps/3/c/) 

Potrebno je, da učitelj v šoli motivira učence preko najrazličnejših aktivnostih, ki so učencem 

zanimive. Učitelj mora omogočiti učencem okolje, ki učence motivira za učenje in napredek, 

jih spodbujati. (Woolfolk, 2002)  

Učenci vključeni v projekt »Igrajmo se poštevanko« so bili mnenja, da so preko družabnih 

iger lažje urili poštevanko in jim je bilo učenje zanimivo. Projekt »Igrajmo se poštevanko« je 

hkrati dokazal, da tisti učenci, ki niso bili deležni podpore staršev, niso imeli volje in 

motivacije za učenje poštevanke preko družabnih iger. Družabne igre »Igrajmo se 

poštevanko«  so učencem predstavljale dejavnost, ki jim je na konkreten način predstavila 

poštevanko. Učenci so bili ob delu z družabnimi igrami posledično bolj motivirani za učenje 

in urjenje poštevanke. 

3.4.4. Test za ugotavljanje avtomatizacije poštevanke 

Učenci so reševali test za ugotavljanje avtomatizacije poštevanke.  Za reševanje testa so imeli 

15 minut časa, če pa so račune rešili hitreje, so oddali prej. S statistično analizo sem 

primerjala število pravilnih odgovorov in čas, ki so ga učenci porabili za reševanje računov 

poštevanke – najprej za celoten vzorec učencev, nato pa ločeno glede na stopnjo strokovne 

pomoči, ki jo imajo. 

Tabela 24:  Prikaz pravilnih izračunov iz nalog za ugotavljanje avtomatizacije poštevanke 

 minimum maksimum povprečna 
vrednost 

standardni 
odklon 

Pravilni rezultati 21 od 60 60 od 60 54,75 od 60 7,431 
 

http://www.eduplace.com/math/mathsteps/3/c/
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Graf 13: Prikaz razpršenosti števila pravilnih izračunov testa za ugotavljanje avtomatizacije poštevanke od 60 možnih 
točk za celotno skupino 63 otrok. 

 

V tabeli 24 je razvidno, da je bilo minimalno doseženih točk 21 od 63 računov, največ pa 63. 

Razpršenost pravilnih izračunov je grafično prikazana v stolpičnem diagramu, graf 13. 

Tabela 25: Prikaz števila pravilnih izračunov testa  za ugotavljanje avtomatizacije poštevanke glede na stopnjo strokovne 
pomoči 

 PRAVILNI ODGOVORI 

STOPNJA STROKOVNE 
POMOČI 

minimum maksimum povprečna 
vrednost 

standardni 
odklon 

1 50 60 57,56 2,333 
3 21 56 43,00 12,024 
5 37 60 48,86 8,454 

Iz tabele 25 je razvidno, da je račune najbolje reševala skupina učencev, ki je dobila pomoč na 

1. stopnji 5-stopenjskega modela pomoči, saj so povprečno prav izračunali več kot 57 

računov. Najslabše se je pri tej nalogi izkazala skupina učencev, ki je dobila pomoč na 3. 

stopnji 5-stopenjskega modela pomoči. Skupina učencev, ki je dobila pomoč na 5. stopnji 5-

stopenjskega modela pomoči, pa je v povprečju izračunala približno 49 računov pravilno.  

Rezultate iz tabele grafično dopolnjuje grafikon kvantilov, graf 16. Statistično razliko med 

skupinami pa dokazuje tudi Kruskal Wallis test, kjer je vrednost p enaka 0,000, kar je 

razvidno v tabeli 26.  
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S post hoc testom, ki pomaga ugotoviti, med katerimi skupinami je statistično značilna 

razlika, ugotovimo, da se skupina učencev, ki je dobila pomoč na 1. stopnji 5-stopenjskega 

modela pomoči, statistično razlikuje od skupin učencev, ki je dobila pomoč na 3. in 5. stopnji 

5-stopenjskega modela pomoči. Skupini učencev, ki sta dobili pomoč na 3. in 5. stopnji 5-

stopenjskega modela pomoči, se med seboj posebno ne razlikujeta. 

Tabela 26:  Prikaz rezultatov Kruskal Wallis testa 

STOPNJA POMOČI N POVPREČJE (mean rank) 

1 48 37,79 

3 8 8,75 

5 7 18,86 

p Kruskal Wallis = 0,000 
 

Rezultati Kruskal Wallis testa, predstavljeni v tabeli 26, potrjujejo rezultate, analizirane iz 

vprašalnikov učiteljev in učencev o oceni avtomatizacije poštevanke. Največ učencev je svoje 

znanje ocenilo kot odlično v skupini učencev, ki so dobili pomoč na 1. stopnji 5-stopenjskega 

modela pomoči. Prav tako so jih ocenili tudi učitelji.  

Najboljši rezultati testa računov poštevanke pa so bili prav tako iz skupine učencev, ki so 

dobili pomoč na 1. stopnji 5-stopenjskega modela pomoči. Skupini učencev, ki so dobili 

pomoč na 3. in 5. stopnji 5-stopenjskega modela pomoči, pa sta imeli podobne rezultate o 

oceni poštevanke. Največ jih je svoje znanje ocenilo kot dobro, prav tako se rezultati testa 

računov poštevanke bistveno ne razlikujejo. Grafični prikaz razpršenosti števila pravilnih 

izračunov (od 60 možnih) za skupine učencev glede na različno stopnjo strokovne pomoči je 

prikazan tudi v grafikonu kvantilov, graf 14. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                      Mateja Farič; diplomsko delo 

60 
 

 

 Graf 14: Prikaz razpršenosti števila pravilnih izračunov (od 60 možnih) za skupine učencev glede na različno stopnjo 
strokovne pomoči.  

Najbolje so se odrezali učenci, ki so dobili pomoč na 1. stopnji 5-stopenjskega modela 

pomoči, najslabše pa učenci, ki so dobili pomoč na 3. stopnji 5-stopenjskega modela pomoči. 

 

1. Število minut, potrebnih za reševanje delovnega lista s 60 računi poštevanke 

 
Tabela 27: Prikaz število minut, potrebnih za reševanje testa s 60 računi poštevanke. 

ČAS minimum maksimum povprečna 
vrednost 

standardni 
odklon 

Minute  4 od 15 15 od 15 9,49 od 15 2,833 
 

Razpršenost podatkov prikazuje stolpični diagram v grafu 15. 

 

 

 

N=48 N=8 

N=7 

pKruskal Wallis = 0,000 

p (post hoc) = 0,000 

p (post hoc) = 0,000 

p (post hoc) = 0,093 
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Graf 15: Prikazu razpršenosti števila minut, ki so jih učenci potrebovali za računanje 60 računov poštevanke (za celotno 
skupino 63 otrok). 

Tabela 28: Prikaz števila minut za računanje 60 računov poštevanke glede na stopnjo strokovne pomoči 

 ŠTEVILO MINUT 

STOPNJA STROKOVNE 
POMOČI 

minimum maksimum povprečna 
vrednost 

standardni 
odklon 

1 4 15 8,60 2,507 
3 9 15 12,25   1,753 
5 11 15 12,43 1,902 

Iz tabele 28 je razvidno, da je za račune najmanj časa porabila skupina učencev, ki so dobili 

pomoč na 1. stopnji 5-stopenjskega modela pomoči, saj so povprečno porabili 8,60 minut. 

Skupini učencev, ki sta dobili pomoč na 3. in 5. stopnji 5-stopenjskega modela pomoči, sta 

potrebovali približno enak čas, vendar pa smo pri prejšnjem vprašanju ugotovili, da je skupina 

učencev, ki je dobila pomoč na 5. stopnji 5-stopenjskega modela pomoči, pravilno rešila več 

vprašanj kot skupina učencev, ki je dobila pomoč na 3. stopnji 5-stopenjskega modela 

pomoči. Iz tega lahko razberemo, da so si učenci, ki so dobili pomoč na 5. stopnji 5-

stopenjskega modela pomoči, vzeli čas in v istem času rešila več računov pravilno, kot učenci, 

ki so dobili pomoč na 3. stopnji 5-stopenjskega modela pomoči. Skupina učencev, ki je dobila 

pomoč na 5. stopnji 5-stopenjskega modela pomoči, je utrjevala poštevanko tudi v urah 

dodatne strokovne pomoči, kjer je mobilni specialni pedagog uporabljal družabne igre in 

delovne liste z računi poštevanke za utrjevanje poštevanke. Učenci so imeli za reševanje čas 

in stalno podporo in pozornost učitelja. Test z računi poštevanke jim tako ni predstavljal 

strahu in odpora, temveč so ga reševali počasi in natančno, po metodah in strategijah 

izvajanih v urah dodatne strokovne pomoči.  
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Tabela 29: Prikaz rezultatov Kruskall Wallis testa za primerjavo med skupinami učencev z različno stopnjo pomoči 

STOPNJA POMOČI N POVPREČJE (mean rank) 

1 48 26,30 

3 8 50,13 

5 7 50,36 

p Kruskal Wallis = 0,000 

Rezultat Kruskal Wallis testa v tabeli 29 kaže na značilno razliko v porabljenem času med 

skupinami, saj je vrednost p enaka 0,000. S post hoc testom, ki pomaga ugotoviti, med 

katerimi skupinami je statistično značilna razlika, ugotovimo, da se skupina učencev, ki je 

dobila pomoč na 1. stopnji 5-stopenjskega modela pomoči, statistično razlikuje od skupin 

učencev, ki so dobili pomoč na 3. in 5. stopnji 5-stopenjskega modela pomoči. Skupini 

učencev, ki so dobili pomoč na 3. in 5. stopnji 5-stopenjskega modela pomoči, se med seboj 

statistično ne razlikujeta (p=1,000). 

 

Graf 16: Prikaz razpršenosti števila minut, ki so jih potrebovali učenci za 60 računov poštevanke glede na različno stopnjo 
strokovne pomoči.  

Najhitreje so račune rešili učenci s 1. stopnjo pomoči, kar je prikazano v grafikonu kvantilov, 

graf 16. 

Pomembno je, da učitelj v procesu poučevanja uporablja različne strategije, pripomočke in 

materiale, ki učence spodbujajo k učenju in jih motivirajo za reševanje različnih nalog. V 

procesu poučevanja je potrebno, da učitelj upošteva prilagoditve, ki so učencem v pomoč in 

oblikovane za prilagajanje potrebam učenca. (Pulec Lah in Kavkler, 2011) 

p (post hoc) = 0,000 

p (post hoc) = 0,001 

N=7 
N=8 N=48 

p (post hoc) = 1,000 

pKruskal Wallis = 0,000 
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Dinamika pouka, obravnava nove snovi ali utrjevanje učne snovi je zanimivejše, če 

poučevanje temelji na konkretnem in je za učence prijetnejše. (Juvan in Maček, 2014) 

Učenci hitreje razumejo in avtomatizirajo poštevanko s pomočjo sistematičnih, nazornih in 

zanimivih vajah ob uporabi zanimivih in konkretnih materialov. S pomočjo družabnih iger 

»Igrajmo se poštevanko« so bili učenci uspešnejši pri računanju, kar je hkrati znižalo odpor in 

strah pred poštevanko.  

Učenci s specifičnimi učnimi težavami, zaradi specifičnih primanjkljajev na področju 

avtomatizacije aritmetičnih dejstev in postopkov ne obvladajo nižjih ravni znanja (seštevanje 

in odštevanje v obsegu do 20, poštevanke ipd.). Pri premagovanju učnih težav je potrebno 

izhajati iz učenčevih močnih področjih. (Kavkler, 2014) 

Pomembno je, da učitelji učencem z učnimi težavami, splošnimi in specifičnimi, pri 

matematiki poštevanko pomagajo premagati učne težave z najrazličnejšimi metodami, 

pristopi in pripomočki, ki omogočajo učinkovito učenje poštevanke. Učitelj mora pri 

poučevanju in učenju poštevanke uporabiti različne aritmetičnih materialne opore (npr. rabo 

prstov, kroglic, številskega traku itd.), značilne za mlajše otroke in tudi nekatere odrasle osebe 

(npr. z nižjimi intelektualnimi sposobnostmi ali s hujšimi specifičnimi učnimi težavami pri 

matematiki). V poučevanje mora učitelj vključiti tudi verbalno oporo (npr. miselno štetje pri 

seštevanju, ponavljanje večkratnikov pri množenju itd.). Vključevanje družabnih iger v 

poučevanje in učenje poštevanko omogoča hitrejšo avtomatizacijo poštevanke, saj učenci 

poštevanko spoznajo preko igre, kar zmanjšuje strah pred učenjem poštevanke. Prav zaradi 

pomembnosti poštevanke za uspešnost vsakega učenca pri predmetu matematike, je 

pomembno, da se s poštevanko učenci srečajo na sproščen in prijeten način. 
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3.5. Odgovori na raziskovalna vprašanja 

Na začetku sem si postavila tri raziskovalna vprašanja, na katera sem s svojim raziskovanjem 

dobila odgovore, ki so navedeni v nadaljevanju. 

1. Ali družabne igre Igrajmo se poštevanko vplivajo na večjo avtomatizacijo poštevanke? 

Učenci so se družabne igre »Igrajmo se poštevanko« redno igrali. Med skupina učencev, ki je 

dobilo pomoč na 1., 3., in 5. stopnji 5- stopenjskega modela pomoči, ni statistično značilne 

razlike. Vseeno je opazen trend, da se najraje igre »Igrajmo se poštevanko« igrajo otroci s 5. 

stopnjo pomoči. Ti učenci so se preko družabnih iger lažje učili in utrjevali poštevanko, saj 

jim je klasični način »na pamet« predstavljal težave. Pri učencih, ki so dobili pomoč na prvi 

stopnji 5-stopenjskega modela pomoči, so opazne izstopajoče vrednosti tistih, ki se 

poštevanke ne marajo igrati. Ti učenci so poštevanko avtomatizirali s klasičnim načinom 

učenja na pamet in jo kasneje tudi utrjevali raje na ta način, ki jim je predstavljal hitrejšo pot 

do uspeha.  

Starši učencev so bili ob koncu leta mnenja, da je bil projekt »Igrajmo se poštevanko« 

zanimiv ter uspešen. Kar 52 staršev (82,5%) je odgovorilo, da je otrok  preko družabnih iger 

osvojil poštevanko hitreje. Učenci so se torej preko družabnih iger lažje učili poštevanko, saj 

jim je predstavljalo igro in je bilo učencem zabavnejše kot klasično učenje na pamet, 

predvsem pa manj monotono. Starši so bili mnenja, da bi bilo dobro, da bi se projekt »Igrajmo 

se poštevanko« nadaljeval, ker je učence učenje poštevanke skozi igro močno pritegnilo in 

motiviralo. Prav tako je bilo učenje zabavnejše in bolj sproščeno, kar je bilo v veliko pomoč 

tudi staršem, da so se lahko na bolj prijeten način učili s svojim otrokom. 

Učitelji so bili mnenja, da  je 51 učencev (81 %) hitreje avtomatiziralo poštevanko s pomočjo 

družabnih iger »Igrajmo se poštevanko«, saj jim je predstavljalo igro in niso čutili pritiska in 

strahu pred novo šolsko snovjo. Prav tak pa je učencem predstavljalo nov pristop, ki jih je 

močno pritegnil, tako da so posledično veliko več vadili poštevanko. Hkrati pa so imeli 

podporo staršev, ki so se z učenci preko družabnih iger še bolj povezali. Igre, po mnenju 

učiteljev, niso pripomogle k hitrejši avtomatizaciji 12 učencem (19 %), saj so se družabne igre 

igrali sami, ker niso imeli podpore staršev. Na ta način jih igre niso dovolj spodbudile, da bi 

preko njih učenec hitreje avtomatiziral poštevanko. 
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Učenci potrebujejo za avtomatizacijo poštevanke veliko vaje, vendar pa klasično utrjevanje 

poštevanke marsikaterega učenca ne pritegne. Učenci, še posebej pa učenci z učnimi težavami 

pri matematiki, pa imajo pogosto težave pri osvajanju poštevanke. Kljub veliko vaj in učenju 

na pamet velikokrat ni napredka. Zato je pomembno, da se spodbuja uporaba najrazličnejših 

pripomočkov, strategij in metod. (Geary, 1994) 

Na podlagi rezultatov vprašalnikov za starše, učence in učitelje ter testa za ugotavljanje 

avtomatizacije poštevanke, lahko potrdimo, da so je projekt »Igrajmo se poštevanko« vplival 

na večjo avtomatizacijo poštevanke. Preko družabnih iger »Igrajmo se poštevanko« so se 

učenci na prijeten način urili poštevanko in dosegli njeno avtomatizacijo. Družabne igre 

»Igrajmo se poštevanko« so lahko ob ustreznem vodenju, razumevanju učiteljev in staršev, 

njihovem sodelovanju, zanimiv, uporaben in motivacijski pripomoček za avtomatizacijo 

poštevanke. 

2. Ali so učenci, ki vadijo poštevanko s pomočjo družabnih iger Igrajmo se poštevanko bolj 

pogosto, hitreje avtomatizirali poštevanko? 

Kar 58 staršev učencev vključenih v projekt »Igrajmo se poštevanko« (92,1%) izrazilo 

mnenje, da so družabne igre poštevanka igrali 2x na teden. Štirje starši (6,3%) so odgovorili, 

da vadijo 3x ali 4x na teden, odgovor, da se družabne igre igrajo vsak dan pa so izbrali le eni 

starši (1,6%). Nihče od staršev ni izbral odgovora, da doma družabnih iger niso igrali.  

Zanimivo je, da so odgovor, da nikoli ne vadijo poštevanke izbrali  le učenci, ki so dobili 

pomoč na 1. stopnji 5- stopenjskega modela pomoči. Teh učencev je bilo 4 (6,3 %). Učenci se 

za učenje poštevanke preko družabnih iger niso odločili zaradi premalo podpore domačega 

okolja. Hkrati pa je tudi največ učencev s 1. stopnjo pomoči izbralo odgovor, da vadijo vsak 

dan. Teh je kar osem (12,7%).  

Učenci, ki so dobili pomoč na 3. in 5.  stopnji 5- stopenjskega modela pomoči so imeli 

podobne odgovore koliko vadijo poštevanko. Nihče od njih ni izbral odgovora, da se 

družabnih iger ni igral. To pomeni, da so jim družabne igre bile bolj zanimive od zgolj 

klasičnega utrjevanja poštevanke. Največ učencev na 3. in 5. stopnji pomoči pa je vadilo 2 x 

na teden. 

Največ učencev je izbralo odgovor, da poštevanko s pomočjo družabnih iger vadi doma in v 

šoli. Teh učencev je 27. Podoben rezultat, kar 26 učencev, pa je poštevanko vadilo doma. 
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Zopet so štirje učenci odgovorili, da je ne vadijo, ne v šoli ne doma. Toda družabnih iger so se 

udeležili vsi učenci pri rednem pouku.  

Torej lahko sklepamo, da učenci utrjevanje poštevanke preko družabnih iger niso obravnavali 

kot učenje, temveč le kot igro, kar je razveseljujoč podatek.  

O statističnih značilnostih razlikah med skupinami učencem, ki so dobili pomoč na 1., 3. in 5.  

stopnji 5-stopenskega modela pomoči, ne moremo govoriti, vendar je iz rezultatov 

vprašalnikov, kje učenci vadijo, razvidno, da učenci, ki so dobili pomoč na 1. in 5. stopnji 5- 

stopenjskega modela pomoči največ urijo poštevanko doma in v šoli, učenci, ki so dobili 

pomoč na 3. stopnji pomoči, pa največ uri poštevanko doma. 

Največ otrok (dobra polovica oz. 58,7 %) svoje znanje poštevanke ocenilo kot zelo dobro, 

nihče pa ni odgovoril, da poštevanke ne zna. Trije učenci so se ocenili, da poštevanke ne 

znajo dobro. 

Iz rezultatov Kruskal Wallis testa za primerjavo skupin učencev, ki so dobili pomoč na 1., 3., 

in 5. stopnji 5-stopenjskega modela pomoči, je razvidno, da so med skupinami statistično 

značilne razlike. Razvidno je, da je skupina,  ki je dobila pomoč na 1. stopnji 5- stopenjskega 

modela pomoči, ocenila znanje kot najboljše. Njihova ocena znanja poštevanke je statistično 

značilno višja od ocene učencev, ki so dobili pomoč na 3. in 5. Stopnji 5- stopenjskega 

modela pomoči.  

Ocena učencev s prvo stopnjo pomoči, ki je ocenila svoje znanje kot najboljše, je potrjena z 

rezultati nalog za ugotavljanje avtomatizacije poštevanke, saj je naloge reševala najbolje. V 

povprečju so prav izračunali več kot 57 računov. Najslabše se je pri tej nalogi izkazala 

skupina s 3. stopnjo pomoči. Za račune je najmanj časa porabila skupina s 1. stopnjo pomoči, 

saj so povprečno porabili 8,60 minut. Skupini s 3. in 5. stopnjo pomoči sta potrebovali 

približno enak čas, vendar pa je skupina učencev, ki je dobila pomoč na 5. Stopnji 5- 

stopenjskega modela pomoči pravilno izračunala več računov. 

Toda rezultat Kruskal Wallis testa kaže na značilno razliko v porabljenem času med 

skupinami, saj je vrednost p enaka 0,000. S post hoc testom, ki pomaga ugotoviti, med 

katerimi skupinami je statistično značilna razlika, ugotovimo, da se skupina s 1. stopnjo 

statistično razlikuje od skupine s 3. in tudi od skupine s 5. stopnjo strokovne pomoči. Skupini 

s 3. in 5. stopnjo pa se med seboj statistično ne razlikujeta (p=1,000). 
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Projekt »Igrajmo se poštevanko« je potrdil, kako je pomembno, da se pri poučevanju in 

učenju poštevanke aktivno vključuje družabne igre, didaktične pripomočke in različne 

strategije, saj je le tako poučevanje in učenje ustrezno za učence iz različnih okolij, učnih 

stilov in sposobnosti.  

S pomočjo projekta »Igrajmo se poštevanko« so učenci veliko urili poštevanko in dosegli 

dobre rezultate pri nalogah  preverjanja avtomatizacije poštevanke, zato lahko na podlagi 

rezultatov vprašalnikov za starše, učitelje in učence ter nalog za preverjanje avtomatizacije 

poštevanke potrdimo, da so učenci hitreje avtomatizirali poštevanko. 

3. Ali družabne igre Igrajmo se poštevanko vplivajo na večjo motiviranost za učenje 

poštevanke? 

S projektom »Igrajmo se poštevanko« smo želeli motivirati učence za učenje poštevanke, zato 

smo jo predstavili na drugačen, praktičen način, torej preko igre. Učenci se družabne igre radi 

igrajo, zato so bili za družabne igre »Igrajmo se poštevanko« zelo motivirani. Vadili so in se 

urili na način, ki je učencem bližji in ga niso dojemali kot učenje.  

Od 63 učencev vključenih v projekt je 38 učencev odgovorilo, da se družabne igre poštevanka 

radi igrajo, 19 pa družabne igre igrajo zelo radi. Teh učencev je skupno 57 učencev ( 90, 5%). 

Družabne igre so bile torej učencem močno motivacijsko sredstvo, ki jih je spodbujalo k 

pogostejšemu utrjevanju poštevanke.  

Vsi starši učencev vključenih v projekt »Igrajmo se poštevanko«, so potrdili, da je projekt 

motiviral učence za urjenje poštevanke, saj so opazili pozitiven vpliv učenja poštevanke preko 

družabnih iger. Starši so bili mnenja, da je učenje in utrjevanje poštevanke preko družabnih 

iger zelo motiviralo učence, saj je bilo učenje lažje, zabavnejše in manj monotono.  

Učitelji so bili prav tako mnenja, da so družabne igre motivirale šestdeset učencev (95, 2%) za 

učenje poštevanke. Poudarili so, da so jih družabne igre motivirale za lažje učenje, ker učenci 

niso čutili strahu. Bili so mnenja, da so družabne igre bistveno pripomogle k avtomatizaciji 

poštevanke in zmanjšale upor proti njenemu učenju. Učitelji so potrdili, da je projekt zelo 

povezal razred kot skupnost in bi si želeli projekt nadaljevati. 
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Družabne igre »Igrajmo se poštevanko« so bile skozi teden učencem na razpolago za igro 

med odmorom, med poukom matematike pa so jih razredni učitelji redno vključevali v ure 

pouka. Doma so se družabne igre igrali učenci s svojimi starši, ki so poskrbeli za pravilen 

potek igre. Družabne igre učencem torej niso predstavljale stiske in strahu, saj so učenci 

dobili pomoč učitelja in staršev za utrjevanje poštevanke preko družabnih iger, torej so jih 

motivirale in spodbudile k učenju in utrjevanju poštevanke.  

Ob začetnem spoznavanju in učenju poštevanke so sicer mnogi učenci navdušeni. Vendar 

kmalu strah in odpor zamenjata začetno navdušenje ob učenju novih in vedno večjih števil 

poštevanke. To pa vodi k velikim težavam pri matematiki in se posledično kaže v slabi 

avtomatizaciji. (Geary, 1994) 

Smiselne in praktične igre učencem pomagajo, da znanja postanejo trajna. Vendar pa morajo 

biti zasnovane in izpeljane zanimivo in jasno, saj v nasprotnem primeru dosežemo pri učencih 

nasproten učinek. Biti morajo smiselne in zanimive, drugače jih učenec vidi kot dolgočasne in 

lahko učencem škodujejo. Z rezultati vprašalnikov za starše, učitelje in učence, lahko 

potrdimo, da je večino učencev projekt »Igrajmo se poštevanko« motiviral za učenje 

poštevanke. Družabne igre »Igrajmo se poštevanko« so bile predstavljene jasno in zanimivo 

in so motivirale učence za urjenje poštevanke. 
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4. Zaključne ugotovitve in predlogi 

 

Poštevanka, ki pripada množenju,  je matematična operacija, kjer je potrebno množiti med 

seboj dve števili od 0 do 10.  Znanje poštevanke se torej kaže v avtomatizaciji zmnožkov v 

obsegu števil 10 ∙ 10. Avtomatizacije poštevanke je tudi eden izmed glavnih, minimalnih in 

temeljnih, ciljev pouka matematike v tretjem razredu redne devetletne osnovne šole, saj je eno 

od najpomembnejših aritmetičnih  deklarativnih znanj. (Naggar Smith, 2008)  

Avtomatizacija poštevanke je zelo pomembna, saj ta omogoča učinkovito in uspešno 

pridobivanje znanja pri matematiki v naslednjih razredih osnovne šole. (Geary, 1994)  

Pogosto pa se pojavijo težave pri učenje poštevanke, zato je pomembno, da poučevanje in 

učenje poštevanke poteka na praktičen način. Učencem je potrebno ponuditi različne vizualne 

opore, npr. kocke, stotični kvadrat,družabne igre… (Kavkler, 2011) 

Pri poučevanju in učenju poštevanke je potrebno uporabiti multisenzorni pristop: vključevati 

je potrebno modeliranje, predstavitve, simulacije in kooperativne učne skupine, zagotoviti 

različne in učencem zanimive učne ure. Omejiti pa je potrebno neposredna navodila in 

uporabiti več interaktivnih učnih strategij. (Sousa, 2007) 

 Učencem so različni didaktični materiali in pripomočki v pomoč pri učenju poštevanke, saj jo 

na ta način lažje razumejo in ponotranjijo. Smiselne praktične vaje učencem pomagajo, da 

poštevanko hitreje avtomatizirajo. (Sousa, 2007) 

Družabne igre predstavljajo praktičen pripomoček za utrjevanje poštevanke, ker omogočajo, 

da si učenec predstavlja in razume poštevanko preko igre. Učenje poštevanke preko družabnih 

iger učence spodbudi k učenju, saj si lahko uporabnost avtomatizacije poštevanke  osmislijo 

in jim ne predstavlja le klasično učenje na pamet dejstev brez smisla (Thyer in Maggs, 1994)  

Namen diplomskega dela je bil preveriti, ali učenje poštevanke s pomočjo družabnih iger 

vpliva na avtomatizacijo poštevanke ter ali so učenci bolj motivirani za učenje preko igre. 

Izveden je bil projekt  »Igrajmo se poštevanko«, ki se je izvajal od septembra 2012 do konca 

maja 2013, katerega cilj je bil, da bi učenci na drugačen način hitreje prišli do avtomatizacije 

poštevanke. V projekt so bili vključeni vsi trije oddelki tretjega razreda Osnovne šole 

Komenda Moste, njihovi razredniki ter starši.  

http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/modeliranje
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/predstavitve
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/simulacije
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/in
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/Kooperativne
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/%C4%8Dne
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/skupine
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/zagotoviti
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/razli%C4%8Dne
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/in
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/%C4%8Dencem
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/zanimivo
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/omejitev
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/neposredna
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/navodila
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/in
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/porabite
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/ve%C4%8D
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/interaktivne
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/razumejo
http://sl.pons.com/prevod/slo-ang/smiseln
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Ob koncu šolskega leta sem izvedla tri anketne vprašalnike za starše, učitelje in učence. Nato 

so učenci rešili še test za ugotavljanje avtomatizacije poštevanke list s 60 računi, za katere so 

imeli 15 minut časa. 

Rezultati vprašalnikov za starše, učitelje in učence ter testa za ugotavljanje avtomatizacije 

poštevanke kažejo, da je projekt »Igrajmo se poštevanko« vplival na lažje učenje poštevanke 

in pripomogel k večji avtomatizaciji poštevanke. Učenci se družabnih iger radi poslužujejo, 

zato so bili za družabne igre poštevanke zelo motivirani. Vadili in urili so jo na način, ki je 

učencem bližji in ga niso dojemali kot učenje.  

Učitelji so potrdili, da so družabne igre bistveno pripomogle k avtomatizaciji poštevanke in 

zmanjšale upor proti njenemu učenju. Poudarili so, da je projekt zelo povezal razred kot 

skupnost in bi si želeli projekt nadaljevati. Starši učencev so bili ob koncu projekta »Igrajmo 

se poštevanko« mnenja, da je bil projekt zanimiv ter uspešen. Učenci so se preko družabnih 

iger lažje učili, bili so bolj motivirani, predvsem pa so igre razbile monotonost med poukom. 

Učence je nov pristop močno pritegnil, tako da so posledično veliko več vadili poštevanko.  

Večina staršev vključenih v projekt »Igrajmo se poštevanko« je ocenilo, da so učenci preko 

družabnih iger »Igrajmo se poštevanko«, znanje poštevanke osvojili hitreje. Učitelji so ob 

koncu projekta »Igrajmo se poštevanko« ocenili, da je večina učencev poštevanko osvojila 

hitreje zaradi družabnih iger »Igrajmo se poštevanko«. Učencem so bile igre zanimive, zato so 

jih veliko igrali in poštevanko avtomatizirali hitreje.  

Učenci so bili za učenje in utrjevanje poštevanke preko družabnih iger zelo motivirani. Igre so 

jih pritegnile in učenja poštevanke niso obravnavali kot zgolj učenje, temveč jim je 

predstavljalo igro. Poleg tega je projekt »Igrajmo se poštevanko« povezal učence med seboj, 

saj so se učenci družabne igre pogosto igrali, s tem pa se je razvijalo prijateljstvo, 

komunikacija in povezanost razreda. Učenci so morali za družabne igre skrbeti in jih urediti 

preden so jih vrnili. S tem pa so se učenci urili tudi v organizacijskih in delovnih navadah. 

Prav tako so družabne igre pozitivno vplivale na povezanost v družini. Družinski člani, ki so 

se igre igrali so se preko iger povezali, razvijala se je komunikacija in hkrati so se učenci na 

sproščen način učili poštevanko. Preko družabnih iger so učenci pridobili pozitivne izkušnje, 

kar jim je omogočalo, da so  poštevanko hitreje osvojili.  
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Družabne igre za utrjevanje poštevanke je potrebno vključiti v proces poučevanja in učenja, 

saj učenec hitreje vidi smiselnost in uporabnost znanja poštevanke. 

Vsi cilji moje raziskave so bili uspešno realizirani. Projekt »Igrajmo se poštevanko« je bil 

uspešno izveden in z njim smo potrdili učinkovitost in vpliv družabnih iger na avtomatizacijo 

poštevanke. Učenci, starši in učitelji so poudarili, da so družabne igre »Igrajmo se 

poštevanko« bistveno pripomogle k avtomatizaciji poštevanke, zato se projekt »Igrajmo se 

poštevanko« nadaljuje na osnovni šoli Komenda Moste že tretje leto. 
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8. Priloge 

8.1. Anketni vprašalniki 

8.1.1. Anketni vprašalnik za starše 

 

Spoštovani! 

Sem Mateja Farič, absolventka Specialne in rehabilitacijske pedagogike in pripravljam 

diplomo z naslovom Avtomatizacija poštevanke s pomočjo družabnih iger. 

Ob zaključku projekta »Igrajmo se poštevanko« Vas prosim, da si vzamete čas in izpolnite ta 

anketni  vprašalnik. V vprašalnikume zanima učenje poštevanke. Vaši odgovori nam bodo v 

pomoč pri  razvijanju strategij učenja poštevanke. 

Zahvaljujem se vam za vaše sodelovanje. 

Mateja Farič 

1. Kako pogosto se doma z otrokom igrate družabne igre »Igrajmo se poštevanko«? 

a) vsak dan          b)  trikrat ali štirikrat na teden       c) dvakrat na teden   č)  nikoli         

2. Ali menite, da je  otrok preko družabnih iger »Igrajmo se poštevanko«, hitreje usvojil 

poštevanko?  

a) DA                   b) NE       c) Drugo: ____________________________ 

3. Se Vam zdi smiselno, da bi se tudi drugi učenci na tak način učili poštevanko?  Zakaj? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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8.1.2. Anketni vprašalnik za učitelje 

 

Spoštovani! 

Sem Mateja Farič, absolventka Specialne in rehabilitacijske pedagogike in pripravljam 

diplomo z naslovom  Avtomatizacija poštevanke s pomočjo družabnih iger. 

Ob zaključku projekta »Igrajmo se poštevanko« Vas prosim, da si vzamete čas in izpolnite ta 

anketni  vprašalnik. V vprašalniku me zanima  učenje poštevanke. Vaši odgovori nam bodo v 

pomoč pri  razvijanju strategij učenja poštevanke. 

Zahvaljujem se vam za vaše sodelovanje. 

Mateja Farič 

UČENEC  

1. Učenec poštevanko: 

a) popolnoma obvlada            b) obvlada               c) slabše obvlada             č) ne obvlada 

2. Ali je bil po Vašem mnenju učenec zaradi družabnih iger »Igrajmo se poštevanko« bolj 

motiviran za učenje poštevanke? 

a) DA       Zakaj?_____________________________________________________________ 

b) NE       Zakaj?_____________________________________________________________  

3. Ali je po Vašem mnenju učenec znanje poštevanke s pomočjo družabnih iger »Igrajmo se 

poštevanko« osvojil hitreje?  

a) DA       Zakaj?_____________________________________________________________ 

b) NE       Zakaj?_____________________________________________________________  

4. Označite s križcem (x)  v spodnji tabeli, pri čemer pomeni: 1- najnižjo stopnjo, 5- najvišjo 

stopnjo avtomatizacije. 

 V kolikšni meri so po Vašem mnenju  družabne igre »Igrajmo se poštevanko« za 

učenca pripomogle k avtomatizaciji poštevanke? 

1 2 3 4 5 
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8.1.3. Anketni vprašalnik za učence 

Dragi učenec/učenka! 

Sem študentka Mateja Farič in pripravljam diplomo z naslovom Avtomatizacija poštevanke s 

pomočjo družabnih iger. Prosim te za pomoč. Najprej boš rešil vprašalnik, s katerim boš 

povedal nekaj o družabnih igrah »Igrajmo se poštevanko«. Nato pa te bom prosila, da boš 

rešil delovni list z računi poštevanke. 

Hvala za sodelovanje. 

Mateja Farič 

1. Poštevanko vadim: 

S križcem (x) v spodnji tabeli 

vsak dan           trikrat ali štirikrat na teden        dvakrat na teden    nikoli         

    

 

2. Poštevanko vadim:  

S križcem (x) v spodnji tabeli 

doma v šoli doma in v šoli nikoli 

    

 

3. Poštevanko znam: 

S križcem (x) v spodnji tabeli 

zelo dobro  dobro ne znam dobro ne znam 

    

 

4. Družabne igre »Igrajmo se poštevanko«: 

S križcem (x) v spodnji tabeli 

se zelo rad igram   se rad igram            se ne maram igrati 

   

 

5. Igral si 24 družabnih iger »Igrajmo se poštevanko«.  

Ali si imel kakšne težave pri igranju te igre?  

a) DA              Če si obkrožil DA, napiši kakšne težave si imel.___________________ 

b)  NE 
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8.2. Slike 

 

Slika 1: Razredni plakat projekta »Igrajmo se poštevanko« 

 

 

 

 

IGRAJMO SE POŠTEVANKO 

Učenec/učenka:___________________________ 

NASLOV 
IGRE 

 

DATUM 
PREVZEMA 

IGRE 

DATUM 
VRNITVE 

IGRE 

POŠKODBE MANJKA ALI MI JE 
BILA IGRA 

VŠEČ 

PRIPOMBE, 
POHVALE 
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Slika 2 : Zbirni list projekta »Igrajmo se poštevanko« 

 

Slika 3: Plastificira mapa z družabno igro Hobotničin zaklad 

  

Slika 4: Prikaz družabne igre Ujemi smrkca 
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Slika 5: Kartonska škatla z družabno igro Zabavni pingvin 

 

Slika 6: Družabna igra Pajek dela mrežo 
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