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POVZETEK 
 

Rezultati raziskave TIMSS 2011 za Slovenijo ter vsakoletno nacionalno preverjanje znanja v 

OŠ pokažejo na najnižje matematične dosežke pri učencih v Pomurski regiji. Rezultati 

nacionalnega preverjanja znanja izpostavijo še dve pomembni dejstvi, in sicer da rezultati 

močno korelirajo s socialno-ekonomskimi dejavniki družine ter da učenci s posebnimi 

potrebami po učnih dosežkih pri matematiki pomembno zaostajajo za vrstniki. Slovenski 

osnovnošolski učitelji zaznavajo, da imajo učenci veliko težav z učenjem aritmetike, in sicer z 

učenjem poštevanke, z računskimi operacijami, ulomki, enačbami ter z izrazi s 

spremenljivkami. Učenci s primanjkljaji na področju učenja aritmetike (v nadaljevanju PPUA) 

imajo pogosto aritmetično proceduralne težave, slabše razvite zaznavne sposobnosti, šibko 

razvito konceptualno znanje, slabše pomnjenje, vizualno-prostorske težave, slabše razvite 

jezikovne sposobnosti, slabše razvite finomotorične sposobnosti in motnje pozornosti. 

Proceduralno znanje se čez leta šolanja nadgrajuje preko avtomatizacije aritmetičnih dejstev 

in postopkov z vajo in mehanično vadbo ali pa z neposrednim učenjem strategij. Veliko 

učencev s PPUA ima težave že pri avtomatizaciji osnovnih aritmetičnih postopkov, te težave 

se stopnjujejo v tretjem triletju, kjer morajo obvladati kompleksnejše aritmetične postopke, 

kot sta računanje z ulomki in drugimi racionalnimi števili ter reševanje enačb. 

 

Osnovni cilj dela z učenci s PPUA je razvoj takih metod in pristopov, ki vsaj kompenzirajo 

učne težave, če jih že popolnoma ne odpravijo. To poudarja tudi posodobljeni učni načrt za 

matematiko (2011), ki navaja, da je učencem s posebnimi potrebami treba prilagoditi učenje 

matematike, uporabiti drugačen didaktični pristop in tudi drugačen dostop do tehnologije 

kot preostalim učencem. Učencem s PPUA pri pouku pomagamo s pomočjo strategij dobre 

poučevalne prakse, direktnega poučevanja matematike, timskega poučevanja, kooperativnih 

(sodelovalnih) oblik učenja, verbalizacije reševanja nalog, prav tako pa tudi s pomočjo 

didaktičnih pripomočkov ter z učenjem metakognitivnih strategij. Domači in tuji avtorji 

priporočajo izvajanje dodatne strokovne pomoči (v nadaljevanju DSP) za učence s posebnimi 

potrebami znotraj razreda oz. oddelka, s strategijami sodelovalnega učenja in poučevanja, 

saj na ta način učenci s PPUA napredujejo na učnem področju ter postajajo bolj 

samozavestni, razvijajo socialne spretnosti in krepijo odnose z vrstniki. 
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Temeljni namen naše raziskave je bil oblikovati, izvesti in analizirati trening za izboljšanje 

aritmetičnega proceduralnega znanja za skupino učencev s PPUA, ki je temeljil na izvajanju 

dodatne strokovne pomoči, na strategiji timskega poučevanja učiteljice matematike in 

izvajalke DSP ter vrstniškega sodelovalnega učenja. Učiteljica matematike je poučevala po 

metodah dobre poučevalne prakse z izbiro sistematičnih in kakovostnih strategij poučevanja 

ter z izvajalko DSP izvedla 20 do 25 ur timskega pouka v 7., 8. in 9. razredu, v katerih so bili 

vključeni učenci s PPUA. Izvajalka DSP je izvedla med 20 in 32 ur individualne in pomoči v 

paru v okviru DSP za vsakega učenca s PPUA, ob tem pa so bili ti učenci še vključeni v 

organizirano vrstniško sodelovalno učenje v obsegu 10 ur. 

 

Raziskava je primer multiple študije primera s strategijo kliničnega poučevanja. V vzorec je 

bilo vključenih 8 učencev s PPUA iz 7., 8. in 9. razreda in 39 učencev vrstnikov brez PPUA iz 

istih razredov. V raziskavi so bili uporabljeni različni merski instrumenti, s katerimi smo 

ugotavljali aritmetično proceduralno znanje ter usvojene učne cilje iz aritmetike v skladu z 

učnim načrtom. Numerične rezultate preizkusov smo predstavili tabelarično vključno s 

primerjavo rezultatov skupine učencev s PPUA in skupine učencev brez PPUA ter jih 

analizirali s pomočjo deskriptivne statistike ali testiranja razlik med dosežki skupine učencev 

s PPUA in vrstnikov brez PPUA s t-preizkusom za neodvisne vzorce s pomočjo računalniškega 

programa SPSS. Kvalitativno pa smo interpretirali dosežene cilje iz učnega načrta učencev s 

PPUA, ter evalvirali izvajanje DSP, timskega pouka, sodelovanja s starši in sodelovalnega 

vrstniškega učenja.  

Analiza začetne ocene funkcioniranja skupine učencev s PPUA je pokazala, da so učenci od 

začetka osnovnošolskega izobraževanja izkazovali težave na področju razvoja številskih 

predstav, šibkejšega delovnega in semantičnega spomina, ki je oviral normalen priklic dejstev 

in postopkov, na področju predelovanja informacij (vizualno-spacialne primanjkljaje) ter 

konceptualnega znanja, ki se je izražalo v slabšem razumevanju pojmov in postopkov. 

Primerjava rezultatov pred in po treningu je pokazala, da so učenci s PPUA imeli v obeh 

primerih slabše razvito aritmetično proceduralno znanje, slabše avtomatizirana aritmetična 

dejstva in postopke, počasneje in manj fleksibilno so uporabljali aritmetična dejstva in 

postopke ter statistično manj natančno in redkeje so s pravilnimi strategijami reševali 

besedilne naloge, od skupine učencev brez PPUA. Največji razkorak v aritmetičnem 
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proceduralnem znanju med skupinama smo opazili na področju številskih predstav, 

reševanja enačb in obvladovanja računskih operacij. Obe skupini učencev z in brez PPUA sta 

izboljšali svoje rezultate na področju avtomatizacije in fleksibilne uporabe aritmetičnih 

dejstev in postopkov, pri tem so učenci s PPUA povprečno veliko bolj napredovali od druge 

skupine, na področju reševanja besedilnih nalog pa smo minimalni napredek zasledili le pri 

skupini učencev s PPUA. Pet od osmih učencev s PPUA je po treningu popolnoma usvojilo 70 

% ali več minimalnih standardov znanja, ostalih 30 % pa delno. Dva učenca nista niti delno 

usvojila vseh minimalnih standardov znanja. Učenci s PPUA so imeli največ težav z 

usvajanjem ciljev iz urejanja ulomkov, z računskimi operacijami z racionalnimi števili (še 

posebej neuspešni so bili v računski operaciji deljenja) in z reševanjem besedilnih nalog z 

racionalnimi števili in linearnimi enačbami.   

Rezultati analize izvajanja DSP, timskega poučevanja in vrstniškega sodelovalnega učenja so 

pokazali, da so učenci s PPUA bili z vso pomočjo zelo zadovoljni, da sta izvajalki timskega 

pouka največkrat izbrali alternativni tip timskega poučevanja in poučevanje v paru, redkeje 

pa pravo timsko poučevanje ter da ima timsko poučevanje veliko prednosti za učence in  

učitelje.  

 

Pričujoča raziskava je model obravnave učencev s PPUA, ki izkorišča vire, dosegljive v 

sistemu, kot jih predvideva model »odziv na obravnavo«. S pomočjo dobre poučevalne 

prakse učiteljice matematike pri pouku, intenzivne sistematične obravnave pri urah DSP, s 

timskim poučevanjem učiteljice matematike in izvajalke DSP, z drugo učno pomočjo (kot je 

dopolnilni pouk ter individualna in skupinska pomoč) in vrstniškim sodelovalnim učenjem so 

učenci dosegli napredek v aritmetičnem proceduralnem znanju. Ob tem pa se učenci s PPUA 

naučijo še samostojnosti, organiziranosti, krepijo čustveno stabilnost, dvigujejo samopodobo 

in izboljšujejo svoj položaj v družbi.  

Menimo, da je opisani trening primeren tudi za učence, ki imajo poleg specifičnih 

primanjkljajev na področju aritmetike še druge specifične težave, kot je pogosto disleksija, 

motnje pozornosti in koncentracije (pojav komorbidnosti) ter za učence s PPUA, ki prihajajo 

iz družin z nižjim socialno-ekonomskim statusom in nižjo izobrazbeno strukturo staršev. 

Izsledki te raziskave imajo veliko uporabno vrednost za pedagoško prakso na področju 

specialne in rehabilitacijske pedagogike in matematike. Izvedena celostna obravnava 
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učencev s PPUA v tretjem triletju, je model intenzivnega treninga, ki ga v sodelovanju 

izvajajo specialni in rehabilitacijski pedagogi in učitelji matematike, pri tem pa še vključijo 

vrstnike.  

Ključne besede: učenci s primanjkljaji na področju učenja aritmetike, aritmetično 

proceduralno znanje, timsko poučevanje, dodatna strokovna pomoč, vrstniško sodelovalno 

učenje 
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ABSTRACT 

 

The results of the TIMSS 2011 research for Slovenia and the results of the annual National 

Assessment of Knowledge examinations in the nine-year primary education programme 

show the lowest mathematics achievement of pupils in Pomurje region. The results of the 

National Assessment of Knowledge examinations highlight two important facts. Firstly, that 

the results are strongly correlated with socio-economic factors of families and secondly, that 

the achievements in mathematics of children with special educational needs, significantly fall 

behind their peers. Slovenian primary school teachers have observed that pupils have a lot 

of problems with learning arithmetic, which means learning basic arithmetic operations, 

fractions, equations and expressions with variables. Pupils with learning disabilities in 

arithmetic (hereinafter referred to as LDA) often have arithmetic procedural problems, 

underdeveloped cognitive skills, weakly developed conceptual knowledge, poor memory, 

visual-spatial intelligence problems, poorly developed language skills, less well developed 

fine motor skills and attention-deficit disorders. Procedural knowledge is built throughout 

the years of education by automation of arithmetic facts and procedures, with exercise and 

mechanical drill or by direct learning strategies. Many pupils with LDA have problems with 

the automation of basic arithmetic operations, which are intensified in the last three-year 

period of elementary school, when they have to cope with complex arithmetic operations 

such as calculating with fractions and other rational numbers, as well as solving equations. 

 

The main purpose of working with pupils with LDA is to develop such methods and 

approaches that would compensate their learning difficulties if not completely eliminate 

them. This is also emphasized by the updated Maths curriculum, which states that the 

teaching methods and approaches of learning mathematics for pupils with special 

educational needs should be adapted accordingly. Teachers should use a different teaching 

approach and a different access to the technology as for the rest of the pupils. In the 

classroom we can help pupils with LDA by using the strategies of good teaching practice, the 

direct teaching approach of mathematics and cooperative (collaborative) learning forms of 

teaching and learning. This encourages pupils to involve in active learning, verbalization of 

problem solving, use of teaching aids and metacognition. Domestic and foreign authors 
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recommend the implementation of the additional professional assistance for children with 

special needs within the class, using strategies of cooperative learning and teaching, as these 

pupils with LDA gain in the learning field, becoming more confident, while they develop 

social skills and strengthen relationships with their peers. 

 

The central aim of the research was to design, implement and analyse a training to improve 

the arithmetic procedural knowledge for a group of pupils with LDA, which was based on the 

implementation of the additional professional assistance, on the strategy of team teaching 

of the Maths teacher and the additional professional assistant, as well as on peer 

collaborative learning. The Maths teacher was teaching according to the methods of good 

teaching practices and together with the additional professional assistant, at least 20 lessons 

of team teaching in the 7th, 8th and 9th class were carried out, in which pupils with LDA 

were involved as well. The additional professional assistant carried out 20 or more individual 

assistance lessons, as well as assistance in pairs for each pupil with LDA, while these pupils 

were still involved in organized peer collaborative learning in the range of 10 lessons. 

The research is an example of a multiple case study with clinical teaching strategy. The 

sample included 8 pupils with LDA from the 7th, 8th and 9th grade and 39 peers without LDA 

from the same classes. In the research, a variety of measurement instruments were used to 

investigate arithmetic skills and the acquired learning objectives of arithmetic in accordance 

with the curriculum. Numerical results of the tests were presented in a tabular form 

including a comparison of results of both groups, pupils with LDA and pupils without LDA. 

The results were analysed using descriptive statistics or by testing the differences between 

the achievements of pupils with LDA and peers without LDA by t-test for independent 

samples, respectively. The achievements of pupils with LDA on set objectives of the 

curriculum were qualitatively interpreted. Furthermore, the implementation of additional 

professional assistance, team teaching, cooperation with parents and collaborative peer 

learning was evaluated. 

 

It is evident from the results of the initial diagnostic assessment that the group of pupils with 

LDA showed from the beginning of their education process difficulties of a weak 

representation of numbers and a poor working and semantic memory, which has hindered 



Blanka Mlakar  OBRAVNAVA UČENCEV S PRIMANJKLJAJI NA PODROČJU UČENJA ARITMETIKE V TRETJEM 

TRILETJU 

 
VII 

 

the normal retrieval of facts and processes. Additionally, visual-spatial deficits and poorly 

developed conceptual knowledge was present, which was reflected in a feeble 

understanding of the concepts and procedures. Comparing the results before and after 

training, demonstrated that pupils with LDA had in both cases worse arithmetic skills and 

less well automated arithmetical facts and procedures. They were slower and less flexible 

using arithmetical facts and procedures, and they were statistically less precise and they 

used the appropriate strategies for solving the arithmetic word problems less frequently. 

Representation of numbers, solving equations and arithmetic operations are the fields of 

arithmetic procedural knowledge, where the most evident differences between the groups 

before training were observed. Both groups of pupils have improved their results in the field 

of automation and flexible use of arithmetic facts and procedures; in average, the group 

with LDA has achieved higher progress than the other group. In the testing of arithmetic 

word problems only the pupils with LDA achieved a minimum progress. Five of eight pupils 

with LDA assimilated 70% or more minimum standards of knowledge after the training. Two 

pupils failed to assimilate the minimum standards entirely. Pupils with LDA mostly had 

difficulties with assimilating the objectives of the editing fractions, of arithmetic operations 

with rational numbers (the biggest setbacks were in arithmetic operations of division) and 

solving text tasks with rational numbers and equations. 

The results of the analysis of the implementation of additional professional assistance, team 

teaching and peer collaborative learning showed that pupils with LDA appreciated the 

assistance and the support of the training. The results also showed that the teachers in the 

collaborative lessons often chose an alternative teaching style or a pair teaching style, while 

an actual team teaching style had been used rarely. Another conclusion was that the team 

teaching methods have many benefits for pupils and teachers as well. 

 

The present study is a model of treatment of children with LDA exploiting the resources 

available in the system, as foreseen by the model "respond to treatment". With the 

strategies of good teaching practices of the Maths teacher in the classroom, intensive 

systematic treatment in the additional professional assistance lessons, team teaching of the 

Maths teacher and additional professional assistant and with other teaching lessons (such as 

remedial classes and individual and group support) and peer collaborative learning, pupils 
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improve procedural knowledge in arithmetic. At the same time, pupils with LDA learn about 

independence, organization, they strengthen emotional stability, raise self-esteem and 

improve their position in society. 

 

We believe that the described training is also suitable for pupils who have beside specific 

deficits in arithmetic also other specific learning disabilities, as is dyslexia and disorders of 

attention and concentration (the phenomenon of co-morbidity), and for pupils with LDA 

who come from families with lower socio-economic status and lower educational levels of 

parents. 

The results of this research have a great practical value for the pedagogical practice in the 

field of special and rehabilitation pedagogy and mathematics. Conducted comprehensive 

treatment of pupils with LDA in the third period of elementary school is a model of intensive 

training by the cooperation between the special and rehabilitation educators and teachers 

of mathematics, while it included peers. 

 

Key words: pupils with learning disabilities in arithmetic, arithmetic procedural knowledge, 

team teaching, additional professional assistance, peer collaborative learning 
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1 TEORETIČNA IZHODIŠČA 

1.0 UVOD 

Matematična pismenost je prepoznana v Evropski uniji kot ena izmed ključnih spretnosti v 

21. stoletju (Matematično izobraževanje v Evropi, 2012). Več kot polovica funkcionalno 

nepismenih odraslih oseb ima nizke dosežke na področju branja, pisanja in matematike že pri 

sedmih letih (Parson in Bynner, 2005). Države članice Evropske unije so določile ciljni 

kazalnik za zmanjšanje deleža 15-letnikov z nizkimi dosežki pri matematiki, to so učenci, ki v 

raziskavi PISA niso dosegli 2. ravni matematične pismenosti, na manj kot 15 % do leta 2020. 

Takih učencev je v Sloveniji 20 % in smo nad EU povprečjem, ki je 23 % (Matematično 

izobraževanje v Evropi, 2012). Podobno nadpovprečne dosežke in zelo spodbuden trend na 

področju matematične pismenosti slovenskih četrtošolcev in osmošolcev kažejo rezultati 

raziskav TIMSS od leta 1995 do leta 2011. Natančnejša analiza dosežkov pokaže najnižjo 

stopnjo matematične pismenosti pri učencih v Pomurski regiji (Japelj Pavešić, Svetlik, Kozina, 

2012). To dokazujejo tudi rezultati NPZ zadnjih let, ki pa izpostavijo še dve pomembni dejstvi, 

in sicer da rezultati na NPZ močno korelirajo s socialno-ekonomskimi dejavniki družine ter da 

učenci s posebnimi potrebami po učnih dosežkih pri matematiki pomembno zaostajajo za 

vrstniki (Žakelj in Cankar, 2009).  

Slovenski osnovnošolski učitelji zaznavajo, da imajo učenci veliko težav z učenjem aritmetike, 

in sicer z učenjem poštevanke, z računskimi operacijami, ulomki, enačbami ter z izrazi s 

spremenljivkami (Žakelj, 2013). Do podobnih ugotovitev so prišli tudi tuji avtorji (McLeod, 

Armstrong, 1982), ki so ugotovili, da imajo učenci s PPUA težave z osnovnimi računskimi 

operacijami, odstotki, decimalnimi števili, merjenjem in matematičnim jezikom. Učenci s 

primanjkljaji na področju učenja aritmetike (v nadaljevanju PPUA) imajo pogosto šibko 

razvito konceptualno znanje (npr. pojem števila, ulomka, štetje, mestne vrednosti in 

desetiški sistem) ter proceduralno znanje (nezmožnost reševanja nalog s priklicem, napačen 

ali netočen priklic korakov postopka, uporaba razvojno nižjih strategij) (Geary, 1994; Ostad, 

2006; Kavkler, Tancig, Magajna, 2004).  

 

Učne težave pri matematiki se razprostirajo na kontinuumu od lažjih do zelo izrazitih 

(Garnett, 1998), od tistih, ki so prisotne le na enem področju učenja matematike (npr. 
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aritmetike), do tistih, ki povzročajo splošno matematično neuspešnost. Učenci s primanjkljaji 

na posameznih področjih učenja pri matematiki sestavljajo skupino učencev s težjo obliko 

SUT, pri katerih se zaradi znanih in neznanih motenj ali razlik v delovanju centralnega 

živčnega sistema kljub povprečnim ali nadpovprečnim intelektualnim sposobnostim 

pojavljajo izrazite težave na področju matematične pismenosti (razvoj občutka za števila, 

avtomatizacije aritmetičnih dejstev, točnosti izvajanja in avtomatizacije aritmetičnih 

postopkov, točnosti matematičnega rezoniranja) ter zaostanki v razvoju in/ali motnje 

pozornosti, pomnjenja, mišljenja, koordinacije, komunikacije, socialnih sposobnosti in v 

emocionalnem dozorevanju, ki pomembno vplivajo na učinkovitost posameznika pri 

matematiki (Magajna, idr., 2014). Geary (2004) deli specifične učne težave pri aritmetiki na 

proceduralne primanjkljaje, primanjkljaje v semantičnem spominu ali vizualne spacialne 

primanjkljaje. Proceduralni primanjkljaji so povezani s številskimi predstavami in pojmi, 

štetjem in nezmožnostjo reševanja nalog s priklicem aritmetičnih deklarativnih znanj in 

postopkov. Učenci s PPUA imajo pogosto težave z delovnim in dolgoročnim spominom ter 

nadzorovanjem reševanja, uporabljajo razvojno manj zrele strategije, slabo poznajo 

postopke, zaradi težav s sekvencami zaporednih korakov pri večstopenjskih postopkih se 

motijo pri njihovi izvedbi. Na proceduralno znanje vpliva pozornost (sledenje korakom), 

delovni spomin, fonološko procesiranje (izvajanje korakov in računanje zahteva zadrževanje 

fonoloških reprezentacij v delovnem spominu, medtem ko učenec izbira in nadzoruje 

strategije reševanja) in dolgoročni spomin (Fuchs, idr., 2006).  

Osnovni cilj dela z učenci s PPUA je razvoj takih metod in pristopov, ki vsaj kompenzirajo 

učne težave, če jih že popolnoma ne odpravijo (Kavkler, 2011). To poudarja tudi 

posodobljeni učni načrt za matematiko (2011), ki navaja, da je učencem s posebnimi 

potrebami treba prilagoditi učenje matematike, uporabiti drugačen didaktični pristop in tudi 

drugačen dostop do tehnologije kot preostalim učencem. Učencem s PPUA pri pouku 

pomagamo na osnovi petstopenjskega modela pomoči (Magajna idr., 2008) s pomočjo 

strategij dobre poučevalne prakse, direktnega in pozitivnega poučevanja matematike, 

timskega poučevanja, kooperativnih (sodelovalnih) oblik učenja, verbalizacije reševanja 

nalog, uporabe didaktičnih pripomočkov ter učenjem metakognitivnih tehnik (Magajna idr., 

2008; Kavkler, 2011; Kavkler idr., 1997; McMaster idr., 2006; Mitchel, 2007). 
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1.1  REZULTATI SLOVENSKIH OSNOVNOŠOLCEV PRI MATEMATIKI V 

NEKATERIH RAZISKAVAH 

Rezultati raziskave PISA (2012), opravljeni leta 2010 na Pedagoškem inštitutu, so pokazali, da 

slovenski šolarji (vključeni dijaki 1. letnikov srednjih šol in gimnazij) dosegajo v primerjavi z 

EU in OECD boljše povprečne rezultate. Temeljne matematične kompetence v Sloveniji 

dosega 80 % dijakov (v EU 77 %, v OECD pa 78 %). Najvišje kompetence na matematičnem 

področju dosega 4 % slovenskih dijakov (v EU in OECD 3 %) (Šterman Ivančič, 2013). Podobne 

nadpovprečne dosežke in zelo spodbuden trend na področju matematične pismenosti 

slovenskih četrtošolcev in osmošolcev kažejo rezultati raziskav TIMSS od leta 2003 do 2011. 

Zaskrbljujoči pa so drugi podatki iz raziskave PISA 2012: Slovenija, poleg Slovaške, Hrvaške in 

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

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

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

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

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

Domače raziskave kažejo, da učenci s posebnimi potrebami po učnih dosežkih pri matematiki 

zaostajajo za vrstniki. Analiza podatkov izvajanja NPZ (Nacionalno preverjanje znanja, Letna 

poročila o izvedbi od 2008 do 2015) za obdobje od leta 2008 do leta 2015 kaže, da so učenci 

s posebnimi potrebami, ki se šolajo v osnovnih šolah z enakovrednim izobrazbenim 

standardom in imajo pri NPZ-ju številne prilagoditve, dosegali v vseh primerjanih letih 

najslabše rezultate pri predmetu matematika. V vseh letih so učenci s posebnimi potrebami v 

9. razredu dosegali opazno nižje rezultate kot njihovi sovrstniki (leta 2008 se dosegali 57,4 % 

povprečne odstotne točke svojih sovrstnikov; leta 2010 so dosegli 58,78 %, leta 2012 60,6 % 

in leta 2015 68,4 %), vendar je opazen trend rahlega izboljšanja dosežkov. Dosežki NPZ 

kažejo tudi na vsakoletno najnižjo stopnjo matematične pismenosti pri učencih v Pomurski 

regiji (Japelj Pavešić, idr., 2012). Letno poročilo o izvedbi NPZ za leto 2014/15 razkriva, da so 

učenci 9. razreda v Pomurski regiji dosegli v povprečju daleč najmanj odstotnih točk 51,77 %, 

druga najmanj uspešna regija je bila Spodnjeposavska z 53,52 %, medtem ko je bilo 

slovensko povprečje 56,96 %. Po podatkih Statističnega urada RS je Pomurska regija ena od 

najmanj razvitih regij v Sloveniji. Raziskave (raziskava OECD za Slovenijo, TIMSS) pa kažejo, 

da socio-ekonomsko in/ali emigracijsko ozadje družine močno vpliva na izobraževalno 
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uspešnost posameznika, tudi pri matematiki, saj je bila med njima ugotovljena pomembna 

povezanost (Kavkler, 2011a). Višja stopnja izobrazbe staršev je povezana z višjimi dosežki 

učencev, pa tudi z višjimi pričakovanji staršev glede izobrazbe otrok. Ta vplivajo na višja 

pričakovanja otrok samih do lastnega izobraževanja, vse našteto pa vodi k boljšim dosežkom. 

Pomembna je pogostost uporabe jezika šole v domačem okolju (zlasti v priseljenih družinah), 

vključenost otrok v predšolsko izobraževanje ter pogostost z matematiko povezanih skupnih 

dejavnosti med starši in otroci v predšolskem obdobju (Japelj Pavešić idr., 2012).  

 

1.2   SPLOŠNE UČNE TEŽAVE 

Učenci s splošnimi učnimi težavami so zelo raznolika skupina prav zaradi tega, ker so vzroki 

njihovih težav zelo raznoliki. Lahko so posledica notranjih in zunanjih dejavnikov. Nekateri 

izmed teh dejavnikov so: podpovprečne in mejne intelektualne sposobnosti, motnje 

pozornosti in hiperaktivnosti, ovire v socialno-emocionalnem prilagajanju, slabše razvite 

samoregulacijske sposobnosti, socialno-kulturna drugačnost, drugojezičnost, socialno-

ekonomska oviranost, pomanjkanje motivacije (Magajna, idr., 2008). Vsi ti vzroki se odražajo 

v: počasnejšem usvajanju znanj, slabšem obvladovanju jezika, skromnejšem predznanju, 

manjši zbranosti, prisotnosti strahu in anksioznosti, slabše razvitih metakognitivnih 

sposobnostih (Kavkler, 2007). 

 

1.3   SPECIFIČNE UČNE TEŽAVE 

Izraz specifične učne težave (SUT) nam ponuja zelo širok spekter različnih primanjkljajev, ki 

se kažejo z zaostankom v zgodnjem razvoju in/ali težavah na enem ali več naslednjih 

področjih: pozornost, pomnjenje, mišljenje, koordinacija, komunikacija (jezik, govor), branje, 

pisanje, pravopis, računanje, socialna kompetentnost in čustveno dozorevanje. Te težave 

vplivajo na slabše učenje osnovnih šolskih spretnosti, kot so branje, pisanje in računanje, saj 

ovirajo učenčevo sposobnost predelovanja, interpretiranja zaznanih informacij in/ali 

povezovanja informacij (Magajna idr., 2008). Njihova osnovna značilnost torej je, da so 

nevrofiziološko pogojene, kar je glavni razlog za slabše napredovanje učenca na določenih 

področjih (Magajna, idr., 2011). 
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Specifične učne težave lahko delimo v dve glavni skupini, ki vključujeta: 

- specifične primanjkljaje na ravni slušno-vizualnih procesov, ki povzročajo motnje 

branja (disleksija), pravopisne težave (disortografija) in druge učne težave povezane s 

področjem jezika (npr. nekatere oblike specifičnih motenj pri aritmetiki itd.); 

- specifične primanjkljaje na ravni vizualno-motoričnih procesov, ki povzročajo težave 

pri pisanju (disgrafija), matematiki (spacialna diskalkulija), načrtovanju in izvajanju 

praktičnih dejavnosti (dispraksija) in tudi na področju socialnih spretnosti (Magajna, 

idr., 2008). 

 

1.4   SPECIFIČNE UČNE TEŽAVE PRI MATEMATIKI 

Učne težave pri matematiki se razprostirajo na kontinuumu od lažjih do zelo izrazitih 

(Garnett, 1998), od tistih, ki so prisotne le na enem področju učenja matematike (npr. 

aritmetike), do tistih, ki povzročajo splošno matematično neuspešnost.   

Pri opredelitvi specifičnih učnih težav pri matematiki se pogosto uporablja definicija 

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

težave pri matematiki vključujejo specifične primanjkljaje aritmetičnih spretnosti, ki niso 

povezane z motnjami v duševnem razvoju ali z neustreznim poučevanjem. Primanjkljaji se 

nanašajo na obvladovanje osnovnih štirih računskih operacij, manj pa na bolj abstraktne 

matematične vsebine iz algebre, trigonometrije in geometrije. Strokovnjaki ocenjujejo, da je 

učencev s specifičnimi učnimi težavami pri matematiki med 3 % in 10 % (Bull in Espy, 2006).  

Med učence s primanjkljaji na posameznih področjih učenja pri matematiki spadajo učenci s 

težjo obliko SUT, pri katerih se zaradi znanih in neznanih motenj ali razlik v delovanju 

centralnega živčnega sistema kljub povprečnim ali nadpovprečnim intelektualnim 

sposobnostim pojavljajo izrazite težave na področju matematične pismenosti (razvoj občutka 

za števila, avtomatizacije aritmetičnih dejstev, točnosti izvajanja in avtomatizacije 

aritmetičnih postopkov, točnosti matematičnega rezoniranja) ter zaostanki v razvoju in/ali 

motnje pozornosti, pomnjenja, mišljenja, koordinacije, komunikacije, socialnih sposobnosti 

in v emocionalnem dozorevanju, ki pomembno vplivajo na učinkovitost posameznika pri 

matematiki (Magajna, idr., 2014). 
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Na nastanek in razvoj SUT pri matematiki vplivajo okoljski dejavniki, kamor Kavkler uvršča 

kakovost poučevanja, vpliv večjezičnosti v domačem okolju, kulturno in ekonomsko 

prikrajšanost, strah in anksioznost v zvezi z matematiko ter učenčevo stališče do matematike 

(Sousa, 2008) ter notranji oz. kognitivni dejavniki, ki vplivajo na matematične dosežke in 

motivacijo za reševanje matematičnih nalog že v predšolskem obdobju in v nadaljevanju 

šolanja (Montague, 1996, po Kavkler 2011a; Kavkler, Tancig in Magajna, 1996).  

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

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

in z aritmetiko povezane specifične učne težave pri matematiki. Diskalkulijo deli na 

pridobljeno in razvojno diskalkulijo. Pridobljena diskalkulija je posledica določenih oblik 

možganskih okvar in prinaša težave z dojemanjem števil in aritmetičnih operacij, razvojna 

diskalkulija pa je povezana s slabšim razvojem matematičnih spretnosti od zgodnjih let 

otrokovega življenja in se povezuje s slabšim razumevanjem števil in aritmetike.  

 

1.5   SPECIFIČNE ARITMETIČNE UČNE TEŽAVE  

Specifične aritmetične težave lahko nastanejo na kateri koli stopnji informacijskega procesa: 

pri sprejemanju informacij (ta je lahko oslabljen zaradi slabših perceptivnih sposobnosti), pri 

predelavi informacij (povezava računskega znaka z operacijo, izvedba postopka, priklic 

aritmetičnega dejstva), pri predstavitvi rezultata (pisno, verbalno ali grafično podan rezultat). 

Geary (2004) deli specifične učne težave pri aritmetiki na proceduralne primanjkljaje, 

primanjkljaje v semantičnem spominu ali vizualne spacialne primanjkljaje. 

Specifične aritmetične težave so lahko povezane: 

- s slabše razvitimi zaznavnimi sposobnostmi (težave pri ponavljanju vzorcev, zapisu števil in 

znakov po nareku, v zvezi z razlikovanjem števil ali računskih znakov); 

- s šibko razvitim konceptualnim znanjem (npr. pojem števila, ulomka, štetje, mestne 

vrednosti in desetiški sistem); 

- s slabšim pomnjenjem, ki zajema šibek semantični spomin (težave na področju priklica 

aritmetičnih dejstev iz dolgotrajnega spomina - poštevanka, seštevanje in odštevanje do 

dvajset); delovni spomin (pozabljanje matematičnih podatkov ob nareku, pozabljanje 
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navodil, postopkov), dolgoročni spomin (pozabljanje delov algoritma) ter pomnjenje 

zaporedij (reševanje kompleksnih, večstopenjskih aritmetičnih in besedilnih nalog itd.); 

- z aritmetičnimi proceduralnimi težavami:  uporaba manj razvitih ali nepopolnih aritmetičnih 

postopkov, ki povzročijo napake pri izvrševanju korakov računanja (prenos in sposojanje 

desetic, pisno odštevanje in seštevanje) ter pri reševanju besedilnih nalog; 

- z vizualno-prostorskimi težavami: neustrezna uporaba vizualno–prostorskih spretnosti za 

predstavljanje in razlago aritmetičnih informacij: težave z orientacijo na številski vrsti, pri 

postavljanju decimalne vejice, pri pisnem računanju, z orientacijo v prostoru in času; 

- s slabše razvitimi jezikovnimi sposobnostmi (težave pri povezovanju matematičnih izrazov s 

pomenom); 

- z impulzivnim odzivanjem in s pozornostjo (pogoste napake v računanju, odločanju, 

spregledajo podrobnosti, nedokončane in nerešene naloge); 

- s slabše razvitimi finomotoričnimi sposobnostmi (hitrost in točnost zapisa števil, algoritmov, 

učinkovito rabo drobnih ponazoril itd.) (Geary, 1994; Geary 2004; Ostad, 2006; Magajna idr., 

2008; Kavkler, 1997; Kavkler, 2007). 

 

1.6   DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA SPECIFIČNE ARITMETIČNE UČNE TEŽAVE  

1.6.1 Matematična znanja 

Učencem z učnimi in s specifičnimi učnimi težavami pri matematiki bomo lažje nudili pomoč, 

če bomo prepoznali področja njihovih težav. Različni avtorji poudarjajo več področij 

matematičnega aritmetičnega, proceduralnega, konceptualnega in strateškega ali 

problemskega znanja (Anderson, 2007; Goldman idr., 1997; Bootge, 2001; Miller in Hudson, 

2007, v Impecoven-Lind in Foegen, 2010). Za praktično uporabo pa je zelo ustrezna delitev 

matematičnega znanja na deklarativno, proceduralno, konceptualno in problemsko znanje 

(Gagne, 1985, po Žakelj, 2003; Hodnik Čadež, 2006, po Kavkler, 2007). 
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Deklarativno znanje 

Matematično deklarativno znanje obsega mrežo osnovnih aritmetičnih dejstev (npr. 4 + 7 = 

11), družine dejstev (5 + 4, 4 + 5, 9 – 4, 9 – 5) in drugo semantično znanje (Goldman in 

Goldman, 1997 v Kalan, 2015; Bootge, 2001).  

Aritmetična dejstva najprej otroci usvajajo z ocenjevanjem majhnih količin, s štetjem in 

nazadnje s priklicem aritmetičnih dejstev iz dolgoročnega spomina (Geary, 1994; Bryant idr., 

2008). Prav zato je štetje zelo pomembno za pridobivanje učenčevih aritmetičnih 

sposobnosti in spretnosti, poleg razvoja pojma števila. Dobre strategije štetja vodijo do 

avtomatizacije aritmetičnih dejstev, ki je nujno potrebna za učinkovito reševanje bolj 

kompleksnih aritmetičnih nalog (Bryant idr., 2008; Fuchs idr., 2006). Učenci s PPUA pogosto 

uporabljajo manj zrele strategije štetja kot vrstniki, pri štetju uporabljajo prste ter se večkrat 

zmotijo (Geary, 1990, Kavkler, 2007). Priklic aritmetičnih dejstev iz dolgoročnega spomina je 

najbolj razvita strategija računanja. Učenci s PPUA imajo v bazi znanj shranjen ih manj 

informacij in tudi njihove strategije so manj točne in učinkovite (Kavkler, 1994). Prav tako 

imajo pogosto upočasnjen priklic ali pa ne zmorejo priklicati teh dejstev iz spomina, ter si 

pomagajo, tako da začnejo ugibati ali uporabijo podporne strategije pomoči (štetje na prste, 

verbalno štetje, dekompozicijska tehnika (npr. 2 + 2 + 1 = 5)).  

Deklarativno aritmetično znanje je pomembno, saj zmožnost shranjevanja in hiter priklic 

aritmetičnih dejstev pomagata učencu graditi proceduralno in konceptualno znanje (Kavkler, 

2007). 

Konceptualno znanje 

je znanje razumevanja pojmov in dejstev. Obsega oblikovanje in strukturiranje pojmov ter 

poznavanje relativnih dejstev. Žakelj (2013a) deli konceptualno znanje na osnovna znanja in 

vedenje (poznavanje) ter na razumevanje pojmov in dejstev. Osnovno znanje in vedenje je 

znanje, ki pomeni poznavanje specifičnih dejstev: znanje definicij, formul, aksiomov, izrekov 

idr. in na katero velikokrat vpliva zmožnost učinkovitega fonološkega procesiranja in 

dolgoročnega spomina. Žakelj (2013a) v shemi na sliki 1 navaja dejavnosti, s katerimi 

razvijamo to obliko konceptualnega znanja ter naloge za preverjanje tega znanja. 
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Slika 1 Konceptualno znanje (Žakelj, 2013a) 

 

Razumevanje pojmov in dejstev pomeni sposobnost fleksibilnega prehajanja med različnimi 

reprezentacijami (konkretna, grafična, simbolna, abstraktna). Žakelj (2013a) s shemo na sliki 

2 prikaže dejavnosti za razvoj pojmov (npr. navezovanje na izkustva - prepogibanje papirja, 

uporaba paličic, izdelovanje modelov in trakov idr., prepoznavanje pojmov na sliki, v 

besedilu, v preglednici, dani situaciji, iskanje primerov in protiprimerov idr.) in tipe nalog za 

preverjanje te vrste znanja (preveri, navedi primere, ugotovi odnos med podatki, razmisli, 

ponazori pojem z modeli idr.). 

 

Konceptualno znanje je treba razvijati skupaj s proceduralnim znanjem, saj sta to neločljivi 

komponenti. Geary (1994) opozarja, da se v šolah bolj poudarja pojmovno (konceptualno) 

znanje matematike kot pa učenčeve strategije in postopke. 

Slabo razumevanje pojmov, na katerih temelji postopek (na primer štetje, računske 

operacije, desetiške enote), lahko prispeva k razvojnim zaostankom pri sprejemanju bolj 

zahtevnih postopkov in zmanjšajo sposobnost za odkrivanje napak v postopku (Kavkler, 

Magajna, Aubrey, Lipec-Stopar, 1997; Ohlsson & Rees, 1991 v Geary, 2004).  

KONCEPTUALNO ZNANJE 

Poznavanje specifičnih dejstev; znanje definicij, formul, 

aksiomov, izrekov … 

DEJAVNOSTI ZA RAZVOJ NALOGE ZA PREVERJANJE 

Aktivna 
vloga 
učencev 

Navezovanje na 

izkustva:  

prepogibanje papirja, 

uporaba paličic, 

izdelovanje modelov in 

trakov idr. 

Poznati, ponoviti, navesti, zapisati, 

povedati definicijo, formulo, izrek, lastnost 

idr. 

Zapiši formulo za obseg kroga. 

Koliko je vsota kotov v trikotniku? 

Katero število je praštevilo? 
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Slika 2 Konceptualno znanje (razumevanje) (Žakelj, 2013a) 

 

Problemsko znanje 

Problemsko znanje je uporaba znanja v novih situacijah, uporaba kombinacij več pravil in 

pojmov pri soočenju z novo situacijo, sposobnost uporabe konceptualnega in 

proceduralnega znanja (Gagne, 1985, v Žakelj, 2003). S problemskim znanjem so povezani 

pojmi odkrivanja in raziskovanja (Žakelj, 2003). Problemsko znanje se kaže kot uporaba 

znanja, ki ga je učenec pridobil, v novih situacijah. Pri matematiki so pogosto besedilne 

naloge tiste, ki pokažejo, ali učenec vsebine, ki jih je usvojil, razume in jih zna uporabiti tudi v 

novih situacijah. 

Proceduralno znanje 

Proceduralno znanje obsega poznavanje in učinkovito obvladovanje pravil, algoritmov ali 

postopkov, ki se uporabljajo pri reševanju matematičnih računskih nalog (Bootge, 2001). 

KONCEPTUALNO ZNANJE (RAZUMEVANJE) 
 

REPREZENTACIJE POJMOV: konkretne, grafične, simbolne, abstraktne 
FLEKSIBILNO: prehajanje med reprezentacijami 

PREDSTAVE: številske predstave, prostorske predstave, abstraktne predstave 

DEJAVNOSTI ZA RAZVOJ NALOGE ZA PREVERJANJE 

PREPOZNAVANJE 
POJMOV: 
na modelih, na sliki, v 
besedilu (npr. 
v množici likov prepoznati 
paralelogram, 
prepoznati krožnico …) 
 
POVEZOVANJE POJMOV: 
integracija (iskanje 
podobnosti, razlik, 

odnosov …) 

PREPOZNAVANJE 
TERMINOLOGIJE 
IN SIMBOLIKE 
v dani situaciji (a, b stranici, 
višina, para vzporednih stranic …) 
 
NAVEZOVANJE NA IZKUSTVA 
(prepogibanje papirja, uporaba 
paličic, 
izdelovanje modelov in trakov idr.) 
PREPOZNAVANJE POJMOV 

(na sliki, v besedilu, v tabeli …) 

Preveri, navedi primere, ugotovi 
odnos med podatki, razmisli 
(navadno brez zahtevnejših 
računskih ali drugih matematičnih 
postopkov). 
 
Ugotovi/utemelji na sliki (v 
besedilu, v tabeli, v dani situaciji, 
navedi primere, matematično 
dejstvo). 
 

Ponazori pojem z modeli. 
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Delimo ga na rutinsko (proceduralno) znanje, ki pomeni izvajanje rutinskih postopkov, 

uporaba pravil in obrazcev, reševanje preprostih nesestavljenih nalog, z malo podatki in ga 

učenec pokaže pri izvajanju postopkov pisnega seštevanja, odštevanja ter na kompleksno 

(proceduralno) znanje, ki zajema uporabo kompleksnih postopkov, kot sta poznavanje in 

učinkovito obvladovanje algoritmov in postopkov, izbiro in izvedbo algoritmov in postopkov; 

uporabo pravil, zakonov, postopkov, sestavljanje naloge z več podatki. Kompleksno znanje se 

kaže v ustrezni izbiri ter uporabi postopka, uporaba zakonov (npr. komutativnost pri 

seštevanju) (Gagne, 1985, v Žakelj, 2003).  

S pomočjo proceduralnega znanja učinkovito uporabljamo deklarativno znanje in 

usklajujemo različne kognitivne in metakognitivne procese, ki so povezani z učinkovitim 

reševanjem problema (Montague, 1992).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 3 Proceduralno znanje (Žakelj, 2013a) 

 

Matematično proceduralno znanje sestavlja simbolična reprezentacija (simboli za operacije s 

celimi števili: +, -, x) ter pravila za izpeljavo nalog kot so algoritmi (Goldman idr., 1997, v 

Kalan, 2015). Posameznik pri novi nalogi išče vire v dolgoročnem spominu in jih usklajuje z 

novo situacijo. Ko je naloga rešena, se rešitev shrani v spominu kot postopek. Ko učenec spet 

PROCEDURALNO ZNANJE 
obsega poznavanje in obvladovanje algoritmov in postopkov. 

Rutinsko proceduralno znanje 
(izvajanje rutinskih postopkov) 

Kompleksno proceduralno znanje 
(izvajanje kompleksnih postopkov) 

DEJAVNOSTI ZA 
RAZVOJ POJMOV 
 
Izvajanje preprostih 
postopkov: 
• računski postopki, 
• risanje diagramov, 
• izdelovanje tabel, 
• uporaba pravil in 
obrazcev, 
• reševanje nesestavljenih 

nalog z malo podatki. 

NALOGE ZA 
PREVERJANJE 
 
Izračunaj, nariši 
(jasno izražene 
zahteve po uporabi 
in izvedbi 
določenega 
postopka). 

NALOGE ZA 
PREVERJANJE 
 
Večstopenjske 
besedilne naloge, 
odprti, zaprti 

problemi. 

DEJAVNOSTI ZA 
RAZVOJ POJMOV 
 
Samostojna izbira, 
uporaba in izvedba 
zahtevnejših postopkov; 
razumeti besedilo; 
prepoznati povezave 
med podatki; 
zapisati matematični 

model (enačbo, izraz). 
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naleti na podobno nalogo, jo hitreje reši, ker prikliče ustrezno serijo korakov shranjenih v 

dolgoročnem spominu (Bootge, 2001). 

Prior (1996 v Kavkler, 2007) navaja le nekatere od mnogih problemov s področja 

aritmetičnega proceduralnega znanja, ki jih srečujemo pri otrocih s specifičnimi učnimi 

težavami pri matematiki, in sicer: 

- težave pri obvladovanju postopka štetja (npr. štetje v zaporedju po 5, 10, 15 …), 

- težave pri zapisu števil pri izvajanju postopka pisnega množenja in deljenja itd., 

- netočno izvajanje osnovnih aritmetičnih operacij (ustnega in pisnega računanja), 

- izjemna počasnost pri izvajanju aritmetičnih postopkov itd. 

 

Prehod od počasnih, z napakami izvajanih komponent postopka, do komponent, ki se 

izvajajo kot spretnost, poteka v treh stopnjah: od kognitivne prek asociativne stopnje do 

stopnje avtomatizacije postopka (Anderson, 1980, v Kavkler, 2007): 

- Na kognitivni stopnji učitelj učencem predstavi pravila, ki so osnova postopka (npr.: 

pri učenju pisnega seštevanja učitelj pove učencem, kje morajo začeti seštevati, kako 

prenašati desetice naprej, kako podpisovati števila itd.). Na tej stopnji učenec dojame 

določen postopek. 

- Na asociativni stopnji otroci rešujejo za vajo veliko primerov in vztrajno uporabljajo 

naučena pravila, ne da bi se tega zavedali. 

- Ko se uporaba pravil avtomatizira, preidejo na stopnjo avtomatizacije, ko npr. naloge 

pisnega seštevanja rešujejo hitro in brez napak.  

 

Učenec, ki dobro razume matematične pojme, mora poleg tega obvladati tudi proceduralno 

znanje in vedeti mora, kdaj bo uporabil določen postopek pri reševanju aritmetičnih nalog, 

da bo pri reševanju uspešen. In obratno, učenje proceduralnih znanj z razumevanjem temelji 

na razumevanju pojmov. Če se učenec npr. uči množenja decimalnih števil brez razumevanja 

pojma »decimalno število«, je od števila ponovitev postopka odvisno, kako dobro se bo 

naučil. Vendar je tako pridobljeno znanje običajno kratkotrajno in ga hitro pozabimo (Žakelj, 

2013a). Večina učencev s specifičnimi učnimi težavami ni sposobnih samostojno, le na osnovi 

konceptualnega matematičnega znanja, razviti potrebno proceduralno znanje (npr. za pisno 

računanje, reševanje enačb itd.), razen v primeru osnovnih numeričnih in aritmetičnih 
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spretnosti (npr. 3 + 2 =), zato je treba postopke v procesu poučevanja sistematično razvijati. 

Ko učenec s specifičnimi učnimi težavami pri matematiki postopek dojame, potrebuje veliko 

vaj, da postopek izvede v čim krajšem času in s čim manj napakami. Učenec utrjuje postopke, 

tako da rešuje veliko različnih in zanimivih aritmetičnih nalog (Geary, 1994).  

Na proceduralno znanje vpliva pozornost (sledenje korakom), delovni spomin, fonološko 

procesiranje (izvajanje korakov in računanje zahteva zadrževanje fonoloških reprezentacij v 

delovnem spominu, medtem ko učenec izbira in nadzoruje strategije reševanja) in dolgoročni 

spomin (Fuchs idr., 2006).  

 

 

1.6.2 Aritmetične strategije 

Za uspešno obvladovanje aritmetike je potrebno otroku v prvih letih šolanja razviti osnovne 

predpogoje (npr.: sposobnost pozornega poslušanja, primerjanja količin, ugotavljanja 

velikostnih odnosov itd.), razumevanje pojma števila, obvladovanje različnih vrst štetja, 

razvoj potrebnega matematičnega pojmovnega in proceduralnega znanja itd. (Kavkler, 

2007).  

Avtorja De Corti in Veschaffel (1987) navajata tri vrste strategij reševanja matematičnih 

nalog: 

- Materialne strategije pri reševanju aritmetičnih nalog terjajo neko materialno oporo 

(npr. prste, kroglice, računalo, številski trak). Te strategije so značilne za mlajše učence, a 

tudi mladostnike in nekatere odrasle osebe (npr. z nižjimi intelektualnimi sposobnostmi 

ali s hujšimi specifičnimi učnimi težavami pri matematiki), ki nikoli ne dosežejo bolj 

razvitih aritmetičnih strategij in s konkretnimi materiali kompenzirajo svoje šibkosti. 

Materialne strategije omogočajo pravilen izračun osnovnih aritmetičnih nalog v manjšem 

številskem obsegu, a terjajo mnogo več časa kot druge strategije računanja. 

- Verbalne strategije reševanja aritmetičnih nalog vključujejo verbalno oporo (npr. štetje 

pri seštevanju, ponavljanje večkratnikov pri množenju itd.). Učinkovitost in točnost 

verbalnih strategij sta odvisni od sposobnosti štetja, pomnjenja, pozornosti itd. Sled 

štetja pri uporabi verbalnih strategij je manj močna kot pri uporabi materialne opore, 

zato učenec s slabšo pozornostjo ali s slabše razvitim kratkotrajnim pomnjenjem hitro 

pozabi npr., katero število je že imenoval ali do katerega števila mora šteti. 
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- Miselno računanje terja priklic aritmetičnih dejstev iz dolgotrajnega spomina. Ta 

strategija omogoča učencu najhitrejše in najučinkovitejše reševanje osnovnih 

aritmetičnih nalog. Otroci, ki so uspešni pri računanju, že v prvem razredu prikličejo 

veliko aritmetičnih dejstev iz baze podatkov. Avtomatičen priklic ne zahteva veliko 

zavestne pozornosti, ne obremenjuje delovnega spomina, zato je možno več pozornosti 

posvetiti zahtevnejšim miselnim procesom. Učenci z učnimi težavami potrebujejo več 

časa za razvoj strategij miselnega računanja kot vrstniki. Treba jim je omogočiti 

dejavnosti z učnimi pripomočki in take učne situacije, ki spodbujajo prehod na bolj 

razvite strategije računanja ter več časa za reševanje aritmetičnih nalog.  

Razvojne študije o otrocih brez težav pri matematiki so odkrile, da normalen potek razvoja 

strategij v času osnovnošolskega izobraževanja kaže očiten napredek od nezrelih, 

neučinkovitih strategij, preko verbalnega štetja h končnemu priklicu aritmetičnih dejstev. 

Izbira strategije, ki jo učenec izbere pri reševanju aritmetičnih nalog je odvisna od vrste 

aritmetične naloge, razvojnih dejavnikov, delovnega spomina, spominske reprezentacije in 

priklica osnovnih aritmetičnih dejstev ter anksioznosti (Kavkler, 2007). 

Za učence z učnimi težavami pri matematiki je v primerjavi z njihovimi vrstniki značilna 

dolgotrajnejša uporaba razvojno manj zrelih strategij reševanja aritmetičnih nalog (Kavkler, 

2007). Paradoks je, kot opozarja Geary (1994), da le redki učitelji v večinskih šolah učijo 

računati s prsti (npr. kako ponazoriti s prsti oba seštevanca, kje začeti šteti, kako odvzeti 

ipd.). Prehod s preštevanja predmetov na uporabo verbalne strategije reševanja aritmetičnih 

nalog je odvisen od različnih faktorjev: od vrste štetja, ki jo učenec obvlada, od delovnega 

spomina, sposobnosti koncentracije itd. (Kavkler, 1996). Pri večini učencev se učinkovitost 

strategij štetja izboljša med osmim in desetim letom; v tem času otroci preidejo s štetja na 

priklic aritmetičnih dejstev, ki postaja v tem obdobju vedno bolj učinkovit (Kaye idr., 1986, v 

Kavkler, 1996). 

Učenci s PPUA pogosto uporabljajo nižje strategije reševanja matematičnih nalog od svojih 

vrstnikov. Zato je treba spoznati, na kateri stopnji računskega procesa ima učenec težave in 

kakšne, katere strategije uporablja ter mu na podlagi tega organizirati ustrezne oblike, 

metode dela ter izbrati ustrezne pripomočke (Kavkler, 2007). 
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1.6.3 Skromen delovni spomin 

Učenci s specifičnimi učnimi težavami pri matematiki imajo primanjkljaj delovnega spomina 

(McLean in Hitch, 1999; Swanson, 1993, po Geary, 2004; Alloway, 2006, Geary idr., 2000). 

Uporabljajo štetje na prste kot strategijo reševanja aritmetičnih nalog, saj si predstavljajo 

seštevance s prsti ter s tem razbremenijo delovni spomin (Geary, 1990). Tem učencem ne 

uspe zadržati informacij v delovnem spominu, medtem ko izvršujejo še druge operacije. 

Delovni spomin je odgovoren za napake pri računanju, saj se učenec hitro zmoti in prešteje 

premalo ali preveč (Geary, 1990; Hanich idr., 2001, po Geary, 2004). 

Baddeley (1986, po Schuchardt idr., 2008; Wilson in Swanson, 2001; De Smedt idr., 2009) je 

razvil tristopenjski model delovnega spomina. Na čelu je centralni, nadzorni sistem, ki služi za 

nadzor in urejanje kognitivnih procesov in za vodenje obeh nižjih sistemov delovnega 

spomina. Model obsega še dva podrejena podsistema z omejeno kapaciteto, katera 

uporabljamo za začasno shranjevanje fonoloških informacij in vizualno-prostorskih 

informacij. Ta dva podsistema uporabljamo samo za pasivno shranjevanje informacij. Oba 

podsistema sta v neposredni povezavi s centralnim izvršnim sistemom. 

De Rammelaere, Stuyven in Vandierendonck (2001, po Mammarella idr., 2010) so poročali, 

da ima nadzorni sistem pomembno vlogo pri enostavnem seštevanju in množenju. Nadzorni 

sistem delovnega spomina je pri učencih z aritmetičnimi učnimi težavami okrnjen (Geary idr., 

2000). Fonologični del, ki ohranja verbalne informacije, je nepogrešljiv pri kompleksnejšem 

seštevanju in množenju (Furst in Hitch, 2000, po Mammarella idr., 2010; Seitz in Schumann-

Hengsteler, 2000, po Mammarella idr., 2010). Ugotovitve raziskovalcev o fonološkem delu 

delovnega spomina niso enotne. Pri nekaterih raziskavah (Hitch idr., 1991, po Schuchardt 

idr., 2008; Swanson idr., 2001, po Schuchardt idr., 2008) so ugotovili, da imajo učenci s 

specifičnimi aritmetičnimi učnimi težavami okrnjen fonološki del delovnega spomina, ostali 

raziskovalci (Geary idr., 2000; McLean idr. 1999; Landerl idr. 2004; po Schuchardt idr., 2008) 

v svojih študijah niso odkrili povezav. Tako ne moremo potrditi, da je primanjkljaj 

fonološkega delovnega spomina prisoten pri vseh učencih z aritmetičnimi učnimi težavami.  

Vizualno-spacialni podsistem delovnega spomina je prisoten pri štetju, pri operacijah z 

večmestnimi števili in pri reševanju neverbalno posredovanih problemov (Mammarella idr., 

2010). O vizualno-spacialnih primanjkljajih pri učencih s specifičnimi aritmetičnimi težavami 
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poročajo številne študije (McLean in Hitch, 1999, Geary idr., 2000; Bull idr., 1999, po 

Schuchardt idr., 2008; D'Amico in Guarnera, 2005, po Mammarella idr., 2010). 

 

1.6.4 Primanjkljaji na področju dolgoročnega semantičnega spomina 

Pri izvajanju ponavljajočih se aritmetičnih nalog se osnovna dejstva (npr. 6 + 2 = 8) hranijo v 

dolgoročnem spominu (Stock idr., 2010). Dolgoročni spomin predstavlja oporo tistim 

procesom, ki jih uporabljamo pri reševanju nalog. Najpogostejša procesa sta neposreden 

priklic aritmetičnih dejstev in razčlenitev. Učenec poišče aritmetična dejstva, shranjena v 

dolgoročnem spominu, z direktnim priklicem. Razčlenitev vključuje prenovo rezultata, ki 

temelji na iskanju delne vsote. Na primer, račun 6 + 7 je mogoče rešiti, tako da prikličemo 

rezultat računa 6 + 6 in nato prištejemo 1 k tej delni vsoti, torej 12 + 1 in dobimo 13. Učenec 

ugotavlja pravilnost priklicanih dejstev in postopkov s kriteriji zaupanja. Učenci brez učnih 

težav pri matematiki pridejo do pravilnih rešitev, medtem ko učenci z učnimi težavami pri 

matematiki navajajo tako pravilne kot nepravilne rezultate (Siegler, 1988; po Geary, 2004). 

Tako so aritmetične sposobnosti učencev odvisne od samodejnega priklica aritmetičnih 

dejstev iz dolgoročnega spomina (Siegler in Shrager, 1984; po Fuchs idr., 2006). Učenci s 

specifičnimi učnimi težavami pri matematiki imajo težave pri uskladiščenju aritmetičnih 

dejstev v dolgoročni spomin in priklicu iz njega, kljub intenzivnemu učenju osnovnih 

aritmetičnih dejstev (Bull in Johnston, 1997; Jordan in Montani, 1997; Howell, Sidorenko, 

Jurica, 1987, vse po Geary, 2004). 

Ko učenci s specifičnimi učnimi težavami pri matematiki prikličejo aritmetična dejstva iz 

dolgoročnega spomina, napravijo veliko več napak kot njihovi vrstniki brez težav in se 

razlikujejo tudi v hitrosti odgovora (Geary idr., 2000; Geary, 2004). Nekateri učenci s 

specifičnimi učnimi težavami pri matematiki delajo napake v priklicu zaradi sočasnega 

priklica nepomembnih zvez. Premik k procesom, ki temeljijo na priklicu iz dolgoročnega 

spomina, pripomore k hitrejšemu reševanju matematičnih nalog. Morebiten samodejen 

priklic osnovnih aritmetičnih dejstev in s tem zmanjšana uporaba delovnega spomina, 

omogoča reševanje bolj kompleksnih nalog (Geary in Widaman, 1992, po Geary, 2004). 
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1.6.5 Počasnejša predelava informacij 

Hitrost procesiranja informacij se nanaša na hitrost prevajanja informacij skozi sisteme 

procesiranja in učinkovitost opravljanja preprostih nalog v nekem časovnem intervalu (Dehn, 

2008). Večja hitrost procesiranja omogoča procesiranje večje količine informacij in s tem se 

poveča funkcionalna kapaciteta delovnega spomina ter zmanjša kratkoročno pozabljanje 

(Dehn, 2008). Caroll (1993, po Geary, 2011) meni, da je hitrost obdelave podatkov neodvisna 

od delovnega spomina in se včasih nakazuje kot boljši napovedovalec matematičnih 

dosežkov kot delovni spomin. 

Rezultati raziskave (Fuchs idr., 2006) kažejo, da hitrost obdelave podatkov vpliva na vse vrste 

aritmetičnih spretnosti (npr. hitrost štetja, seštevanja in odštevanja itd.). Kadar so učenci s 

slabšo zmožnostjo hitre obdelave podatkov pod časovnim pritiskom, imajo težave s 

pozornostjo, pri pomnjenju in priklicu informacij. Prav tako težje obvladujejo časovne 

zahteve pri pouku (Kavkler, 1997; Magajna idr., 2008). 

 

1.6.6 Fonološko procesiranje 

Učne težave pri aritmetiki se pogosto zgodijo v kombinaciji s težavami pri branju, (Geary, 

1994) za katere pa velja, da jih povzroča primanjkljaj fonološkega procesiranja (Bruck, 1992, 

po Fuchs idr., 2006). Fuchs in sodelavci (2006) so ugotovili, da je kakovost fonološkega 

procesiranja napovednik uspešnosti aritmetičnega znanja. 

 

1.6.7 Vizualno-prostorske sposobnosti 

Vizualno-prostorske sposobnosti lahko razvrstimo v tri podskupine: prostorsko dojemanje, 

prostorsko vizualizacijo in mentalne sposobnosti rotacije (Maneghetti idr., 2011). Učenci s 

pomanjkljivimi vizualno-prostorskimi sposobnostmi lahko imajo izrazitejše težave prav pri 

matematiki (Magajna idr., 2008; Jordan  idr., 2009), saj vplivajo na branje in pisanje števil, na 

učenje številskih kombinacij (zlasti vidno-prostorski delovni spomin), mentalno številsko 

vrsto (npr. poznavanje in razumevanje odnosov med števili) in na usvajanje proceduralnega 

znanja – npr. ustnega in pisnega računanja (Geary in Hoard, 2005; Geary, 2011). Težave v 

prostorskih reprezentacijah upočasnjujejo usvajanje in avtomatizacijo osnovnih aritmetičnih 
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dejstev, vplivajo na obdelavo nebesednih informacij, ki so ključne za reševanje aritmetičnih 

nalog seštevanja in odštevanja. Pomembno slabše dosežke imajo pri vseh nebesednih 

nalogah (Gersten, idr., 2005). Vidno-prostorske sposobnosti pri osnovnošolskih otrocih 

vplivajo tudi na boljšo orientacijo med mestnimi vrednostmi in na ta način omogočajo 

uporabo prožnejših miselnih računskih strategij (Bobis, 2008). Po mnenju Passolunghi in 

Mammarelle (2012) imajo prostorske predstave pomembno vlogo pri oblikovanju mentalne 

številske vrste, prostorski delovni spomin pa je močno povezan z uspešnim reševanjem 

aritmetičnih in matematičnih besedilnih nalog.  

 

1.6.8 Pozornost 

Številni avtorji (Kavkler, 1995, 2011a; Geary idr., 2001, po Campos idr., 2012; Fuchs idr., 

2006; Shaywitz in Fletcher 1994, po Raghubar idr., 2009) so ugotovili, da ima veliko učencev 

z učnimi težavami pri matematiki tudi motnjo pozornosti. Tudi Zentall (2007) je ugotovil, da 

imajo učenci z motnjo pozornosti več težav pri reševanju aritmetičnih nalog. Učenci s 

pomanjkljivo pozornostjo zamešajo računske operacije, npr. dodajajo, namesto da bi 

odštevali ali pa računajo z obema operacijama (seštevajo in odštevajo pri istem računu) 

(Jordan in Hanich, 2000). 

Težave na področju pozornosti lahko znatno vplivajo na razvoj aritmetičnega znanja (Fuchs 

idr., 2005). Težave z usmerjanjem pozornosti vplivajo na razvoj predstave kombinacij števil v 

dolgoročnem spominu (Siegler in Shrager, 1984, po Geary, 2004). 

 

1.6.9 Odnos do matematike 

Številni avtorji (npr. Kavkler, 1997; Sousa, 2008; Japelj Pavešić idr., 2008) menijo, da 

negativni občutki ali strah pred matematiko ovirajo učence pri doseganju optimalnih učnih 

rezultatov. Znaki, kot so učenčev odpor do šolskega dela, potrtost, vdanost v usodo idr., so 

značilnosti anksioznosti, ki se pogosto razvije in se z leti še stopnjuje, če učne težave v prvih 

letih šolanja niso bile pravočasno odkrite in učenci niso dobili ustrezne pomoči. 

Avtorici Hribar in Magajna (2011) opozarjata, da občutek napetosti in tesnobe v različnih 

okoliščinah v učnem procesu in vsakdanjem življenju, ki zahtevajo operiranje s števili ali 
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reševanje matematičnih nalog, močno vpliva na učne dosežke pri matematiki. To čustveno 

stanje imenujeta matematična anksioznost. Vzroki za pojav matematične anksioznosti so 

raznoliki od načinov učenja do načinov poučevanja ter preteklih izkušenj. Znaki anksioznosti 

se pogosteje pojavljajo, če so učenci časovno omejeni (pisne kontrolne naloge) ali socialno 

izpostavljeni (spraševanje pred tablo). Tesnoba in strah pred matematiko dokazano 

negativno vplivata na učne dosežke učencev (Vukovic idr., 2013; Williams, 2008). 

Matematična anksioznost se nanaša na občutke napetosti ali skrbi, ki negativno učinkuje na 

dojemanje matematike v šoli in tudi v vsakdanjem življenju (Richardson in Suinn, 1972; 

Wigfield in Meece, 1988, vse po Žakelj, Valenčič Zuljan, 2015). Negativni vpliv matematične 

anksioznosti ima daljnosežne posledice: v primerjavi z njihovimi vrstniki, ki so manj 

zaskrbljeni, matematično tesnobni učenci ne uživajo v matematiki, imajo nižje dojemanje 

svojih matematičnih sposobnosti in ne vidijo vrednosti matematike v vsakdanjem življenju 

(Ashcraft, Krause, in Hopko, 2007; Ashcraft in Moore, 2009; Hembree, 1990). Raziskovalci so 

še ugotovili, da se matematična anksioznost poveča zlasti pri matematičnih nalogah, ki so 

močno vezane na delovni spomin (večmestno seštevanje in odštevanje s prehodom, 

ohranjanje zaporedja pri večmestnem množenju in deljenju ter reševanje ABP). Kaur (1997) 

opozarja, da so v študijah pogosteje pri učencih z učnimi težavami našli izraze negativnih 

emocij, kot npr. frustracijo in zmedenost. 

Zelo pomemben dejavnik učne uspešnosti je posameznikovo prepričanje o sebi, kamor sodi 

tudi samoučinkovitost (Bandura, 1997; Hattie, 2009). Učenec, ki je bolj prepričan v lastno 

učinkovitost pri doseganju učnih ciljev, bo v učenje vložil več truda in bo v tem procesu dlje 

vztrajal, tudi ob morebitni trenutni neuspešnosti. Raziskave kažejo, da je ravno pri mate-

matiki zaupanje v lastno učinkovitost jasen napovedovalec učenčevega šolskega uspeha 

(Mousoulides in Philippou, 2005) ter da učenci z zelo razvitim zaupanjem v lastno 

učinkovitost uspešneje uporabljajo kognitivne ter metakognitivne strategije učenja, če se 

hkrati bolj zavedajo svojih motivacijskih prepričanj (Mousoulides in Philippou, 2005). V 

raziskavi Puklek, Levpušček in Zupančič (2009, po Peklaj idr., 2009) so avtorice pri predmetu 

matematika v osmem razredu devetletke ugotovile, da je zaznana učna samoučinkovitost pri 

matematiki pomemben napovedovalec zaključne ocene učenca pri matematiki in rezultata 

na nacionalnem preverjanju znanja iz matematike. Prav tako se je zaznana učna 

samoučinkovitost pri matematiki pokazala kot pomemben mediator med starševskim in 
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učiteljevim vedenjem ter učno uspešnostjo pri matematiki. Tako je pritisk staršev 

((pre)visoka zahtevnost staršev glede ocen in nadaljnjega izobraževanja njihovega otroka) 

posredno negativno vplival na zaključno oceno pri matematiki prek negativnega učinka na 

zaznano samoučinkovitost pri predmetu. Na drugi strani pa so učiteljeve značilnosti vodenja 

razreda; kot so nudenje čustvene opore in izražanje sprejemanja učencev, spodbude k 

maksimalnemu razvoju intelektualnih potencialov učencev ter usmerjanje učencev v 

obvladovanje učne snovi; posredno pozitivno učinkovale na zaključno oceno iz matematike 

prek pozitivnega učinka na zaznano posameznikovo učno samoučinkovitost pri predmetu 

(Žakelj, Valenčič Zuljan, 2015). 

 

1.6.10 Komorbidnost 

Primanjkljaji na posameznih področjih učenja se pogosto pojavljajo skupaj z nevrološkimi 

razvojnimi motnjami (ADHD, ADD, motnje komunikacije, razvojna motnja koordinacije, 

motnje avtističnega spektra) in drugimi duševnimi motnjami (anksioznost, depresivne in 

bipolarne motnje) (Magajna, idr., 2014). Temu sočasnemu pojavljanju različnih 

primanjkljajev in motenj rečemo komorbidnost. Komorbidnost pri učencih s SUT ni redek 

pojav (San Miguel, Forness in Kavale, 1996; DuPaul, Gormley in Laracy, 2013), kar lahko za 

učitelja predstavlja dodatno obremenitev pri delu. Sočasno pojavljanje motenj lahko zelo 

oteži diferencialno diagnostično ocenjevanje, saj vsaka izmed motenj neodvisno vpliva na 

funkcioniranje in ovira prilagajanje v vsakodnevnih in šolskih okoliščinah.  

Rezultati raziskav kažejo, da se pri učencih s PPUA najpogosteje sopojavljata disleksija 

(Landerl idr., 2004, Landerl in Moll, 2010) v pogostosti do 47 % populacije učencev s PPUA 

(Moll, idr., 2014) ter motnje pozornosti in koncentracije (ADHD) v pogostosti do 60 % 

populacije učencev s PPUA (Shalev, 2004; Zentall idr., 1994). Sočasno pojavljanje ADHD in 

PPUA pomembno poveča tveganje za slabše delovanje na kognitivnem in šolskem področju 

(Magajna idr., 2014). 

Učenci z matematičnimi učnimi težavami/bralnimi težavami ali samo matematičnimi učnimi 

težavami delajo več napak pri štetju in uporabljajo razvojno manj razvite postopke dlje (več 

let) kot njihovi vrstniki. Razlike so še posebej očitne pri učencih z matematičnimi učnimi 
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težavami in bralnimi težavami. Učenci z matematičnimi učnimi težavami imajo boljše 

proceduralno znanje kot učenci s kombiniranima motnjama, matematičnimi učnimi težavami 

in bralnimi težavami (Geary idr., 2000; Jordan in Montani, 1997). Otroci s kombiniranimi 

učnimi težavami pri matematiki in bralnimi težavami imajo mnogo več težav pri reševanju 

matematičnih nalog, predvsem pri nalogah z besedilom, kot pa učenci s specifičnimi učnimi 

težavami pri matematiki (Geary idr., 2000, Jordan idr., 2003). 

 

1.7 UČENJE ARITMETIKE 

Pouk matematike je namenjen graditvi pojmov in povezav, spoznavanju ter učenju 

postopkov, ki posamezniku omogočajo vključitev v sistem (matematičnih) idej in posledično 

vključitev v kulturo, v kateri živimo. Osnovnošolski pouk matematike obravnava temeljne in 

za vsakogar pomembne matematične pojme, in to na načine, ki so usklajeni z otrokovim 

kognitivnim razvojem, s sposobnostmi, z osebnostnimi značilnostmi in z njegovim 

življenjskim okoljem (npr. narava kot vir za matematično ustvarjanje in raziskovanje) (Učni 

načrt, 2011). Številske sposobnosti vključujejo razumevanje številskih simbolov ter znakov za 

različne operacije, razumevanje pojma količina, razumevanje številskih operacij, sposobnost 

za branje in pisanje matematičnih simbolov, razumevanje številskih odnosov (Kavaš 2002, po 

Žakelj 2003). 

Pomembno je vedeti, kako otroci pridobivajo znanje in spretnosti pri matematiki. Haylock in 

Cockburn (1989) navajata preprost model razvoja aritmetičnega konceptualnega znanja, ki 

vključuje predmete, simbole, jezik in slike. 

 

 

Slika 4 Model razvoja aritmetičnega konceptualnega znanja 

simboli jezik 

slike 
konkretni 
material 
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Ko se učenec sooči z novim problemom, ga bolje razume, če ga lahko poveže s predhodnim 

znanjem in spretnostmi. Učenec gradi novo znanje, kognitivne povezave s povezovanjem 

informacij, ki jih dobi, ko manipulira s predmeti, simboli, z jezikom in slikami. 

 

Haylock in Cockburn (1989) model razlagata na primeru odštevanja: 

- učenec razume odštevanje, napisano s simboli, če primerja dva seta materiala 

(manipuliranje s konkretnim materialom poveže s simboli); 

- ob ustno podanih navodilih prikaže odštevanje na številski osi (povezava jezika s 

sliko); 

- uporabi pravilni simbol pri računanju, pri besedilnih nalogah, ki vključujejo besedne 

zveze - koliko več, koliko manj (povezava jezika s simboli); 

- si izmisli zgodbo, ki bi odgovarjala danemu primeru odštevanja v kontekstu 

nakupovanja; pri tem uporablja primerjavo dražje - cenejše (povezava simbolov, 

jezika, konkretne situacije). 

 

1.7.1 Diagnosticiranje aritmetičnih težav 

Pri opredeljevanju vsebin, pri katerih imajo učenci učne težave, je raziskava (Žakelj, 2013) 

pokazala, da največ učiteljev zaznava učne težave učencev pri poštevanki, pri seštevanju in 

odštevanju s prehodom, pri količinah/merskih enotah/pretvarjanju, reševanju matematičnih 

problemov ter pri besedilnih nalogah. Žakelj (2013) še ugotavlja, da učitelji razrednega pouka 

ter strokovni delavci šolske svetovalne službe statistično pomembno pogosteje zaznavajo 

učne težave pri seštevanju in odštevanju s prehodom kot učitelji matematike. Učitelji 

matematike ter strokovni delavci šolske svetovalne službe pa statistično pomembno 

pogosteje zaznavajo učne težave pri geometriji, reševanju matematičnih problemov ter pri 

besedilnih nalogah. Težave z razvojem številskih predstav je izrazilo 92,9 % učiteljev 

razrednega pouka in 77,3 % učiteljev matematike. Težave z uporabo strategij reševanja 

problemov pa je izrazilo 77 % učiteljev razrednega pouka in 66 % učiteljev matematike. Tudi 

rezultati drugih raziskav (npr. Vukovic idr., 2013; Matematično izobraževanje v Evropi 2012; 

Magajna idr., 2008), ki so proučevali učne težave učencev z različnih perspektiv in razlogov, 

pogosto kot težavna področja izpostavljajo učenje računskih spretnosti, razvoj številskih 
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predstav in reševanje aritmetičnih nalog. Vzroke za težave pri razvoju številskih predstav 

Vukovic idr. (2013) povezujejo tudi s strahom pred matematiko. Ugotovili so, da anksioznost 

bolj negativno vpliva na učenje računskih spretnosti, na razvoj številskih predstav in na 

reševanje aritmetičnih nalog kot na reševanje geometrijskih problemov. Prav tako Kmetič 

(2013) opozarja, da se na razredni stopnji pogosto zatakne pri številskih predstavah. Pri 

manjših številih se učenec vsakokrat s štetjem prepriča, ali ima prav, pri večjih številih pa si s 

štetjem ne more pomagati, zato mora usvojiti številske predstave. Posledično se, če ima 

učenec šibke številske predstave, tako pojavijo tudi težave pri računskih operacijah, še 

posebej pri odštevanju. 

 

Pri reševanju aritmetičnih nalog je za boljše razumevanje in odpravljanje težav treba 

upoštevati različne spoznavne procese, ki so aktivni pri reševanju aritmetičnih nalog. 

Caramazza in McClosky (1987, po Kavkler, 2002) sta oblikovala hipotetični model 

kognitivnega računskega procesa, ki nam lahko pomaga pri razumevanju in diagnosticiranju 

specifičnih učnih težav pri matematiki. Pri reševanju katere koli aritmetične naloge moramo 

pravilno izvesti vse tri stopnje, da je rezultat pravilen. Model ima tri stopnje: 

1) Predelovanje in povezovanje računskih znakov in besed z ustrezno računsko operacijo. 

Računska operacija se na tej stopnji še ne izvrši. Ko vidimo ali slišimo računski znak za 

določeno operacijo, vemo, katero računsko operacijo bomo uporabili (npr. v računu 3 – 2 

=  ). 

2) Priklic korakov določenega računskega postopka, ki nam omogoči reševanje aritmetične 

naloge. Pri pisnem množenju moramo vedeti, kje pričnemo množiti, kako prištevati 

desetice ipd. Izvrši se povezava med znakom ali besedo in operacijo, ne izvrši pa se 

računska operacija. 

3) Priklic aritmetičnih dejstev iz spomina. Le-ta pa potem uporabimo pri izvajanju postopka, 

ki smo ga v drugi stopnji priklicali. 

Učenec s specifičnimi učnimi težavami ima lahko težave na kateri koli stopnji tega procesa.  
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Aritmetične strategije in postopke učitelj spozna, tako da: 

- opazuje učenca pri reševanju naloge (uporabo materialov hitro opazimo in tako 

ugotovimo vrsto strategije; verbalna strategija terja več časa in običajno lahko opazimo 

tudi premikanje ustnic itd.); 

- posluša opis učenčevega postopka reševanja aritmetične naloge (že predšolski otroci 

znajo sami dobro opisati postopek računanja ali štetja), ki omogoča hitro odkritje napak v 

postopku; 

- analizira učenčev pisni izdelek, tako da skuša ugotoviti točnost izvedbe postopka 

reševanja naloge (npr. težave pri podpisovanju števil v kupčku, težave pri obračanju števk 

v dvomestnem številu, neupoštevanje omejitev pri štetju, neustrezno povezavo ključne 

besede z ustrezno aritmetično operacijo v nalogi itd.) in ne le pravilnost ali nepravilnost 

rezultata (Geary, 1994; Kavkler, 1997; Kavkler, 2011a). 

 

Vrednost in pomen napak lahko opišemo z več vidikov. Napake so v procesu izobraževanja 

neprecenljiv vir za raziskovalno pedagoško delo. Učitelju služijo napake kot vir informacij o 

tem, kako učenci mislijo. Napaka je lahko strukturna (bistvena), poljubna (izvedbena), 

izvajalna (naključna ali ponavljajoča se). Podobno jih definira Orton (1983, po Kmetič, 2013): 

- strukturne: učenec ne zna upoštevati zvez ali odnosov med pojmi oziroma ne razume 

bistvenega; 

- poljubne: učenec reagira različno. Ne zna se izogniti zaprekam, ki so podane z nekimi 

podatki ali situacijo; 

- izvajalne: naredi učenec pri izvajanju in je možno, da pojem razume. 

 

Tabela 1 Vrste napak pri kvadriranju (Kmetič, 2013) 

 Opredelitev napake Možen nadaljnji vpliv 

(7+5)2 = 24 Strukturna 1 (ne razume pomena 
eksponenta ali definicije pojma) 

(a + b)2 = (a + b)·2 ali 2a + 2b 

(7+5)2 = 121 Izvajalna (naključna) napačen seštevek 

(7+5) 2 = 74 Strukturna 2 (pozna potenco, težave so v 
vrstnem redu računskih operacij) 

(a + b)2 =(a2+ b2) 

(7+5) 2= 36 Izvajalna 12 x 12 = (napaka pri podpisovanju) 
  12 
+24 
  36 
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Tabela 2 Napake v računanju (Kmetič, 2013) 

Napaka učenca Namigi za nadaljnja vprašanja 

√0,4 = 0,2 22 = ?;   0,2 · 0,2 = ? ; √4 = ?, ker je … 

3 + 0,15 = 0,18 

0,15 + 3;     0,15 + 3,00; 
   0,15  
+ 3,00    Zapis števil v preglednici mestnih vrednosti: 

D E d s  

 3   

 0 1 5 

    

1,5 : 0,3 = 1,2 15 : 3 = 
Dejavnosti deljenja s ponazorili, vključno z decimalnimi števili. 
15 dm : 3 dm (dejavnost rezanje trakov) 
1,5 dm : 0,3 dm = 15 cm : 3 cm (dejavnost rezanje trakov) 

-9 + 9 = 1 (-9) + 9 = ?;  + 9 + (-9) = ?;  + 9 + (-9) =  ?;  9 + (-9) =  ?;  9 – 9 = ? 
Ponazarjanje z dejavnostmi, ponazarjanje na številski osi. 

 

V vseh primerih je koristno preveriti, ali gre morda za slučajno ali izvedbeno napako. V 

desnem stolpcu so namigi za pomoč, podrobnejša analiza stanja pa je podlaga za načrtovanje 

učinkovitejše pomoči. 

Na osnovi napak lahko učitelj načrtuje, kako bi lahko učinkoviteje vodil in usmerjal proces 

učenja. Največja zmaga učitelja je, če najde uspešno metodo (pripomoček) za napredovanje 

svojih učencev. 

 

1.7.2 Aritmetične vsebine v kurikulu OŠ 

Učni načrt za matematiko (2011) v OŠ operativne cilje razvrsti v vsakem 

vzgojnoizobraževalnem obdobju med tri glavne teme: geometrija in merjenje, aritmetika in 

algebra ter druge vsebine. Za aritmetiko in algebro učni načrt v vseh triletjih predvideva 

najvišji odstotek od vseh ur pouka matematike, kar pomeni, da je to področje zelo obširno in 

obenem zelo pomembno, saj razvija številske predstave in računske algoritme. Učni načrt 

predvideva, da si učenci v prvem izobraževalnem obdobju zgradijo konceptualni sistem za 

reprezentacijo številskih predstav in pojmov ter prepoznajo, opišejo in znajo uporabljati 

zakonitosti osnovnih računskih operacij. V drugem ocenjevalnem obdobju razvijajo številske 

predstave in spoznavajo odnose med števili v množici naravnih in racionalnih števil ter 
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uporabljajo računske zakone. V tretjem triletju učni načrt predvideva, da učitelj 51 % od vseh 

ur pouka matematike nameni učenju aritmetike in algebre. V tem času učenci: 

- usvojijo številske predstave in računske operacije v množici realnih števil, 

- spoznajo odnose med številskimi množicami, 

- usvojijo osnove linearne funkcije, 

- formalno (z uporabo pravil) rešujejo linearne enačbe, 

- uporabljajo odstotni (procentni) račun, premo in obratno sorazmerje v problemskih 

situacijah, 

- usvojijo temeljno znanje o algebrskih izrazih. 

Operativni učni cilji, ki jih učenci usvojijo v tretjem triletju so razvrščeni v učnem načrtu v več 

sklopov: naravna števila, računske operacije in njihove lastnosti, enačbe in neenačbe in v 

racionalna števila.  

 

Sklop: NARAVNA ŠTEVILA 

- usvojijo pojem neskončna množica naravnih števil, 

- poznajo, zapisujejo in berejo števila prek milijona, 

- poznajo rimske številke, 

- velika števila zaokrožijo na desetice, stotice, tisočice ipd., 

- urejajo, primerjajo naravna števila po velikosti. 

Sklop: RAČUNSKE OPERACIJE IN NJIHOVE LASTNOSTI 

- računajo v množici naravnih števil prek milijona, 

- uporabljajo računske zakone, 

- zapišejo potenco in izračunajo njeno vrednost, 

- določijo večkratnike danega števila, 

- usvojijo in uporabljajo pojme: je deljivo, je večkratnik, je delitelj, 

- določijo delitelje števila, 

- opišejo velikostni odnos med številom in njegovim večkratnikom (deliteljem), 

- spoznajo in uporabljajo pravila za deljivosti (npr. z 2, s 5, s 3, z 9 in z 10), 

- ocenijo rezultat in izračunajo natančno vrednost številskega izraza, 

- zanesljivo izračunajo vrednost številskega izraza z žepnim računalom, 

- izračunajo vrednost izraza za dano vrednost spremenljivke, 

- seštevajo in odštevajo decimalna števila (oziroma desetiške ulomke), 

- decimalna števila množijo in delijo s potenco števila 10, 

- množijo dve decimalni števili, 

- delijo dve naravni števili (količnik je decimalno število) in naredijo preizkus, 

- delijo dve decimalni števili in naredijo preizkus, 

- ocenijo rezultat posamezne računske operacije, 

- rešijo besedilne naloge (probleme), 
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- uporabljajo računalo pri računskih operacijah z decimalnimi števili, 

- učinkovito in zanesljivo izračunajo vrednost izraza, v katerem nastopajo decimalna števila, 

- izračunajo vrednost izraza, ki vsebuje črkovne oznake, za izbrano vrednost spremenljivke, 

- zanesljivo izračunajo vrednost izraza z žepnim računalom (zlasti izrazi z več operacijami). 

Sklop: ENAČBE IN NEENAČBE 

- enačbo in neenačbo razumejo kot izjavo (izjavo v smislu jezika), 

- s premislekom rešijo enačbe in neenačbe, 

- rešijo enačbe in neenačbe v dani osnovni množici s pomočjo tabele in določijo njeno množico 

rešitev, s premislekom ali z diagramom rešijo enačbo, v kateri neznanka nastopi le enkrat. 

Sklop: RACIONALNA ŠTEVILA 

- na modelih in na sliki prepoznajo dele celote, ki so večji ali manjši od celote, in jih zapišejo v 

obliki ulomka, 

- izračunajo 
𝑎

𝑏
 od c (samo, ko je c večkratnik števila b), 

- mersko število, zapisano z ulomkom, napišejo z naravnim številom z ustrezno enoto (npr.  
3

4
 h 

= _min), 

- s pomočjo modelov (ne računsko) in slike seštevajo in odštevajo dele celote, 

- usvojijo pojem ulomka, 

- uporabljajo izraze: števec, imenovalec, ulomkova črta, 

- ponazorijo dani ulomek kot del lika in na številski premici, 

- ugotovijo, kateri ulomek je predstavljen z grafičnim prikazom, 

- usvojijo pojem desetiških ulomkov 
𝑎

10𝑛 

- desetiški ulomek zapišejo z decimalno številko in obratno, 

- razložijo pomen decimalne vejice, 

- uporabljajo simbole d, s, t, 

- decimalno število zaokrožijo na dano število decimalk, 

- zapisujejo in berejo decimalna števila na žepnem računalu, 

- primerjajo in urejajo po velikosti decimalna števila, 

- določijo celi približek decimalnega števila. 

 

Aritmetično znanje se skozi leta šolanja nadgrajuje preko razvoja številskih predstav in 

avtomatizacije aritmetičnih dejstev in enostavnih postopkov do vedno kompleksnejših. 

Avtomatizacija aritmetičnih dejstev je pomembna, ker osvobodi kognitivne vire, ki jih učenec 

uporabi za bolj kompleksne matematične naloge (Dehaene, 1997, po Jenks idr., 2012), hitri 

priklic enostavnih računov pa je tudi pogoj za reševanje bolj kompleksnih računov (npr. 13 + 

26 = …) (Van Galen in Reitsma, 2010). Veliko učencev s PPUA ima težave pri avtomatizaciji 

osnovnih aritmetičnih postopkov v nižjih razredih, te težave se stopnjujejo v tretjem triletju, 

kjer morajo obvladati kompleksnejše aritmetične postopke, kot so računanje z ulomki in 

drugimi racionalnimi števili ter reševanje enačb. 
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1.8 OBRAVNAVA IN POUČEVANJE UČENCEV S PPUA 
 

Osnovni cilj dela z učenci s specifičnimi učnimi težavami pri matematiki je razvoj takih metod 

in pristopov, ki vsaj kompenzirajo učne težave, če jih že ne popolnoma odpravijo (Kavkler, 

2007). To poudarja tudi posodobljeni učni načrt za matematiko (Učni načrt, 2011), ki navaja, 

da je učencem s posebnimi potrebami treba prilagoditi učenje matematike, uporabiti 

drugačen didaktični pristop in tudi drugačen dostop do tehnologije kot preostalim učencem. 

Učencem je treba glede na zmožnosti in druge posebnosti prilagoditi pouk matematike tako 

v fazah načrtovanja, organizacije in izvedbe pouka kot tudi v procesu preverjanja in 

ocenjevanja znanja.  

 

1.8.1 Model »odziv na obravnavo« 

Tradicionalni pristopi k odpravljanju učne neuspešnosti so bili pretežno usmerjeni v 

odpravljanje težav in primanjkljajev. Usmerjali so se pretežno na individualne vidike učne 

neuspešnosti (psihiatrične in kliničnopsihološke študije). Programi pomoči so bili usmerjeni v 

šibka področja učencev in v popravljanje primanjkljajev. Takšna pomoč večinoma ni vodila do 

pričakovanih rezultatov (Magajna in Gradišar, 2002). 

Sodobni pristopi pa problem učne neuspešnosti obravnavajo iz širše perspektive. V 

primerjavi s tradicionalnimi se osredotočajo na interaktivno naravo procesov učenja in 

poučevanja in zato zahtevajo temeljit, celosten vpogled v funkcioniranje učno neuspešnih 

učencev. Raziskujejo, kako k nastajanju učne neuspešnosti prispeva neusklajenost med 

značilnostmi učenca (sposobnosti, predznanje, emocionalnosocialno odzivanje, stil učenja) in 

značilnostmi učnega okolja (klima doma in v šoli, metode, gradiva) (Magajna, 2008a). 

Upoštevajo celovito učenčevo osebnost, njegove vsakdanje življenjske razmere v šoli in 

doma ter življenjsko perspektivo. Usmerjeni so k vzpostavljanju učnega okolja, ki bo 

sposobno spodbuditi in razvijati učenčevo dejavno sodelovanje, dejavno izražanje misli in 

idej, spodbuditi in razvijati interese, nadarjenost ter močna področja in si hkrati prizadevajo 

razvijati uspešno sodelovanje med družino in šolo (Magajna idr., 2008). Cilj tako postaja 

ustvarjanje močnih ter raznolikih učnih okolij, ki bodo pozitivno vplivala na razvoj 

potencialov vsakega učenca (Magajna, 2008a). 
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Pri pouku matematike učitelji z upoštevanjem modela, Odziv na obravnavo, nudijo pomoč 

učencem na različne načine. Ta model vpeljuje predvsem zgodnje odkrivanje ter ustrezno in 

učinkovito zagotavljanje učne pomoči učencem z učnimi težavami, saj omogoča prehajanje 

od prilagoditev, organiziranih za vse učence, do bolj intenzivne obravnave posameznih 

učencev z izrazitejšimi učnimi težavami na različnih stopnjah modela. Na prvi stopnji modela 

so učitelji sami odgovorni, da poskrbijo za dobro splošno poučevalno prakso in s tem 

omogočijo uspešno učenje matematike vsaj 80 % učencev v razredu (Kavkler, 2011a). 

Učencem pomagajo pri rednem pouku, dopolnilnem pouku ter v sodelovanju z učiteljem 

podaljšanega bivanja tudi pri podaljšanem bivanju. Za najlažje oblike UT zadostuje pomoč v 

obliki dobre poučevalne prakse, za učence z zmernimi učnimi težavami pa je že potrebnih 

več prilagoditev in pomoči. V okviru rednega poučevanja učitelj za te učence še bolj 

individualizira in diferencira učne zahteve, naloge, načine pridobivanja, utrjevanja in 

preverjanja znanja, učne pripomočke, časovne omejitve ipd. Na drugi stopnji se v pomoč 

vključi tudi šolski svetovalni delavec (psiholog, pedagog, socialni delavec, specialni in 

rehabilitacijski pedagog ali socialni pedagog), ki dopolni in poglobi odkrivanje, raziskovanje in 

opredelitev ovir pri učencu in v okolju, odkrivanje učenčevih močnih področij in nadarjenosti, 

pri tem pa je pozoren, da k sodelovanju poleg učitelja in učenca vključi tudi starše, da z vsemi 

udeleženimi v projektu pomoči vzpostavi odnos soustvarjanja rešitve. Na podlagi dodatnih 

ugotovitev svetuje in pomaga učencu s specialnimi oblikami pomoči, daje individualno ali 

skupinsko obliko pomoči, svetuje učitelju glede prilagajanja učencu pri rednem in 

dopolnilnem pouku ter pri podaljšanem bivanju ter staršem glede pomoči učencu doma 

(Magajna idr., 2008; Peklaj, 2012). Tretja stopnja zahteva sistematično izvajanje bolj 

specialnih oblik pomoči s strani svetovalnega delavca ali specialnega in rehabilitacijskega 

pedagoga ter skupno načrtovanje in uvajanje številnih prilagoditev ter učnih pripomočkov. 

Izvajalec individualne ali skupinske oblike pomoči pomoč praviloma začne z individualno 

obliko pomoči, ker tako najbolje oceni učenčeve primanjkljaje in njegova močna področja. 

Projekt pomoči se najpogosteje nadaljuje s kombiniranjem individualne in skupinske pomoči. 

Skupinska oblika učne pomoči je namenjena učencem, ki ne potrebujejo zelo intenzivnih in 

zelo specifičnih oblik pomoči. Je bolj gospodarna oblika pomoči, saj se vanjo vključi več 

učencev. Poleg tega je za nekatere učence z učnimi težavami tudi učinkovitejša, saj omogoča 

izvajanje sodelovalnega učenja, ki je za učence z učnimi težavami na splošno zelo učinkovito. 
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Skupinska učna pomoč je posebej primerna za izvajanje treningov avtomatiziranja 

posameznih spretnosti in za učenje strategij reševanja problemov, pri čemer se upoštevajo 

posebne potrebe vsakega posameznega učenca. Za učinkovitost pomoči mora biti skupina 

čim bolj homogena in ne prevelika (Magajna idr., 2008). Poleg pomoči, ki jih izvajajo 

strokovnjaki na področju šolstva, pa so učenci z učnimi težavami deležni še drugih oblik 

pomoči, kot so vrstniška pomoč, pomoč staršev in inštrukcije. Na četrtem koraku se vključi v 

obravnavo dodatna ustrezna specializirana strokovna ustanova, ki presodi, ali je šola 

izkoristila vse možne načine pomoči, ter jim pri tem svetuje in daje podporo. Pomoč je na tej 

stopnji okrepljena z zunanjimi strokovnimi delavci (Magajna idr., 2008; Peklaj, 2012). 

Na zadnji stopnji modela je učenec usmerjen v izobraževalni program z dodatno strokovno 

pomočjo in prilagojenim izvajanjem. Tako usmeritev naj bi potrebovalo od enega do pet 

odstotkov učencev (Magajna idr., 2008; Peklaj, 2012). Strokovna skupina načrtuje intenzivno 

obravnavo, kjer učitelji in izvajalci DSP tesno sodelujejo pri identificiranju učenčevih 

posebnih potreb, izdelavi ocene učenčevega funkcioniranja in njegovih težav ter načrtovanju 

dela: npr. diferenciaciji pouka, oblikovanju individualiziranih učnih načrtov in programov, 

izvajanju načrta dela, evalviranju učenčevega napredka in realizaciji načrtovanega in pri 

odločitvah o nadaljnjih oblikah pomoči (Lipec - Stopar, 1999). Če je ta intenzivna pomoč za 

učenca dovolj učinkovita, da so se njegove težave zmanjšale, se lahko s pete stopnje vrne na 

predhodno stopnjo. Če pa učne težave vztrajajo kljub intenzivni pomoči, je potrebna 

ponovna ocena in odločitev o primernosti kurikula ter potrebi po večjem prilagajanju le-tega. 

 

1.8.2 Individualizirani program 

V skladu z ZUOPP-1 (2013, 36. člen) mora strokovna skupina, ki jo imenuje ravnatelj, v 30 

dneh po sprejemu učenca s posebnimi potrebami izdelati individualizirani program. S tem 

programom se določijo oblike dela na posameznih področjih oz. predmetih in način izvajanja 

dodatne strokovne pomoči, prehajanje med programi ter potrebne prilagoditve pri 

organizaciji pouka, prilagajanje pri preverjanju in ocenjevanju znanja, napredovanje in 

časovna razporeditev pouka.  

Po mnenju avtorice Končar (2003) je individualizirani program pregled vseh močnih področij, 

interesov in potreb učenca s posebnimi potrebami ter pričakovanj o njegovem učenju in delu 
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za obdobje enega leta. Vsebuje prilagoditve programa, ki se na osnovi izvajanja in evalvacije 

spremljajo in po potrebi spreminjajo, saj morajo slediti potrebam učenca. Individualizirani 

program je tudi zavezujoč dokument za učenca s posebnimi potrebami, njegove starše in za 

vse, ki pomagajo učencu doseči zastavljene cilje. Novljan (2003) poudarja, da naj bi ga 

specialni in rehabilitacijski pedagog ter razredni učitelj izvajala v času pouka, doma pa starši 

ali učenec sam.  

Pri oblikovanju individualiziranega programa sodelujejo učitelji, ki učenca poučujejo in 

izvajalci dodatne strokovne pomoči (svetovalni delavci, specialni in rehabilitacijski pedagogi). 

Pomemben člen so starši, saj lahko posredujejo informacije o otrokovem funkcioniranju v 

domačem okolju, otrokovih interesih, doživljanju šole in čustvovanju (Končar in Antič, 2006). 

Priporočljivo je, da je v tim vključen tudi (starejši) učenec, da se zaveda tudi svoje 

odgovornosti za uresničevanje zastavljenih ciljev (Končar, 2003).  

 

1.8.3 Dodatna strokovna pomoč 

Odločba o usmeritvi opredeljuje obseg, obliko ter izvajalce posamezne oblike DSP. Izvaja se 

lahko individualno ali skupinsko v oddelku ali izven njega (npr. v drugi učilnici ali kabinetu). 

DSP lahko poteka v treh oblikah, in sicer kot pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir oz. 

motenj, kot  svetovalna storitev ali kot  učna pomoč  (ZUOPP-1, 2013).  

Izvajalci dodatne strokovne pomoči opazujejo, spremljajo in nudijo neposredno pomoč 

učencem s posebnimi potrebami, ki navadno težko sledijo razlagi učitelja oz. tempu dela, 

občasno pomagajo ostalim učencem v razredu, dodatno razlagajo učno snov, glasno berejo 

besedilo, spodbujajo učence, prevzamejo del ure, ki se osredotoča na splošno vsebino, 

strategije preverjanja znanja, socialno učenje in organizacijo dela. Za delo pripravijo tudi 

prilagoditve in poskrbijo za diferenciacijo in individualizacijo vsebin ter pripravijo učne liste in 

pripomočke za učinkovitejše učenje tako učencev s posebnimi potrebami kot tudi ostalih 

učencev v razredu ter z njimi seznanijo tudi učitelja. V razredu lahko prevzamejo del ure, ki je 

namenjen ponavljanju učne snovi in povezovanju le-te, z obravnavano tekoče snovi ali vodijo 

različne treninge (trening poslušanja in pripovedovanja, trening reševanja problemov), ki 

vsem učencem pomaga razvijati določene sposobnosti in spretnosti (Bauwens idr., 1989, po 

Fennick, 2001). 
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Pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj izvaja po navadi specialni in 

rehabilitacijski pedagog, redkeje pedagog ali socialni pedagog, učno pomoč pa izvajajo 

učitelji. Žakelj in Valenčič Zuljan (2015) sta ugotovili, da učitelji najnižje ocenjujejo 

učinkovitost pomoči drugih strokovnih delavcev v razredu ter sodelovanje z zunanjimi 

ustanovami. Po podatkih raziskave četrtina razrednih učiteljev in le 3 % učiteljev matematike 

menijo, da je dodatna strokovna pomoč, ki se izvaja na 5. stopnji modela, učinkovitejša, če jo 

izvaja specialni in rehabilitacijski pedagog. Tudi druge raziskave (Kverh, 2003, Havaj, 2014) 

kažejo na nezaupanje učiteljev in njihovo nizko vrednotenje učinkovitosti učne pomoči 

specialnih in rehabilitacijskih pedagogov. 

V slovenski praksi je najpogostejši individualni način izvajanja dodatne strokovne pomoči, ko 

učna pomoč učencu poteka zunaj oddelka (Žakelj, Valenčič Zuljan, 2015; Magajna idr., 

2008a; Havaj in Polak, 2014; Mulej, 2014). Domači (npr. Kavkler, 1996; Kavkler, 2008c; 

Pograjec, 1998; Turk, 2000; Lipec Stopar, 2003, idr.) in tuji avtorji (npr. Kilanowski‐Press idr., 

2010; Anliker idr., 2012; Scruggs idr., 2007; Austin, 2001; Murawski in Swanson, 2001 idr.) 

priporočajo izvajanje DSP za učence s posebnimi potrebami znotraj razreda oz. oddelka, s 

strategijami sodelovalnega učenja in poučevanja. Izvajanje DSP v razredu ima prednosti in 

slabosti za vse udeležene. Učitelji menijo, da je izvajanje DSP izven razreda in ne v času 

matematike mnogo bolj učinkovito, kot izvajanje DSP pri pouku (Žakelj, Valenčič Zuljan, 

2015). Učitelji so prepričani, da bi bilo dobro, da učenec sliši obravnavo učne snovi pri pouku 

in DSP razumejo kot dodatne ure utrjevanja učne snovi in zmanjševanja primanjkljajev izven 

pouka (Havaj, 2014; Mulej, 2014), kar pa ni v skladu z ZUOPP-1 (2013). Učitelji navajajo tudi 

druge slabosti izvajanja DSP v razredu (Žakelj, Valenčič Zuljan, 2015): glasni govor izvajalca 

DSP kot moteči dejavnik za učitelja in ostale učence, slabša koncentracija, manjša aktivnost, 

prehiter tempo dela za učenca s PPPU, težje menjavanje različnih strategij dela izvajalca DSP, 

manj priložnosti za dodatno utrjevanje. Specialni in rehabilitacijski pedagogi vidijo prednost 

izvajanja DSP pri pouku v tem, ker jim omogoča opazovanje učenčevega odnosa do šolskega 

dela, njegovo vedenje v razredu ter odnos sošolcev do učenca s posebnimi potrebami in 

njegovih težav (Klug, 2000). Izpostavljajo pa, da je za nekatere skupine učencev, ki 

potrebujejo umik iz razreda; npr. otroci z motnjo pozornosti in koncentracije, otroci s 

čustvenimi in vedenjskimi motnjami, hiperaktivni otroci in otroci, ki imajo slabšo 

samopodobo; individualno delo ustreznejše. Pogosto učenci s PPPU ne želijo prejemati DSP v 
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razredu, ker se v razredu težje skoncentrirajo, ker se bojijo, da bi se jim drugi posmehovali, 

ker jih je sram (Mataič Šalamun, 2006; Gabrovšek, 2004) ali ker morajo v razredu delati več 

in težje naloge kot pri individualnih urah (Klingner idr., 1998), medtem ko lahko izven 

razreda nekaj časa namenijo pogovoru in igri. Pomembno je še izpostaviti, da v kolikor 

specialni in rehabilitacijski pedagog ali drug strokovni delavec izvaja DSP v razredu, mora biti 

pozoren, da ne sedi ves čas poleg učenca s posebnimi potrebami, saj s tem tudi onemogoča 

razvijanje učenčeve samozavesti – učenec se namreč zanaša na njegovo pomoč. Njegova 

naloga v razredu bi morala biti, da pomaga učencem s PPPU, prav tako pa tudi sošolcem 

(Havaj, 2014; Valančič, 2005), za kar pa bi bilo potrebno dobro timsko načrtovanje z 

učiteljem. 

Morebiti razlogi nezadovoljstva učiteljev glede izvajanja DSP s strani specialnega in 

rehabilitacijskega pedagoga, svetovalnega delavca ali drugega strokovnega delavca pri pouku 

izvirajo v nelagodju učiteljev zaradi navzočnosti druge osebe v razredu, nezadostnem 

medsebojnem sodelovanju, v nefleksibilnosti učiteljev in nezaupanju samemu sebi v procesu 

poučevanja (Žakelj in Valenčič Zuljan, 2015; Havaj, 2014). Z vsaj občasnim izvajanjem DSP v 

razredu bi učitelj, izvajalec DSP in tudi učenec s PPUA veliko pridobili in bi tudi dvomi 

strokovnih delavcev v učinkovitost takega sodelovanja pri pouku kmalu skopneli. Ne 

nazadnje je najbolj učinkovita kombinacija obeh načinov, ki ju smiselno izberemo glede na 

potrebe učenca.  

 

1.8.4 Timsko delo z učenci s PPUA 

Timsko delo učiteljev v pedagoški praksi je »tisto dogajanje v skupini ali razredu učencev, ko 

se dva učitelja ali več učiteljev z vzgojno-izobraževalnimi nameni (cilji) hkrati usmerjata ali 

usmerjajo na iste učence v okviru posamezne pedagoške dejavnosti, učnega predmeta ali 

kombinacije predmetov, znotraj ali zunaj učilnice.« (Polak, 2003, str. 8) Izraz timsko 

poučevanje (team teaching) je po Shaplinu (1964, po Polak, 2009) »vrsta organizacije pouka, 

ki predpostavlja učno osebje in pripadajoče učence; pri tem je dvema učiteljema ali manjši 

skupini učiteljev prepuščena skupna odgovornost za celotno ali delno izvedbo pouka za isto 

skupino učencev« in »se izvaja v daljšem časovnem obdobju, in ne le v nekaj poskusih ali 

šolskih urah«.  
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Z uvedbo devetletke v osnovne šole se je timsko delo zakonsko uvedlo v prvi razred osnovne 

šole, pa tudi nivojskega pouka v tretjem triletju brez dela v strokovnih timih ni mogoče 

učinkovito izvajati (Polak, 1999). Model pomoči učencem z učnimi težavami, Odziv na 

obravnavo, predvideva v drugi in v vseh višjih stopnjah modela učiteljevo sodelovanje z 

drugimi šolskimi strokovnimi delavci, npr. šolskim svetovalnim delavcem in specialnim in 

rehabilitacijskim pedagogom. Za optimalni razvoj učenca z učnimi težavami pa v procesu 

pomoči aktivno sodelujejo še učenec sam, njegovi vrstniki in starši. Poučevanje v paru kot 

ena od oblik timskega poučevanja predstavlja model skupnega poučevanja učitelja in 

specialnega in rehabilitacijskega pedagoga ali drugega svetovalnega delavca. Učitelj in drugi 

strokovni delavec skupaj načrtujeta, izvajata in evalvirata proces poučevanja matematike za 

vse učence. Tako poučevanje omogoča obema strokovnima delavcema izmenjavo izkušenj in 

znanj, saj učitelj dobro pozna kurikul predmeta, specialni in rehabilitacijski pedagog pa pozna 

pristope, ki so učinkoviti pri poučevanju učencev z učnimi težavami pri matematiki. 

Povezujeta izkušnje predmetnega poučevanja matematike in izkušnje diferenciranega 

poučevanja matematičnih znanj in strategij (Kavkler, 2011a). 

Različni slovenski (Kavkler, 1996; Cenčič, 2003, Nolimal, 2009; Polak, 2009) in tuji raziskovalci 

(Buckley, 2000, Murawski in Lochner, 2011, Murawski in Dieker, 2008, Sileo in Garderen, 

2010) poudarjajo, da ima timski pristop nudenja pomoči veliko prednosti pred individualnim, 

in sicer za učence, učitelje in šolo kot ustanovo. Kot največje prednosti za učence navajajo: 

večjo pozornost, motivacijo in miselno aktivnost učencev, izboljšanje komunikacijskih 

spretnosti, večjo diferenciacijo in individualizacijao dela, hitrejše povratne informacije, 

zmanjšana monotonost šolskega dne; in za učitelje med drugim: večja medsebojna pomoč in 

skupno reševanje problemov, lažje sprotno spremljanje učencev, dopolnjevanje učiteljev v 

didaktičnih pristopih in oblikah dela, v znanju, sposobnostih in spretnostih ter v osebnostnih 

lastnostih, temperamentu, učnih in spoznavnih stilih, izkoriščanje močnih področij učiteljev.  

 

1.8.4.1 Etape timskega dela 

Timsko delo na pedagoškem področju vključuje tri osnovne etape, ki si po navadi sledijo v 

naslednjem vrstnem redu: timsko načrtovanje, timsko poučevanje in timska evalvacija. 

Namen timskega načrtovanja je, da člani tima v ustvarjalnem procesu oblikujejo didaktično, 
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snovno, materialno in psihološko pripravo na pouk (Polak, 2009). Številni avtorji (Murawski 

in Lochner, 2011; Polak, 2009; Murawski in Dieker, 2008; Kohler-Evans, 2006) izrazito 

poudarjajo pomembnost te etape pri timskem delu. Kyriacou (1997) izpostavlja osnovne 

korake načrtovanja, ki jih pedagoški strokovnjaki navajajo kot nujne in se navadno prekrivajo 

s štirimi temeljnimi elementi načrtovanja pouka. Najprej je treba izbrati temo in oblikovati 

vzgojno-izobraževalne cilje, ki naj bi jih dosegli. Sledi izbira in zasnova poteka posamezne 

učne enote ali dejavnosti (z opredeljenimi dejavnostmi, njihovim vrstnim redom in 

trajanjem, vsebino in materiali), nato je treba pripraviti pripomočke in učila ter na koncu še 

opredeliti načine opazovanja, preverjanja in vrednotenja napredka učencev, izvajanje vsega 

naštetega ter analizo doseženih ciljev in razrednega dogajanja. Zelo pomembno je tudi 

načrtovanje porazdelitve odgovornosti med obema članoma, oblikovanja razrednih pravil in 

vodenja razreda, izrabe učnega prostora (Fennick, 2001) ter zaupanje v strokovno znanje in 

spretnosti sodelavca (Walther-Thomas idr., 1996, po Ripley, 1997). 

Timsko načrtovanje bi naj potekalo vsaj enkrat na teden (Ripley, 1997;  Polak, 2009), v 

obsegu 30–45 minut (Kohler-Evans, 2006; Klingner idr., 1998; Welch, 2000). V praksi 

raziskovalci ugotavljajo, da v povprečju poteka 10 minut ali manj (Murawski in Dieker, 2004). 

Zato je priporočljivo, da čas za timsko načrtovanje vnaprej predvidimo in načrtujemo v 

urniku (Polak, 2009). Namen timskega načrtovanja pri delu z učenci s PPPU je, da specialni in 

rehabilitacijski pedagog v pripravo na učno delo proaktivno vnese spremembe, ki zajemajo 

diferenciacijo, prilagoditve in podporo učencem pri poučevanju. Če upoštevamo individualne 

potrebe učencev, bodo tudi učenci s posebnimi potrebami uspešni pri usvajanju nove učne 

snovi. Učna ura naj bi bila načrtovana, tako da se bo čim več učencev že v šoli čim več naučilo 

(Murawski in Lochner, 2011). Načrtovanju in organizaciji dela sledi izvajanje učne priprave 

(timsko poučevanje), kar naj bi zagotavljalo učinkovito učenje.  

Timska evalvacija je končna etapa timskega dela in ima dvojni pomen, saj pomeni evalvacijo 

rezultatov in učnih napredkov učencev, po drugi strani pa zagotavlja napredovanje članov 

tima v smeri ustvarjalnejšega poučevanja, boljše organizacije timskega dela, primernejše 

delitve dela in vlog v timu, racionalnejše uporabe pripomočkov in opreme, boljše klime v 

timu in novih projektov (Polak, 2009). Pri timskem delu učitelja in specialnega in 

rehabilitacijskega pedagoga ugotavljamo, da so učitelji običajno bolj pozorni na cilje in 
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standarde znanja, medtem ko so specialni in rehabilitacijski pedagogi bolj pogosto pozorni  

na individualizacijo in alternativne načine ocenjevanja znanja (Murawski in Lochner, 2011). 

 

1.8.4.2 Timsko izvajanje pouka oz. timsko poučevanje 

Timsko poučevanje je najzahtevnejša etapa timskega dela (Polak, 2009). Polak (2012) meni, 

da je pri timskem poučevanju oz. timskem izvajanju timsko načrtovanega pouka stik učiteljev 

z učenci hkraten in neposreden. Pri tem je medsebojno delitev dela v timu in organizacijo 

neposrednega pedagoškega dela mogoče didaktično izpeljati na različne načine kot npr.:  

- medsebojno prepletanje in dopolnjevanje v načinih motiviranja učencev;  

- izmenjava aktivnega dialoga z učenci;  

- hkratno vodenje različnih aktivnosti;  

- prepletanje razlage in zapisovanja na tablo; 

- prepletanje razlage in sprotno odpravljanje težav z učenjem;  

- aktivno vodenje določenih aktivnosti in asistiranje;  

- prepletanje vodenega razgovora in postavljanja vprašanj;  

- hkratna lutkovna, glasbena, likovna in športna dejavnost (Polak, 2012). 

 

V strokovni literaturi zasledimo različne tipe sodelovalnega poučevanja, ki so v raziskavah 

prepoznane kot učinkovite, tudi pri matematiki (Sileo in Van Garderen, 2010). Najpogosteje 

se navaja delitev avtorjev Cook in Friend (1995):  

(1) eden uči, drugi opazuje (angl. one teaching, one observing);  

(2) poučevanje v paru (angl. one teaching, one assisting); 

(3) poučevanje po učnih postajah (angl. station teaching);  

(4) vzporedno poučevanje (angl. parallel teaching);  

(5) alternativno poučevanje (angl. alternative teaching) in  

(6) timsko poučevanje (angl. team teaching).  
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Tabela 3 Vrste timskega poučevanja (po Cook in Friend, 1995; Kavkler, 2011a) 

Metoda Opis Primer 

EDEN UČI, DRUGI 

OPAZUJE  
(celotna skupina) 
 
 

Eden od učiteljev 
poučuje, npr. 
matematiko celotno 
skupino, drugi 
pa opazuje učence, kako 
so učno uspešni in kako 
funkcionirajo pri pouku. 
Pri tem vlogi lahko tudi 
zamenjata. 

Učitelj obravnava matematično snov. Učitelj opazovalec 
opazuje in zbira podatke o vedenju in funkcioniranju med 
uro določenega učenca ali skupine učencev. Te podatke  
primerja z vedenjem in funkcioniranjem ostalih učencev. 
Taka oblika kooperativnega poučevanja je primerna v 
prvih tednih pouka, saj lahko ugotovimo, kako učenci 
sodelujejo v razgovoru ter kdo potrebuje dodatno pomoč 
in podporo za sodelovanje v razrednem razgovoru. 
V nadaljevanju šolskega leta pa se ta metoda lahko 
uporabi za zbiranje opažanj posameznih učencev, ki so 
rizični za učni neuspeh in vrednotenju njihovih 
individualiziranih programov ter za pripravo poročil 
staršem in drugim učiteljem. 

Potreben čas za 
načrtovanje: 
Majhen 

POUČEVANJE V 

PARU  
(celotna skupina) 
 

Eden od učiteljev 
poučuje snov, drugi pa 
učence opazuje in jim 
sproti pomaga pri 
pouku. 
Pri tem vlogi lahko tudi 
zamenjata. 
 

Učitelj obravnava matematično snov. Drugi učitelj hodi 
od učenca do učenca, opazuje njihovo delo in jim priskoči 
na pomoč z napotkom, kratko razlago. Njegovo delo je 
tudi preusmeritev pozornosti na obravnavano snov, če 
opazi, da učenec ne sledi pouku. 
Učitelji, ki se odločijo za tak način poučevanja, uporabijo 
to obliko za preverjanje razumevanja tekoče snovi in 
vzporedno nudenje dodatne pomoči, če je to potrebno. 
Na tej stopnji učitelji učence še posebej spodbujajo, da 
učenci opisujejo načine reševanja nalog, izvajanja 
praktičnih nalog itd. 

Potreben čas za 
načrtovanje: 
Majhen  

POUČEVANJE PO 

UČNIH POSTAJAH 
(majhne skupine) 

Manjše skupine učencev 
rotirajo po različnih 
učnih postajah, kjer 
potekajo različne 
aktivnosti (učenci se 
učijo, utrjujejo snov ali 
raziskujejo). 
Učitelja si delita 
odgovornost za 
poučevanje učnih 
vsebin. 

Učenci v vsaki skupini raziskujejo, kako se načrtujejo 
štirikotniki. Ena skupina v učilnici to počne tradicionalno 
in načrtujejo v zvezke, učiteljica pa na tablo. Druga 
skupina se uči načrtovati v računalniški učilnici s pomočjo 
rač. programa Geogebra. Potem se skupini zamenjata. 
Tak način poučevanja je primeren za utrjevanje in za 
usvajanje snovi, npr. za avtomatizacijo aritmetičnih 
dejstev. Učitelja lahko pripravita tri ali več različnih 
postaj, kjer zastavita različne naloge in didaktične igre iz 
avtomatizacije ter učence razdelita v skupine, ki se 
izmenjujejo po postajah. 

Potreben čas za 
načrtovanje: 
srednje veliko 

VZPOREDNO 

POUČEVANJE 
(dve skupini) 

Učenci so razdeljeni v 
dve enako veliki 
heterogeni skupini.  
Učitelja skupaj 
načrtujeta proces 
poučevanja in sočasno 
poučujeta z enakimi 
učnimi pripomočki 
enake učne vsebine. 

Obe skupini se v ločenih učilnicah učita seštevati ulomke.  
Tak način poučevanja je najbolj primeren za ponavljanje 
in utrjevanje snovi (angl. drill-and-practice activities),  saj 
omogoči vsem učencem bolj individualizirano delo, v 
diskusijah imajo več priložnosti za aktivno sodelovanje, 
obenem pa imata učitelja več nadzora nad delom 
učencev. Učitelja v manjših skupinah lažje delata s 
konkretnim materialom, prikažeta konkreten način 
reševanja matematičnega problema, kar je pomembno za 
učence z učnimi težavami.  

Potreben čas za 
načrtovanje: 
Srednje veliko 
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TIMSKO 

POUČEVANJE 
(celotna skupina) 

Učitelja skupaj 
načrtujeta in rešujeta 
vse naloge v procesu 
poučevanja. 
Oba učitelja poučujeta, 
ali pa pomagata 
učencem pri reševanju 
nalog. 

Oba učitelja učita seštevati ulomke. Prvi učitelj pojasni v 
uvodu način dela, drugi učitelj v nadaljevanju obravnava 
snov seštevanja ulomkov. Prvi učitelj zapiše na tablo 
nekaj zgledov. V nadaljevanju učenci utrjujejo v zvezek, 
učitelja hodita po učilnici in učencem pomagata.  
V praksi sta oba učitelja pred učenci ter timsko poučujeta 
oz. pomagata učencem. Ta način je zelo primeren pri 
uvajanju novih pripomočkov, učenju novih spretnosti itd. 

Potreben čas za 
načrtovanje: 
Veliko 

ALTERNATIVNO 

POUČEVANJE  
(ena velika in ena 
manjša skupina) 

Eden od učiteljev 
poučuje majhno 
skupino treh 
do osmih učencev, drugi 
učitelj pa poučuje ostale 
učence razreda. 

Alternativno poučevanje je odličen način, da učencem 
zagotovimo več intenzivnega, individualnega dela v 
posebnem učnem okolju. Učitelj lahko modelira način 
reševanja naloge, npr. reševanja enačb, in učence s 
težavami pri matematiki spodbudi, da na glas razmišljajo, 
kako poteka reševanje.  
V t. i. pripravljalni skupini se učencem lahko tudi 
predstavijo osnovni pojmi ali ponovi predznanje, ki ga 
bodo potrebovali naslednjo uro. Pri ponovnem 
poučevanju učitelj že obravnavano snov ponovi z 
uporabo drugačnih tehnik, metod in materialov.  

Potreben čas za 
načrtovanje: 
Veliko 
 

 

Austin (2001) loči tri načine inkluzivnega poučevanja: konzultantski model (angl. the 

coaching model), t. i. »coaching« model (angl. coaching model) in timsko poučevanje (angl. 

teaming ali collaboration model). Po konzultantskem modelu je specialni in rehabilitacijski 

pedagog svetovalec; učitelju nudi pomoč pri prilagajanju učnega načrta, svetuje na področju 

dela učencev s posebnimi potrebami in mu pomaga pri oblikovanju prilagoditev za 

ocenjevanje znanja. Pri »coaching« modelu specialni in rehabilitacijski pedagog in učitelj 

izmenično poučujeta oz. seznanjata drug drugega z učnim načrtom in pedagogiko 

poučevanja, vsak na tistem področju, na katerem je strokovnjak. Sodelovalni model 

predpostavlja, da si specialni in rehabilitacijski pedagog ter učitelj pravično in enakomerno 

razdelita delo pri načrtovanju, izvedbi učne ure in ocenjevanju. 

Pavlič Škerjanc (2012) timsko poučevanje ločuje v naslednje tipe: dvogovorno ali dialogično, 

soodvisno ali tradicionalno, dopolnjevalno ali komplementarno, podporno ali suportivno, 

izmenjalno ali alternacijsko, vzporedno ali paralelno ter razločevalno ali diferencirano timsko 

poučevanje.  

Argüelles, Haughes, Schumm (2000, po Sileo in Garderen, 2010) in Villa, Thousand, Nevin 

(2008) zavzemajo stališče, da je timsko poučevanje (angl. co-teaching) primerno za 

poučevanje učencev s posebnimi potrebami v inkluzivnih razredih. Pri tem si učitelj, specialni 

in rehabilitacijski pedagog porazdelita delo za načrtovanje, izvajanje in evalvacijo učne ure. 

Prav tako sta oba odgovorna za vse učence v razredu. Ripley (1997) pojasnjuje, da si pri 
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timskem poučevanju učitelj in specialni in rehabilitacijski pedagog izmenjujeta svoje 

strokovno znanje, saj učitelji poznajo učni načrt predmeta, ki ga poučujejo, specialni in 

rehabilitacijski pedagogi pa imajo znanje o različnih metodah in oblikah poučevanja učencev, 

ki odstopajo od povprečja. K uspešnemu timskemu poučevanju ključno prispevajo številni 

dejavniki; odnos učiteljev do timskega poučevanja, osebna pripravljenost učiteljev in 

specialnih in rehabilitacijskih pedagogov za timsko poučevanje, čas za timsko načrtovanje, 

podpora vodstva, medsebojno spoštovanje, podobna filozofija poučevanja in združljivost 

učiteljev (Scruggs idr., 2007). 

 

Dejavniki, ki vplivajo na izbiro metode timskega poučevanja, so v prvi vrsti potrebe in 

značilnosti učencev kot so predznanje in interesi, učni stili, »nemirni« oz. »zaspani« razredi. 

Na izbiro enega od tipov timskega poučevanja kot metode poučevanja vplivajo tudi 

značilnosti in potrebe učiteljev v timu, pri čemer so pomembni zelo sorodni oz. zelo različni 

učni stili učiteljev, zahteve in cilji v učnih načrtih, ki vplivajo na strukturiranost učnih 

dejavnosti ter nenazadnje situacijske in materialne okoliščine kot so velikost prostora in 

glasnost dejavnosti (Pavlič Škerjanc, 2012). Večina učiteljev, ki imajo izkušnje s timskim 

poučevanjem, uporablja veliko različnih tipov, včasih celo dva ali tri znotraj ene same ure 

(Havaj, 2014).  

 

1.8.4.3 Ugotovitve nekaterih raziskav o timskem poučevanju 

Na vprašanje, ali je s timskim poučevanjem možno doseči pozitiven učinek v okviru 

inkluzivnega pouka, dosedanji izidi tujih raziskav odgovarjajo le delno (Brojčin, Bankovič, 

Glumbić, Weiss, 2012). V kvantitativnih raziskavah so na splošno ugotovili pozitivne rezultate 

na učnem področju, vendar ugotovitve variirajo v odvisnosti od preučevanih odvisnih 

spremenljivk in značilnosti učencev. Nekatere raziskave so pri učencih s posebnimi 

potrebami pokazale statistično pomemben napredek na področju matematike in branja 

(Hang in Rabren, 2009), druge le pri branju, ne pa tudi pri matematiki (Klingner idr., 1998). 

Neketere raziskave pa niso pokazale pri branju statistično pomembnega napredka (Welch, 

2000). V raziskavi (Murawski in Swanson, 2001) je bilo ugotovljeno, da je bil največji učinek 

timskega poučevanja zabeležen na področju učne uspešnosti, predvsem na področju govora, 
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jezika ter branja, manj pa na področju matematičnih dosežkov. Rea, McLaughlin in Walther-

Thomas (2002) so prišli do rezultatov, da so učenci z učnimi težavami v inkluzivnih razredih 

dosegli boljše oz. primerljive ocene pri jezikovnem pouku, matematiki, naravoslovju in 

družboslovnih vedah v primerjavi z učenci, ki so delali individualno izven razreda. Avtorice 

Klingner  idr. (1998) so prišle do drugačnih izsledkov, saj so otroci z učnimi težavami dosegli 

znaten napredek le v branju, ne pa tudi v matematiki. Raziskave navajajo tudi druge 

prednosti timskega poučevanja. Austin (2001) ugotavlja, da izboljša kakovost pouka, saj so 

oblike dela pri timskem poučevanju (npr. sodelovalno učenje in delo v manjših skupinah) 

učinkovite in primerne za vse učence. Učencem z razvojnimi težavami pomaga pri 

pridobivanju večje samozavesti in samospoštovanja, razvoju socialnih spretnosti in krepitvi 

vezi z vrstniki. Poleg splošnega prepričanja, da timsko poučevanje izboljšuje učno in socialno 

funkcioniranje vseh učencev v oddelku, večina učiteljev in specialnih in rehabilitacijskih 

pedagogov zavzema pozitivno stališče tudi do vpliva timskega poučevanja na njihovo 

poučevalno prakso (Walter-Thomas, 1997; Welch, 2000; Austin, 2001; Scruggs idr., 2007). 

Kot glavne probleme navajajo pomanjkanje časa za skupno načrtovanje, premalo 

administrativne podpore in nezadovoljivo izobraževanje za kooperativno poučevanje 

(Walter-Thomas, 1997; Welch, 2000; Austin, 2001; Scruggs idr., 2007). Poleg tega so opazne 

tudi razlike v načinu doživljanja lastne profesionalne vloge in odgovornosti med učitelji in 

specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi v rednih oddelkih. Specialni in rehabilitacijski 

pedagogi v rednih razredih so v glavnem zavzemali podrejeno vlogo, čeprav so imeli tri do 

štiri leta izkušenj na področju skupnega poučevanja, so bili še vedno v začetnem stadiju 

razvoja kooperativnega odnosa in so najpogosteje uporabljali model "eden uči, drugi 

pomaga". (Magiera, Smith, Zigmond in Gebauer, 2005; Havaj, 2014). Scruggs (idr., 2007) še 

dodajajo, da mnoge metode poučevanja, ki so jih predlagali specialni in rehabilitacijski 

pedagogi s ciljem individualizacije pouka (kot npr. tutorstva vrstnikov, kooperativno 

poučevanje ...), niso bile uporabljene. Pri tem so frontalne oblike pouka prevladovale v večini 

šolskih ur in je pouk, usmerjen v majhne skupine, predstavljal le 5 do 10 % časa, kar po 

mnenju avtorjev nakazuje, da učitelji niso bistveno spreminjali svojega običajnega načina 

dela, ne glede na prisotnost specialnega in rehabilitacijskega pedagoga (Magiera in Zigmond, 

2005).  
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Weiss in Lloyd (2002, po Gürgür in Uzuner, 2010), Scruggs, Mastopieri in McDuffie (2007) in 

Friend (2008) poročajo, da sta tipa »eden uči, drugi opazuje« in poučevanje v paru 

najpogosteje uporabljena modela timskega poučevanja. Friend in Cook (2007) vidita razlog v 

pomanjkanju časa, ki ga namenijo učitelji za načrtovanje sodelovalnega poučevanja. 

Murawski (2009) temu potrjuje, obenem še navaja vzroke v tem, da učitelji niso dovolj 

usposobljeni za tako obliko poučevanja, niso motivirani, saj ne razumejo namena in ne 

prepoznajo prednosti takšnega sodelovanja. 

V tujini ugotavljajo, da timsko pogosteje poučujejo učitelji družboslovja, naravoslovja, 

angleščine in matematike (Austin, 2001). Slovenske raziskave (Havaj, 2014; Žakelj, Valenčič 

Zuljan, 2015) kažejo, da učitelji razrednega pouka pogosteje timsko sodelujejo in poučujejo z 

izvajalci DSP kot učitelji predmetnega pouka, pri tem sta najpogostejši obliki dopolnjevalno 

ali komplementarno in podporno ali suportivno timsko poučevanje, ki jo uporablja 15 % 

učiteljev (Pavlič Škerjanc, 2012). Takšna oblika je znana v Angliji kot »učitelj pomočnik« (angl. 

teaching assistant) in je v slovenski inkluzivni vzgoji zelo dobrodošla. Učitelj vodi in usmerja 

učitelja pomočnika ter mu daje vsakodnevne povratne informacije o njegovem delu. Učitelji 

pomočniki pokrivajo štiri glavna področja, in sicer: nudijo podporo in pomoč učencem, 

podporo in pomoč učiteljem, podporo šoli ter pomoč pri prilagajanju kurikula (Developing 

the role of school support staff, Consultation 2002, po Kavkler, 2009). 

 

1.8.5 Oblike in strategije pomoči učencem s PPUA 

Učenci s specifičnimi učnimi težavami pri matematiki na predmetni stopnji se morajo naučiti 

delati s kompleksnimi simboli, računskimi operacijami in s strategijami reševanja problemov. 

Za učence s specifičnimi učnimi težavami pri matematiki na predmetni stopnji se primernost 

treninga ne meri zgolj s tem, kako hitro so lahko usvojene osnovne spretnosti. Učenci morajo 

usvojiti in generalizirati matematične spretnosti in koncepte ter jih uporabiti pri reševanju 

različnih matematičnih nalog. Trening mora zagotoviti sistematični napredek od bolj 

konkretnih k bolj abstraktnim reprezentacijam ter od enostavnejših k bolj povezanim 

konceptom in pravilom (Jones, 1997). 
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Witzel, Smith in Brownell (2001) navajajo različne pristope k učenju aritmetičnih znanj na 

predmetni stopnji: 

- Nadaljevanje učenja osnovnih aritmetičnih pojmov in strategij, saj je brez njih ovirano 

pridobivanje znanj iz algebre. 

- Učenec naj uporablja verbalizacijo, ko rešuje matematično nalogo po korakih. Uporaba 

napisanih korakov na listu učencem omogoči, da se usmerijo na tisto, kar naj bi mislili, ko 

rešujejo nalogo. 

- Preden učenec sam rešuje matematične naloge, je potrebno vodenje učitelja. Učenec 

lahko le tako razume, kaj mora narediti pri posameznem koraku in zakaj. Ko učenec uvidi, 

kako mora rešiti nalogo, je manj verjetno, da bo pozabil korake. 

- Učencem je treba omogočiti delo s konkretnim in slikovnim materialom, kot na primer z 

diagrami, s tabelami, kockami ipd. 

- Matematične naloge je treba povezovati z realnimi življenjskimi problemi, ki jih lahko 

povežemo z učenčevimi interesi in starostjo. 

- Učenje naj bo motivacijsko naravnano (vključiti je potrebno doživljanje uspeha in 

vključenost). 

V nadaljevanju bomo strategije pomoči natančneje opredelili. 

 

1.8.5.1 Strukturirano ali direktno poučevanje 

Strukturirano ali direktno poučevanje je sistematično in načrtno poučevanje s pogostim 

spremljanjem napredka, preverjanja in podajanjem takojšnje povratne informacije učencu 

(Mitchell, 2008). Pravilo strukturiranega ali direktnega poučevanja je, da učitelj načrtuje 

učenje, tako da je dobro strukturirano, da poteka gladko in v primernem tempu ter učencem 

omogoča doživljanje uspeha (Mitchell, 2008). 

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

učencem s PPPU pri matematiki (Butterworth in Yeo, 2004, www.dyscalculia.org, FAWCO, 

2007, po Kavkler, 2011a; Mitchell, 2008): 

- Poučevanje osnovnega znanja: Potrebno je začeti s tistim, kar učenci znajo. Preverjanje 

predznanj in ponovitev snovi je učencem v pomoč, da lažje sledijo pouku in nove podatke 

http://www.dyscalculia.org/
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vključijo v svojo mrežo informacij. Marentič Požarnik (2000) navaja, da je sistematično 

ugotavljanje predznanja v naših šolah precejšnja redkost. 

- Poučevanje mora potekati v majhnih, zaporednih korakih. 1. Učencem je treba 

zagotoviti pomnjenje osnovnih znanj in strategij, ki so predpogoj za učenje novih vsebin. 

Preko modeliranja učitelj demonstrira postopek, tako da glasno opisuje korak za 

korakom postopek reševanja na nekaj različnih primerih, povezanih z njihovimi 

izkušnjami. Pri modeliranju je zelo pomembna verbalizacija vseh korakov v nekem 

postopku, pomembno je tudi, da sproti opozarjamo učence na uporabljene simbole in na 

njihov pomen ter hkrati obrazložimo vsako našo odločitev pri reševanju naloge (Jayanthi, 

Gersten in Baker, 2008). 2. Vsak posamezni korak zahteva veliko praktičnih vaj za 

usvojitev. Učenci s PPPU potrebujejo do desetkrat več časa za učenje, zato moramo 

odrasli poskrbeti, da ne govorimo prehitro in da učencem omogočimo dovolj časa za 

dokončanje naloge in preverjanje pravilnosti izračuna, da ne postanejo panični in da ne 

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

znanjem. Za modeliranjem uporabimo vodene vaje (učitelj organizira priložnosti za 

skupno odgovarjanje in vaje in sodelovalno učenje spretnosti naloge (Bryant, idr., 2006; 

Jayanthi, idr., 2008). 

- Skrbna omejitev zahtevanih zapomnitev. Dobro moramo premisliti, kaj bomo zahtevali 

od učenca, da si zapomni. Proces poučevanja mora biti naravnan na bistvena dejstva in 

na omejeno število lažje razumljivih postopkov. 

- Priprava intenzivnega programa poučevanja. Pretehtati moramo, kako bomo pripravili 

ustrezno ponovitev določene teme. Potrebno je pogosto preverjanje, da ugotovimo, če 

učenci še znajo naučeno. Bistvena poteza direktnega poučevanja je primeren in živahen 

tempo dela, ob tem pa je pomemben in ključni cilj vsake učne ure tudi obvladovanje 

določene spretnosti, kar pomeni, da učenec lahko izvede nalogo samostojno in brez 

napak. Vsako nalogo naj bi učenec zaključil z vsaj 90 % uspešnostjo. Učitelji so pri tem 

pozorni na nastanek napak in učence učijo, kako napake prepoznavati in jih takoj tudi 

popraviti. Zelo pomemben faktor je tako povratna informacija, ki jo učitelj posreduje 

takoj, ko se pojavi napaka, prav tako se odzivajo učenci (z npr. z DA/NE kartončki, 

odgovarjanje učencev »v zboru«, zapisovanje odgovorov na bele tablice ipd). Ti odzivi 

omogočajo učitelju, da hitro odkrije, kateri učenci snov razumejo in kateri ne (npr. izraze, 
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poštevanko, algoritme itd.). Učitelju omogočajo hitro povratno informacijo, vsem 

učencem pa čim več aktivnosti v procesu poučevanja. Nekateri učenci želijo pogoste 

menjave pripomočkov in dejavnosti, drugi pa menjav ne marajo. Trening avtomatizacije 

lahko popestrimo z različnimi dejavnostmi: z glasbo, pripravimo rime, ki so številnim 

učencem v veliko pomoč, gibalne dejavnosti (hoja ob ponavljanju, pisanje, stiskanje 

žogice itd.), didaktične igre, računalniške aplikacije. Naloge za avtomatizacijo se morajo 

izvajati periodično v krajših časovnih intervalih. Podaljševanje časa zmanjšuje učenčevo 

sposobnost koncentracije, kar vpliva tudi na uspešnost izvedene naloge. Pomanjkanje 

napredka lahko pomeni, da ima učenec težave tudi s koncentracijo (Adler, 2001). 

- Skrbno vodenje učencev od konkretnega dela k abstraktnemu. Pogosto poučevanje 

matematičnih vsebin hitro postane preveč abstraktno. Zato uporabljamo didaktične 

pripomočke in vizualne opore. Ne smemo pa narediti učencev s PPPU odvisne le od 

konkretnih materialov, zato moramo pomagati učencu pri prehodu od konkretnega na 

abstraktni nivo. 

 

Strategijo strukturiranega ali direktnega poučevanja pri nas učitelji in drugi strokovnjaki 

največkrat povezujejo s frontalnim poučevanjem (Košir, 2011) in ga postavljajo nasproti 

indirektnega poučevanja (ki ga opredeljujejo kot skupinsko delo, delo v dvojicah, 

individualno delo, kjer je učenec samostojnejši in aktivnejši ter v neposrednem stiku z učno 

vsebino) (Ivanuš Grmek idr., (2009). Pri tem avtorji jasno povedo, da gre pri poučevanju za 

medsebojno dopolnjevanje obeh poučevalnih strategij/pristopov, ki naj jih učitelj kombinira 

glede na učne cilje, vsebine in razvojno stopnjo učencev. Strategijo izvajajo učitelji pri 

rednem pouku predvsem pri delu z manjšo skupino, ki jo želijo sistematično in strukturirano 

voditi do usvajanja točno določene spretnosti, cilja (npr. pri dopolnilnem pouku). V praksi pa 

ga najpogosteje izvajajo specialni in rehabilitacijski pedagogi ali drugi svetovalni delavci pri 

DSP, ker je ta metoda najbolj primerna za učence s PPPU pri izvajanju intenzivnejših oblik 

pomoči, to je učenju, treningu posameznih učnih spretnosti in znanj – učnih vsebin ali 

strategij uspešnega učenja (Košir, 2011). Izvajalci DSP so uspešni v strukturiranem ali 

direktnem poučevanju, ker obvladajo strategije, kot so: razdelitev naloge na dele, različne 

ponazoritve, modeliranje postopkov reševanja naloge, mnemotehnike, sistematično 
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predstavljanje in poučevanje algoritmov operacij, organizacija številnih zanimivih vaj pri 

matematiki itd. (Kavkler, 2011a).  

 

Številne raziskave, predvsem v ameriškem prostoru, potrjujejo učinkovitost strukturiranega 

ali direktnega poučevanja pri učencih z učnimi težavami ter tudi pri učencih, ki posebnih 

potreb in učnih težav nimajo (Chall, 2000, po Košir, 2011; Heal, Hanley in Layer, 2009, po 

Košir, 2011). Rezultati raziskave National Mathematics Advisory Panel v letu 2008 kažejo, da 

direktno poučevanje matematike učencev s PPUA omogoči napredovanje v spretnostih 

računanja, reševanja matematičnih besednih nalog in generalizaciji naučenih spretnosti 

(Jayanthi, Gersten in Baker, 2008). 

 
 

1.8.5.2 Pozitivno naravnano poučevanje in učenje 

Za učence s PPUA je posebej primerno »pozitivno naravnano učenje« (angl. positive learning 

experiences) s strategijo »pozitivno naravnanega poučevanja« (Butterworth in Yeo, 2004). 

Za učence s PPUA je matematika pogosto travmatična izkušnja zaradi številnih preteklih 

slabih izkušenj. Pri matematiki so pogosto prestrašeni, negotovi, zato se hitro zmedejo in 

potem niso sposobni slediti pouku ali priklicati usvojeno znanje in strategije. Ne pomagamo 

jim s tem, da se nam smilijo, ampak potrebujejo individualno pozornost in potrpežljivost. Pri 

pisnih preverjanjih pogosto popolnoma odpovedo, lahko pa se zgodi, da po testu na tablo 

skupaj z učiteljem rešijo večino nalog pravilno. To je zelo stresno za učitelja in starše, še 

najbolj pa za učence. Prav zato je zelo pomembno, da se učenec v razredu, pri uri DSP in v 

učiteljevi prisotnosti počuti varnega in zaščitenega. 

Nikakor ne smemo biti sarkastični in nenehno kritizirati ali poudarjati učenčeve posebne 

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

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

Pomembno je, da poiščemo priložnosti za pohvalo in s tem razvijamo učenčev občutek lastne 

vrednosti in uspešnosti. 
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Učitelji in drugi strokovni delavci zagotovijo pozitivno naravnano učenje in poučevanje s tem, 

da: 

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

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

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

- strukturirajo težavnost nalog (začnejo z enostavnimi nalogami, ki jim sledijo zahtevnejše); 

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

- upoštevajo posebne potrebe učenca (fleksibilno, brez obsojanja, vračanje na začetek, 

prenehati poučevanje in zamenjati dejavnost, če je treba, upoštevajo dobre in slabe 

dneve) (Butterworth in Yeo, 2004). 

 

1.8.5.3 Reprezentacije in metoda poučevanja »konkretno-simbolno-abstraktno«  

Pri pouku matematike je dejavnost reprezentiranja abstraktnih matematičnih pojmov 

najpomembnejša. Hodnik Čadež (2014) razlikuje med notranjimi (miselne predstave) in 

zunanjimi reprezentacijami (okolje). Zunanje reprezentacije so sestavljene iz strukturiranih 

simbolnih elementov, katerih vloga je »zunanja« predstavitev določene matematične 

»realnosti«. Pri pouku matematike v glavnem uporabljamo konkretne reprezentacije (npr.: 

naravni predmeti, kocke, palčke, kroglice itd.), grafične reprezentacije (npr.: ilustracije 

predmetov, živali in oseb, diagrami, tabele, grafi itd.) in reprezentacije z matematičnimi 

simboli (zapis s števili, rimskimi in grškimi črkami itd.) ter druge, v zadnjem času predvsem 

IKT-reprezentacije.   

Za učenje aritmetike je najbolj primerna metoda »konkretno-simbolno-abstraktno« (KSA), 

kjer poučujemo najprej s pomočjo konkretnih materialov oz. prezentacij, kasneje preidemo 

na simbolne prikaze oz. grafične prezentacije in nazadnje na abstrakcije oz. reprezentacije z 

matematičnimi simboli (Kavkler, 2011a; Jayanthi, Gersten in Baker, 2008). Bruner (1960, po 

Witzel, 2005) je pokazal, da učenci, ki jih poučujemo po metodi KSA, naredijo manj napak v 

postopku pri reševanju algebrskih izrazov kot tisti, ki niso bili deležni takega poučevanja.  

Pri pristopu KSA je zelo pomembno zaporedje dejavnosti. Konkretne materiale lahko 

uporabimo najprej zato, da prepričamo učence, da so naloge povezane z realnim življenjem. 

Pri tem smo pozorni na to, da učenci uporabljajo didaktični material toliko časa, dokler ne 
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znajo rešiti naloge brez uporabe tega materiala. Slikovni materiali so slikovne ponazoritve 

konkretnih predmetov in dogajanj in pomagajo učencu vizualizirati operacije med 

reševanjem naloge. Vizualizacije so posebno pomembne za vse učence, ki imajo jezikovno 

pogojene težave pri učenju matematike. Pomembno je tudi, da učitelj razloži povezavo med 

slikovnim in konkretnim pripomočkom (Kavkler, 2011a). Grafične reprezentacije 

predstavljajo nekakšen most med konkretnimi reprezentacijami in reprezentacijami z 

matematičnimi simboli. Heedens (1986, po Hodnik Čadež, 2014) je most, ki vodi od 

konkretnega proti abstraktnemu, predstavil kot most grafičnih reprezentacij, ki so bodisi 

semikonkretne bodisi semiabstraktne.  

 
Tabela 4 Reprezentacije pri matematiki (Heedens, 1986, po Hodnik Čadež, 2014) 

Konkretna 
reprezentacija 

Grafična reprezentacija Reprezentacija z 
matematičnimi simboli 

Računsko operacijo 
izvedemo s konkretnimi 
objekti, npr. 
odvzamemo tri jabolka 
iz košare s petimi 
jabolki. 

Semikonkretna 
reprezentacija 

Semiabstraktna 
reprezentacija 

Računsko operacijo 
zapišemo z matematič-
nimi simboli. V primeru z 
jabolki: 5 – 3 = 2. 

 
Računsko operacijo 
grafično prikažemo, npr. 
operacijo odštevanja 
prikažemo, tako da npr. 
narišemo pet jabolk in 
tri prečrtamo. Pri tej 
reprezentaciji rišemo 
objekte, ki so bili 
predmeti konkretne 
reprezentacije. 

Računsko operacijo 
grafično prikažemo, a ne 
nujno z reprezentacijami 
konkretnih objektov. 
Npr. za primer z jabolki 
bi lahko narisali pet 
krogov in tri prečrtali. Ta 
reprezentacija ni več 
povezana s konkretno 
izkušnjo v smislu 
uporabljenih objektov. 

 

 

Potem pa sledi abstraktna predstavitev naloge izvedena s simboli, ki je najkrajši in 

učinkovitejši način predstavljanja numeričnega odnosa v operaciji. Učenci bodo učinkovito 

uporabljali simbole, če bo učitelj v procesu poučevanja upošteval predstavljeno zaporedje in 

bo organiziral veliko vaj ponazarjanja matematičnih idej in problemov. Če učitelj prehitro 

preide na simbolno raven, se pogosto zgodi, da predvsem učenci s PPUA ravnajo s simboli 

mehanično, brez razumevanja. Kavkler (2011a) opozarja, da učitelji na razredni stopnji 

pogosteje uporabljajo pristop KSA, na predmetni stopnji in v srednji šoli pa učitelji prehitro 

preidejo na simbolno raven. Kmetič (2013) dodaja, da na višji stopnji izobraževanja 

vpeljevanje novih pojmov preko metode KSA pogosto ni več možno (npr. negativnih števil ne 
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moremo ponazarjati s konkretnimi fizičnimi primeri), takrat pa vpeljujemo nove pojme ob 

modelih, sledi vaja v matematiki ter uporaba v matematiki in realnem svetu.  

 

1.8.5.4 Didaktični pripomočki 

Učenci s PPUA potrebujejo kot oporo pri reševanju matematičnih nalog konkretne in 

grafične reprezentacije dlje časa kot učenci brez težav. Pogosto pa ti učenci lahko usvajajo 

matematične pojme in postopke le ob pomoči ustreznih opor. Učencu ne bi smeli postavljati 

omejitev v številu pripomočkov, ki jih lahko uporablja. Uvideti moramo, kateri pripomočki 

mu najbolj koristijo, s katerimi pripomočki lahko kompenzira vrzeli v svojih miselnih tabelah. 

Poleg tega, da pripomoček služi učencu kot kognitivno sredstvo (opora za ponazoritev 

pojmov in odnosov, kot pomoč pri razumevanju, opora v procesu učenja, pomoč pri izvajanju 

in uporabi postopkov idr.), mu lahko pomeni tudi občutek varnosti ali pa motivacijsko 

sredstvo (npr. kot opomnik s koraki reševanja; formule, ki jih uporabi po potrebi; ali 

opomnik, kaj je treba narediti pri konstrukciji geometrijskih likov ali pri reševanju besedilnih 

nalog) (Žakelj, 2013). Pomembno je, da učitelj pri odločitvah za pripomočke izhaja iz potreb 

učencev in vrste težav.  

Najbolje je, da imajo različne konkretne matematične učne pripomočke na razpolago v 

razrednem kotičku in da imajo do njih vsi učenci v razredu vedno dostop. Izvajalec DSP, 

najpogosteje specialni in rehabilitacijski pedagog, učenca s PPUA v okviru DSP nauči strategij 

rabe pripomočkov (npr. nastaviti kocke v vrsto, da se ne moti pri štetju) in prav tako učitelju 

svetuje rabo tistih pripomočkov, ki so učencu v največjo pomoč. Grafične oz. vizualne opore 

mlajšim učencem po navadi ob poučevanju in utrjevanju priskrbi ali izdela učitelj oz. izvaja lec 

DSP (priskrbi kovance, žetone, ploščice, karo papir, milimetrski papir, nariše slike, grafe, 

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

zaporedja izvajanja korakov, podčrta ključne podatke ipd., izdela kartončke s skicami, 

večkratniki, poštevanko, s formulami, diagrami poteka reševanja, opomniki reševanja, 

razpredelnico z enotami itd.). Pri starejših učencih (tretje triletje OŠ) pa je priporočljivo, da se 

vizualne opore izdelajo z njihovim sodelovanjem ter jih navajamo, da si te grafične opore 

izdelajo sami in si tako sami pomagajo z vizualizacijo matematične naloge (Butterworth in 

Yeo, 2004; Kavkler, 2011a; Bone in Colja, 2009). Tako imajo lahko učna gradiva dvojno 
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prednost - prvič, ko jih učenci sami naredijo, in drugič, ko jih med poukom uporabljajo kot 

shemo, povzetek ali način reševanja učne snovi, ki jo obravnavajo (Žakelj, Valenčič Zuljan, 

2015). 

Pogosto učencem s PPUA v višjih razredih OŠ zaradi težav pri avtomatizaciji, ki se kažejo s 

slabim priklicem dejstev iz dolgoročnega spomina, ponudimo tehnične pripomočke (žepno 

računalo z velikimi gumbi, govoreči kalkulator, računalnik itd.). S temi pripomočki jim 

omogočimo, da ne izgubijo preveč časa in energije s priklicem preprostih dejstev iz spomina 

in lažje ter bolj uspešno rešijo naloge. 

 

Didaktične igre 

Glavna značilnost didaktične igre je, da preko nje dosegamo vzgojno-izobraževalne cilje 

(Bognar, 1987). Kot učni pristop pri pouku matematike se uporablja predvsem v nižjih 

razredih, v višjih razredih pa pogosto kot sredstvo utrjevanja in sprostitev. Bognar (1987) 

meni, da je iz številnih raziskav razvidno, da je učenje z igro enako učinkovito kot npr. učenje 

z delovnimi listi. Igra spodbuja aktivnost učencev. Še posebej pa je primerna kot dodatna 

aktivnost pri izvajanju DSP. 

 

Računalniške aplikacije 

Računalnik je zelo dober motivator in ga lahko vpeljujemo v faze pouka od usvajanja novih 

vsebin, preverjanja predznanja, utrjevanja in poglabljanja znanja do preverjanja znanja (Mori 

2004). Ugotovljeno je bilo, da je učenje matematike s pomočjo računalnika zelo učinkovito. 

Učenci, ki pri treningu matematike uporabljajo primerno informacijsko tehnologijo, so bolj 

vztrajni pri reševanju matematičnih nalog, se radi učijo na tak način in napredujejo pri učenju 

matematike. Za učenje avtomatizacije osnovnih dejstev in postopkov na razredni stopnji OŠ 

so zelo primerne računalniške igre urjenja. Manj motivirani učenci na ta način pridobijo več 

veselja do računanja in matematike nasploh. Ob dogovoru s starši lahko učenci rešujejo 

naloge na računalniku tudi doma, saj večino učencev zanimivi programi zelo pritegnejo in si z 

njimi lahko zelo izboljšajo svoje znanje (Vidmar 2001).  

V zadnjih letih pa na spletu najdemo vse več interaktivnih matematičnih e-učbenikov in e-

zbirk (kot je www.e-um.si), s katerimi lahko popestrimo pouk matematike ali DSP. E- 



Blanka Mlakar  OBRAVNAVA UČENCEV S PRIMANJKLJAJI NA PODROČJU UČENJA ARITMETIKE V TRETJEM 

TRILETJU 

 
50 

 

učbeniki imajo prednost v privlačnih računalniških animacijah in veliki zbirki nalog z rešenimi 

zgledi in rešitvami. 

 

1.8.5.5 Verbalizacija 

Pogosto je verbalno področje močno področje učencev s PPUA, zato jim je pri pouku in 

individualnem delu treba omogočiti verbalizacijo ter tako krepiti njihov notranji govor. Otroci 

s PPUA imajo težave s priklicem aritmetičnih dejstev zato, ker nimajo dobro shranjenih 

informacij in jih tudi manj fleksibilno uporabljajo. Pogosto damo učencem žepno računalo, a 

zato strategije nič bolj fleksibilno ne uporabljajo. Natančno verbalno opisovanje je 

priporočljiv način učenja postopkov, saj učencem približa dejavnost in postopek reševanja. 

Za učence je posebej primerno na začetku učenja določenega postopka, kjer potrebujejo 

natančna verbalna navodila po korakih. S pogostim verbalnim opisovanjem spodbujamo, da 

tudi učenec verbalizira postopek najprej glasno, potem s pomočjo tihega govora, šepetanja 

in nazadnje s pomočjo notranjega govora. Tako bo aritmetično znanje bolj fleksibilno 

shranjeno v spomin (Kavkler, 2007).  

Pri učenju notranjega govora (po Kavkler, 2007): 

- učencu pripravimo okolje, v katerem se bo dobro počutil in bo ponosno opisal svojo 

strategijo, 

- damo učencu za domačo nalogo, da jasno in glasno prebere npr. 5 računov in odgovorov, 

kar predstavlja osnovo za razvoj notranjega govora, 

- naj sošolcu razloži, kako računa, saj tako ozavesti strategijo, ki jo potrebuje, 

- mu ponudimo dober model (srednje uspešnega učenca, ki opisuje svojo aritmetično 

strategijo), 

- pomagamo učencu, da v svoj skromni seznam aritmetičnih strategij doda še druge 

strategije (po modelu vrstnikov), 

- naj učenec primerja strategije, ki jih uporablja pri reševanju simbolnega računa in tiste 

pri reševanju besedne naloge. 
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1.8.5.6 Sodelovalno učenje učencev 

Sodelovalno učenje je strukturirana učna oblika dela v manjših heterogenih skupinah 

učencev, kjer učenci z medsebojnim sodelovanjem izboljšujejo svoje znanje in znanje vseh v 

skupini (Slavin, 1991, po Jereb 2011). Sodelovalno učenje z vrstniki pomembno vpliva na 

razvoj kognitivnih in socialno-emocionalnih sposobnosti in spretnosti. Učenci, ki pomagajo 

drug drugemu pri skupinskem delu, se učijo drug od drugega, so uspešnejši. Raziskava je 

pokazala, da učenci, ki so učno uspešnejši, niso prikrajšani zaradi sodelovanja z učenci z 

učnimi težavami, saj je to zanje izziv, če jih ustrezno motiviramo. Napredek je opazen pri 

obojih, tako na izobraževalnem kot socialnem področju (Kavkler, 2011c; Jereb, 2011).  

Sodelovalno učenje je zelo učinkovita metoda za izvajanje treningov avtomatiziranja 

posameznih spretnosti, kot npr. branja, pisanja, poslušanja, računanja in učenja strategij 

reševanja matematičnih nalog (Fuchs idr., 2002; Magajna idr., 2008; Kavkler, 2011a). 

Izvajamo jo lahko v različnih oblikah: od nudenja pomoči starejših mlajšim; učenci, ki so 

uspešni, nudijo pomoč učencem z učnimi težavami; pomoč organiziramo po parih v razredu 

itd. Jereb (2011) loči vrstniško tutorstvo, kadar gre za pomoč enega učenca drugemu, ter 

vrstniško pomoč, kadar gre za skupinsko obliko pomoči. Pri vrstniški obliki pomoči gre za 

sodelovalno učenje enako starih učencev v manjših skupinah, kjer učenci kot člani skupine 

skušajo s pomočjo neposredne interakcije pri učenju doseči skupen cilj. Učenci, ki so deležni 

vrstniške pomoči, so bolj motivirani za učenje, sodelovalno učenje spodbuja tudi socialne 

odnose in pozitivno vpliva na učne dosežke učencev (Jereb, 2011). V šolskem sistemu se 

večkrat uporablja vrstniško tutorstvo, pri katerem učencu s SUT pomaga starejši učenec. 

Raziskave pa kažejo, da je pri učencih s SUT učinkovitejša vrstniška pomoč znotraj razreda, 

pri čemer je učenec s SUT deležen pomoči učenca, ki je učno uspešnejši, hkrati pa tudi sam 

ponuja pomoč svojemu sošolcu (Baker, Gersten in Lee, 2002; po Jayanthi idr., 2008). 

Strategija vrstniškega tutorstva učiteljem omogoča integracijo različnih strategij poučevanja 

med potekom tutorstva, saj lahko učitelj spozna individualne potrebe vsakega učenca v paru 

(Mastropieri idr., 2001; po Jereb, 2011). Strategija pomoč vrstnika pri učenju matematike 

spodbuja višje izobraževalne dosežke pri matematiki pri učencih, ki imajo pri matematiki 

nizke ali povprečne ocene ter pri učencih z učnimi težavami. Učenci znajo preko sodelovanja 

z vrstnikom in med samo aktivnostjo razložiti in ustvariti bolj smiselno zapomnitev 
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konceptov reševanja. Ta strukturirana metoda vzajemnega sodelovanja učencev in 

medsebojnega spodbujanja znatno olajša učenje in tudi poučevanje (Fuchs idr., 2002). 

Za učence z učnimi težavami so določene abstraktne vsebine zahtevne za razumevanje, zato 

so lahko razlage vrstnikov v sodelovalni skupini zanje bolj primerne, saj so bližje njihovemu 

nivoju in načinu razmišljanja  ̶  vrstniki na svoj način in zato poenostavljeno in bolj razumljivo 

razložijo določene vsebine. Zaradi heterogenosti članov je na voljo tudi več različnih razlag in 

učenec z učnimi težavami lahko izbere tisto, ki mu je najbližja. Vrstniki v sodelovalni skupini 

lahko kdaj tudi prej kot učitelj opazijo, da učenec z učnimi težavami na nekaterih področjih 

potrebuje pomoč in mu jo takoj tudi nudijo. Zaradi prilagojenih razlag in vrstniških strategij, 

ki vključujejo učenje konkretnih korakov, metakognitivne strategije, modelni prikaz in 

demonstracijo reševanja naloge, je pomoč lahko kdaj tudi bolj primerna od učiteljeve (Peklaj, 

2001, 2004; Magajna idr., 2008). Vrstniška podpora in pomoč omogočata dopolnitev 

učiteljevega poučevanja, saj tako dobi učno manj uspešen učenec več priložnosti za vajo, 

boljši transfer naučene snovi in podporo pri pridobivanju znanja. »Učenci, ki pomagajo drug 

drugemu pri skupinskem delu, se učijo drug od drugega in so uspešnejši« (Kavkler, 2008b, 

str. 80).  

Pri oblikovanju skupin so se kot najbolj učinkovite za delo z učenci brez  in s SUT izkazale 

majhne, štiričlanske in heterogene skupine, ki omogočajo največ medsebojnega sodelovanja 

med raznolikimi učenci ter več pomoči in podpore za učence z nižjimi učnimi sposobnostmi 

(Peklaj, 2001). Manjše skupine učitelju hkrati omogočajo lažje »kroženje« po razredu, boljše 

opazovanje in ocenjevanje napredka ter razvoja posameznih učencev, večje pa so tudi 

možnosti za dajanje specifičnih povratnih informacij vsakemu posameznemu učencu (Dyson, 

Greiner, Yeaton, 2005). Pri oblikovanju homogenih skupin Mitchell (2007) opozarja na nekaj 

škodljivih učinkov teh skupin učencev na učno manj uspešne in učence z učnimi težavami. 

Članstvo v skupini učencev z nižjimi učnimi dosežki in nižjimi sposobnostmi lahko prispeva k 

oblikovanju nižjih pričakovanj do teh učencev, kar lahko deluje kot samouresničujoča se 

prerokba. Te skupine tudi ne zagotavljajo spodbudnega učnega okolja, hkrati pa je v njih 

manj možnosti za pozitivne zglede, ki bi jih učenci s SUT lahko posnemali. Učno manj uspešni 

učenci so v teh skupinah deležni manj direktnih inštrukcij kot v heterogenih skupinah, hkrati 

pa te skupine lahko samo povečujejo razdeljenost učencev glede na socialni in etični razred. 

Učenci s SUT več pridobijo od dela v heterogenih skupinah, ki povečujejo sprejemanje 
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različnosti med učenci, učenci brez SUT pa več iz homogenih skupin, hkrati pa v heterogenih 

niso prikrajšani (Mitchell, 2007; Valenčič Zuljan idr., 2012). Priporočljivo je, da za nekatere 

spretnosti uporabljamo heterogene, za druge pa homogene skupine učencev, saj raznolike 

možnosti in nivoji učnega dela izboljšujejo učno samozaznavo in samopodobo učencev, še 

posebej pri maternem jeziku to vpliva na razvoj samopodobe učno manj uspešnih učencev 

(Ireson, Hallam, Plewis, 2001 po Mitchell, 2007). 
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2 PROBLEM IN CILJ 
 

 
2.1 OPREDELITEV PROBLEMA  

Slovenski osnovnošolski učitelji zaznavajo, da imajo učenci veliko težav z učenjem aritmetike, 

in sicer z učenjem poštevanke, z računskimi operacijami, ulomki, enačbami ter z izrazi s 

spremenljivkami (Žakelj, 2013). Učenci s primanjkljaji na področju učenja aritmetike (v 

nadaljevanju PPUA) imajo pogosto šibko razvito konceptualno znanje (npr. pojem števila, 

ulomka, štetje, mestne vrednosti in desetiški sistem) ter proceduralno znanje (nezmožnost 

reševanja nalog s priklicem, napačen ali netočen priklic korakov postopka, uporaba razvojno 

nižjih strategij) (Geary, 1994; Ostad, 2006; Kavkler idr., 2004). Proceduralno znanje se čez 

leta šolanja nadgrajuje preko avtomatizacije aritmetičnih dejstev in postopkov z vajo in 

mehanično vadbo ali pa z neposrednim učenjem strategij. Veliko učencev s PPUA ima težave 

že pri avtomatizaciji osnovnih aritmetičnih postopkov (algoritmi pisnega računanja), te 

težave se stopnjujejo v višjih razredih, kjer morajo obvladati kompleksnejše aritmetične 

postopke, kot sta računanje z ulomki in reševanje enačb. Za razvoj strategij in 

proceduralnega znanja so najbolj učinkoviti treningi spretnosti in postopkov ter rabe 

pripomočkov, ob tem pa je priporočljiva tudi uporaba tehnik poučevanja, ki se razlikujejo od 

tradicionalnih. Sodobne raziskave kažejo, da je zelo koristna uporaba kooperativnih 

(sodelovalnih) oblik učenja in poučevanja, ki spodbujajo učence k aktivnemu učenju, 

verbalizaciji reševanja problemov, primerjanju in izmenjavi različnih strategij reševanja ter 

metakognicije (Kavkler idr., 1997; McMaster, idr., 2006; Mitchel, 2007).  

V slovenski strokovni literaturi člankov, ki bi se osredotočili na praktično izvajanje timskega 

dela v oddelku, pogostost in oblike timskega sodelovanja, zlasti timskega poučevanja, 

prednosti in slabosti timskega dela med izvajalci dodatne strokovne pomoči in učitelji, ni 

veliko. Jazbec (2014) je skozi znanstveni prispevek opisala celostno obravnavo učenca iz 

manj spodbudnega okolja, ki je temeljila na vsestranski pomoči v in izven oddelka. Pri študiju 

literature pa smo naleteli še na druge primere dobre prakse učiteljev oz. izvajalcev dodatne 

strokovne pomoči na osnovnih šolah različnih avtorjev z elementi timskega poučevanja 

(Pograjec, 1998; Turk, 2000; Zanjkovič, 2005; Kverh, 2000; Bizjak, 2002). 
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2.2 CILJI RAZISKAVE 

Magistrsko delo predstavlja konkreten primer oblikovanja treninga za skupino učencev s 

PPUA. Osnovni cilj študije je, po začetni oceni funkcioniranja skupine učencev s PPUA, 

oblikovati, izvesti in analizirati trening za izboljšanje aritmetičnega proceduralnega znanja, ki 

temelji na dodatni strokovni pomoči, timskem poučevanju in vrstniškem sodelovalnem 

učenju.  

 

Podcilji raziskave so naslednji: 

- izdelati začetno oceno in opredeliti zaznavne sposobnosti, primanjkljaje, močna 

področja in uspešnost pri aritmetiki učencev s PPUA, 

- ugotoviti, ali obstajajo pomembne razlike v avtomatizaciji osnovnih aritmetičnih 

dejstev in postopkov, fleksibilnosti aritmetičnega znanja ter rabi strategij pri 

besedilnih nalogah med skupino učencev s PPUA in skupino učencev brez PPUA, 

- preveriti pri obravnavani skupini učencev s PPUA, ali dosegajo minimalne standarde 

aritmetičnega proceduralnega znanja iz učnega načrta razreda, ki ga obiskujejo,   

- ugotoviti, ali obstajajo razlike v doseganju ciljev iz učnega načrta med skupino 

učencev s PPUA in skupino učencev brez PPUA, 

- načrtovati, izvesti in analizirati timsko poučevanje in dodatno strokovno pomoč, 

- vpeljati in analizirati vrstniško sodelovalno učenje. 
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3 HIPOTEZE IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

3.1 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

1. Katere so značilnosti in primanjkljaji učencev s PPUA? 

2. Ali pred treningom obstajajo razlike v aritmetičnem proceduralnem znanju med 

skupino učencev s PPUA in vrstniki brez PPUA? 

3. Ali obstajajo razlike v avtomatizaciji osnovnih aritmetičnih dejstev in postopkov, 

fleksibilnosti aritmetičnega znanja ter rabi strategij pri matematičnih nalogah med 

skupino učencev s PPUA in vrstniki brez PPUA pred in po treningu? 

4. Ali so učenci s PPUA pod vplivom treninga (ki ga bo sestavljala DSP, timsko 

poučevanje matematike in vrstniško sodelovalno učenje) dosegli minimalne 

standarde aritmetičnega proceduralnega znanja iz učnega načrta razreda?   

5. Ali po treningu obstajajo razlike v aritmetičnem proceduralnem znanju glede na 

postavljene cilje iz učnega načrta med skupino učencev s PPUA in skupino učencev 

brez PPUA? 

6. Katere so prednosti in pomanjkljivosti timskega poučevanja in vrstniškega 

sodelovalnega učenja? 

 

3.2 HIPOTEZE 

- H1: Učenci s PPUA imajo pred treningom aritmetična znanja manj avtomatizirana;  

počasneje in manj fleksibilno uporabljajo aritmetična znanja in manj uspešno rešujejo 

besedilne naloge kot učenci brez PPUA. 

- H2: Učenci s PPUA imajo po treningu aritmetična znanja manj avtomatizirana;  počasneje 

in manj fleksibilno uporabljajo aritmetična znanja in manj uspešno rešujejo besedilne 

naloge kot učenci brez PPUA. 

- H3: Učenci s PPUA bodo po treningu napredovali v avtomatizaciji aritmetičnih znanj in 

postopkov, v fleksibilni uporabi aritmetičnih znanj in reševanju matematičnih besedilnih 

nalog. 
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4 METODE DELA 

 

4.1 METODE RAZISKOVANJA 

Raziskava je kombinacija kvantitativnega in kvalitativnega raziskovalnega pristopa. Je primer 

multiple študije primera s strategijo kliničnega poučevanja. Klinično poučevanje je primer 

fleksibilne neformalne strategije, ki jo lahko izvajamo v razredu za več učencev ali 

individualno (Jelenc, 1999). Proces kliničnega poučevanja je sestavljen iz petih faz: 

ocenjevanje, načrtovanje programa pomoči ob upoštevanju kurikuluma, izvajanje ob uporabi 

strategij poučevanja, vrednotenje strategij in modifikacija ocenjevanja. Na osnovi zbranih 

informacij o učenčevih specifičnih značilnostih učenja raziskovalec oblikuje poseben trening 

pomoči, v katerem so strategije poučevanja prirejene posebnim potrebam posameznega 

učenca (Jelenc, 1999).  

Informacije smo zbrali s pregledom dokumentacije Osebnih map učencev in druge šolske 

dokumentacije, z opisanimi merskimi instrumenti, zapisovanjem opažanj in funkcioniranjem 

med DSP in timskem poučevanju v razredu (dnevniki refleksij), z analizo vprašalnikov za 

učence s PPUA, za učence brez PPUA in starše.  

Pri pregledu dokumentacije iz Osebnih map smo se osredotočili na pregled strokovnih mnenj 

komisij za usmerjanje OPP, individualiziranih programov in evalvacijskih poročil izvajalcev 

DSP. Iz navedenih dokumentov smo povzeli podatke, ki se nanašajo na globalno oceno 

funkcioniranja učenca ter na učne dosežke na matematičnem področju, še posebej pri 

aritmetiki. Iz različne šolske dokumentacije smo črpali druge numerične podatke (ocene pri 

matematiki, dosežki na NPZ). Dnevnik refleksij je zajemal tehnično usmerjene refleksije ure 

izvajanja DSP in ure izvajanja timskega pouka. Vanj smo vlagali učne priprave učnih ur DSP z 

evalvacijo, ki jih je pripravil izvajalec za DSP, učne priprave za ure timskega pouka skupaj z 

evalvacijo obeh izvajalk ter sprotne pisne refleksije o izvajanju treninga.  

Rezultate testov in preizkusov smo uredili ter predstavili v tabelah in grafih, kot je značilno za 

numerične spremenljivke ter jih analizirali s pomočjo deskriptivne statistike ali testiranja s t-

preizkusom za neodvisne vzorce s pomočjo računalniškega programa SPSS. 
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4.2 VZOREC 

V vzorec smo vključili 47 učencev 7., 8. in 9. razreda osnovne šole s 110 učenci iz ruralnega 

okolja v Pomurju, kot kaže tabela 4. Vzorec predstavljata dve skupini učencev. Skupino 1 

sestavljajo učenci brez PPUA od tega 17 sedmošolcev, 10 osmošolcev in 12 devetošolcev, ki 

obiskujejo iste razrede osnovne šole kot učenci skupine 2. To skupino sestavlja 8 učencev s 

PPUA. 

Tabela 5 Struktura vzorca po razredih 

Razred Skupina 1: št. učencev brez PPUA Skupina 2: št. učencev s PPUA 

7. razred 17 2 

8. razred 10 2 

9. razred 12 4 

Skupaj 39 8 

 

 Skupino 2, skupino učencev s PPUA sestavljata dva učenca 7. razreda, stara 12 let; dve 

učenki 8. razreda, stari 13 let in štirje učenci 9. razreda, stari 14 let, od tega 6 učenk in 2 

učenca. Nihče od učencev ni ponavljal razreda. Dva učenca sta bila usmerjena pri 7 letih, trije 

pri 8 letih, ena pri 9 letih in dve pri 12 letih. Vsi obiskujejo isto osnovno šolo v Pomurju in 

imajo subvencionirano malico, pet učencev tudi kosilo, kar pomeni, da prihajajo iz družin z 

nižjim socialno-ekonomskim statusom. V tabeli 5 je vzorec skupine učencev s PPUA še 

natančneje opisan s podanimi podatki o času začetka usmeritve ter takratni starosti učenca, 

zaključnih ocenah pri matematiki v zadnjih dveh končanih razredih OŠ ter rezultatih učencev 

na nacionalnem preverjanju znanja v 6. razredu skupaj s šolskim in državnim povprečjem.  

 
Tabela 6 Opis skupine 2: učencev s PPUA   

Učen-
ci s 
PPUA 

Usmerjen/a od Starost 
ob prvi 
usme-
ritvi 

Zaključna ocena 
pri matematiki 
v zadnjih dveh 
končanih 
razredih  

Rezultati na nacionalnem preverjanju 
znanja v 6. razredu 

rezultat šolsko 
povprečje 

državno 
povprečje 

KČ december 2010 7 let 2 2 12 % 50,4% 50,9 % 

MK junij 2011 8 let 3 2 26 % 50,4 % 50,9 % 

UJ november 2014 12 let 2 3 29 % 57,5 % 62,5 % 

SŠ november 2010 8 let 3 3 63 % 57,5 % 62,5 % 

KK januar 2010 9 let 3 3 26 % 53,3 % 67,9 % 

RK avgust 2008 7 let 2 2 30 % 53,3 % 67,9 % 

MS december 2009 8 let 3 4 32 % 53,3 % 67,9 % 

NS maj 2013 12 let 2 4 46 % 53,3 % 67,9 % 
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Iz tabele 6 razberemo, da so bili učenci s PPUA usmerjeni pri starosti 7 do 12 let. Trije od 

osmih učencev so imeli v lanskem šolskem letu matematiko zaključeno z zaključno oceno 

zadostno, trije z dobro, dve učenki pa s prav dobro oceno. Vsi učenci s PPUA so dosegli na 

NPZ v 6. razredu rezultat pod šolskim/razrednim povprečjem in niso dosegli 50 % točk 

preverjanja. Najslabše rezultate sta dosegla učenca 7. razreda. Tabela pa prikaže tudi, da so 

učenci na tej šoli dosegli slabše rezultate od slovenskega povprečja.  

V tabeli 7 so navedeni podatki o rezultatih na nacionalnem preverjanju znanja v 6. razredu 

obeh skupin učencev. 

 
Tabela 7 Rezultati na nacionalnem preverjanju znanja v 6. razredu po skupinah v odstotkih 

 Skupina 1: učenci brez 
PPUA 

Skupina 2: učencev s 
PPUA 

Državno povprečje 

skupaj 58% 33% 61% 

 

Iz podatkov v tabeli 7 je razvidno, da so učenci s PPUA občutno slabše reševali naloge na 

nacionalnem preverjanju znanja iz matematike v 6. razredu. Dosegli so le 33 % točk, medtem 

ko so učenci brez PPUA dosegli 58 %, kar je le 3 % pod državnim povprečjem. 

V nadaljevanju podrobneje opisujemo obravnavano skupino učencev s PPUA, pri tem 

navajamo podatke iz dokumentacije, iz osebnih map učencev v zvezi s postopkom 

usmerjanja. Pri vsakem učencu smo iz dokumentacije izpisali podatke o matematičnem 

znanju, s poudarkom na razvoju aritmetičnega proceduralnega znanja. Oceno funkcioniranja 

učencev smo dopolnili s podatki o zaznavnih posebnostih, ki smo jih pridobili s testom SNAP. 

Imena učencev so spremenjena. 

Učenka KP 

Učenka KP je bila rojena novembra 2003. Septembra 2011 se je družina preselila iz 

sosednjega šolskega okoliša in učenka je začela obiskovati 3. razred v novi šoli. V času 

obravnave je živela v starejši družinski hiši z mamo in očimom ter dvema mlajšima sestrama. 

Najmlajša sestra je še bila v VVZ, dve leti mlajša sestra je bila preusmerjena v prilagojen 

izobraževalni program osnovne šole z enakovrednim izobrazbenim standardom na sosednji 

šoli. Oče je bil zaposlen, mati je bila doma. Učenka je izhajala iz družine z nizkim socio-

ekonomskim statusom in je imela s strani MIZK subvencionirano celotno šolsko prehrano. 

Mama se je redno udeleževala timskih sestankov, na katere je bila vabljena. Ker je imela 
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otežen dostop do šole (bila je brez vozniškega izpita) je bila v pogostem telefonskem stiku s 

hčerkino razredničarko in svetovalno delavko.  

 

Učenka je bila usmerjena v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo v 2. razredu, decembra 2010 kot učenka s PPPU. Z odločbo o usmeritvi 

sta ji bili dodeljeni dve uri DSP za premagovanje primanjkljajev, ovir oz. motenj s strani 

specialnega in rehabilitacijskega pedagoga in ura učne pomoči. Junija 2014 so ji s 

spremembo odločbe zmanjšali pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir oz. motenj na 

eno uro in ji dodali dodatno uro učne pomoči. Iz strokovnega mnenja smo razbrali, da je njen 

psihomotorni razvoj potekal normalno. V zgodnjem otroštvu je nekajkrat prebolela 

obstruktivno bolezen dihal. Pri treh letih je še močila posteljo, motnja je trajala vse do 

šestega leta starosti. Imela je popolnoma uničene mlečne zobe, kar ji je oteževalo sprejem 

hrane. Na psihološkem pregledu je bila pri učenki ugotovljena globalna izredno nizka 

intelektualna učinkovitost, ki je bila izredno nizka na verbalnem in nizka na neverbalnem 

nivoju funkcioniranja. Nebesedno mišljenje in vizualno motorična koordinacija sta bili na 

nizkem nivoju, vse ostale mentalne sposobnosti pa so bile na izredno nizkem nivoju 

funkcioniranja. Pri deklici so prepoznali tudi motnje pozornosti in koncentracije ter motnje v 

razvoju vizualno motorične organizacije. Psihomotorni tempo je bil močno upočasnjen. 

Poročilo specialno pedagoškega pregleda je navajalo zmerne specifične učne težave na 

področju branja in pisanja - disleksija in disgrafija ter zmerne specifične učne težave pri 

matematiki - specifične aritmetične učne težave in diskalkulijo. Opazili so še primanjkljaje na 

področju vizualno-slušnih in vizualno-motoričnih procesov, pomanjkljivo vizualno pozornost 

in koncentracijo ter vizualno-spacialne težave (preslikovanje znakov, obračanje števil ...). Iz 

strokovnega poročila je še izhajalo, da se je na matematičnem področju srečevala z velikimi 

težavami v številskih predstavah. Razvrščanja števil po velikosti v obsegu do 10 tudi ob 

usmerjanju ni razumela. Ob pomoči je znotraj desetice, delno uspešno določala predhodnike 

in naslednike števil. Pri seštevanju in odštevanju znotraj desetice si je pomagala s prsti in je 

bila pri tem uspešna. Opazili so tudi težave pri priklicu vizualnih simbolov iz dolgotrajnega 

spomina (zapis posameznih številk) ter težave pri dojemanju števil in aritmetičnih operacij.  

Iz evalvacijskih poročil smo razbrali, da so učitelji in specialna in rehabilitacijska pedagoginja 

v 3. in 4. razredu pri učenki zmanjševali primanjkljaje predvsem s številsko predstavljivostjo 
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(z vizualno oporo stotičnega kvadrata, barvnimi kartončki D, S in T). V 3. razredu brez opore 

stotičnega kvadrata ni bila uspešna pri seštevanju in odštevanju števil do 100. Zaradi 

neusvojene številske vrste (težave pri štetju po sekvencah, štetju nazaj, pri prehodih) ni 

ustno nikoli znala seštevati pri večjih številih in je bila uspešna le s pisnimi algoritmi, ki jih je 

zelo dolgo utrjevala. V obsegu do 20 je računala s preštevanjem prstov. Pisni algoritem 

seštevanja je usvojila v 4. razredu, algoritem množenja do 5. razreda, algoritem odštevanja 

do 6. razreda in pisnega deljenja z enomestnim številom do 7. razreda. Z veliko ponavljanja 

in ob prilagoditvah je usvojila proceduralne postopke, vendar brez razumevanja dejstev. 

Zaradi tega jo je bilo treba pogosto spomniti na korake postopkov pisnega množenja in 

deljenja. Učenka ni dojemala množenja z 0, deljenja z 1, računov deljenja (npr. 2 : 5 = 10). 

Zaradi navedenih težav so jo spodbujali k uporabi kartončka za poštevanko, vendar ga od 6. 

razreda dalje ni želela uporabljati pri pisnih algoritmih. Pri reševanju matematičnih 

besedilnih nalog je bilo njeno znanje zaradi šibkega bralnega razumevanja in slabšega 

razumevanja šibko, zato je potrebovala v nižjih razredih veliko konkretnih in vizualnih 

ponazoril. Poročila so navajala, da je učenka izražala šibko koncentracijo in kratkotrajno 

pozornost in infantilnost. Zaradi primanjkljajev pri semantičnem spominu je pojme težje 

priklicala. Prav tako pa je nove besede/pojme težje pridobivala. Poštevanko nižjih števil je 

učenka hitro usvojila, celotno je delno avtomatizirala do 6. razreda, vendar je imela še pred 

obravnavo težave s počasnejšim priklicem, če je nekaj časa ni uporabljala oz. vadila. 

Postopke reševanja številskih izrazov in enačb je mehanično usvojila v 5. razredu, vendar jih 

je s časom pozabila. Pri zaokroževanju s pomočjo številskega traku je bila uspešna, v višjih 

razredih je zaokroževala po mehaničnem postopku, ki ga je tudi pozabila. V 6. razredu so se 

težave pojavljale tudi pri branju in zapisovanju velikih števil. 

 

Poročila učiteljev v Osebni mapi in opazovanje učenke so razkrile, da je učenka bila prijetna, 

urejena, iskrena deklica ter vedno nasmejana. V skupini je bila sprejeta, a ni prevzemala 

vodilne vloge in se je podrejala skupnim ciljem skupine. V družbi posameznikov je bila bolj 

opazna in je stopala v ospredje. V individualni situaciji je bila zgovorna, rada se je 

pogovarjala, pripovedovala o stvareh, ki so se ji zgodile. Zelo je bila navezana na družino. 

Rada je risala, a je izbirala le preprostejše likovne motive. Zaupanje v lastne sposobnosti je 

bilo omejeno. Učenka je bila večinoma pri delu nesamostojna, potrebovala je pomoč, 
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dodatno razlago in spodbujanje. Kadar snovi takoj ni razumela ali ji je le-ta delala težave, je 

njena motivacija za delo močno padla in se ji ni več ljubilo delati in je rekla, da ne zna. Uspeh 

jo je vedno močno spodbudil. Vesela je bila dodatnih ur DSP. Pri pouku matematike je težko 

sledila pouku, saj je snov bila zanjo prezahtevna oz. obravnava prehitra. 

Test SNAP oz. Profil ocene posebnih potreb je pri učenki KP pokazal na izredno velike 

primanjkljaje na področju slušnega in vidnega predelovanja informacij, še posebej pri 

predelovanju zaporedij informacij. Učenka se je srečevala s šibkom kratkotrajnim 

pomnenjnem in upočasnjenim priklicem informacij iz dolgotrajnega spomina.  

Tabela 8 Ocena zaznavnih sposobnosti in primanjkljajev izdelana s testom SNAP – Profilom ocene posebnih 
potreb za učenke KP 

Podtest  Področje ocenjevanja Dosežek Analiza dosežka Primanjkljaj 

P 5: Prerisovanje likov Težave z vidnim 
zaznavanjem, vizualno-
spacialni primanjkljaji, slabše 
finomotorične sposobnosti 

17 ni videti težav  

P 7: Priklic besed, 
besedna tekočnost 

težave s hitrostjo priklica in  
predelave, slabša besedna 
tekočnost 

6 zelo počasi XX 

P 8: Pomnjenje besed 
nazaj 

težave z delovnim (slušnim) 
spominom 

3 izredno slabo XX 

P 9: Vidni spomin težave z delovnim (vidnim) 
spominom 

10 povprečno ali 
boljše 

 

P 10: Naravna 
zaporedja in štetje 
nazaj 

težave v zaporednem 
mehaničnem pomnjenju 

9 zelo slabo XX 

P 13: Poimenovanje 
slik 

težave s slušno predelavo 
informacij, težave pri priklicu 
besed iz dolgoročnega 
spomina 

48 s precej počasi  

P 14: Vidno 
razločevanje 

težave z vidno predelavo, 
slabo vidno razločevanje 

66 zelo slabo XX 
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Graf 1 Profil ocene zaznavnih sposobnosti in primanjkljajev za učenko KP 

 

Če povzamemo značilnosti in primanjkljaje učenke KP, ki smo jih razbrali iz učenkine 

dokumentacije in iz testiranja s SNAP preizkusom, ugotovimo, da se je učenka srečevala z 

zmernimi specifičnimi aritmetičnimi učnimi težavami in z diskalkulijo, ob tem še sočasno z 

motnjami branja in pisanja (disleksijo in disgrafijo). Pri učenki so ugotovili nizko intelektualno 

učinkovitost, šibko pomnjenje, motnje pozornosti in koncentracije ter močno upočasnjen 

psihomotorni tempo. Imela je zelo slabo razvite številske predstave in velike težave pri 

avtomatizaciji aritmetičnih dejstev in postopkov. Težave s semantičnim in delovnim 

spomnim so povzročale sprotno pozabljanje naučene snovi, zato je za uspešno reševanje 

potrebovala veliko konkretnega materiala in vizualnih opor. Učenka je uporabljala razvojno 

nizke strategije reševanja matematičnih nalog. Učenka je bila motivirana za učenje. 

 

Učenec MK 

Učenec MK je bil rojen julija 2003. V času obravnave je živel v družinski hiši, v skupnem 

gospodinjstvu osmih družinskih članov: z očetom, materjo, s starimi starši, s starejšo sestro 

dijakinjo, ki je bila v OŠ prav tako prepoznana kot učenka s primanjkljaji na posameznih 

področjih učenja ter s tremi mlajšimi brati. Oče je bil zaposlen, mati je bila doma. Učenec je 

živel v družini z nizkim socio-ekonomskim statusom in je imel s strani MIZK subvencionirano 

celotno šolsko prehrano. Mati je dokaj redko prihajala na pogovorne ure.  
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Učenec je bil vključen v dopolnilni pouk pri matematiki in slovenščini od 1. razreda. Iz poročil 

smo razbrali, da je učiteljica v 2. razredu opozorila na velike težave učenca na področju 

branja in pisanja, manjše na področju številskih predstav. Omenila je še težave na področju 

pozornosti in koncentracije, pomnjenja, njegovo izjemno počasnost in nesamostojnost. Z 

začetkom 3. razreda je bil učenec usmerjen v izobraževalni program s prilagojenim 

izvajanjem in DSP kot učenec s PPPU. Z odločbo sta mu pripadli dve uri DSP za premagovanje 

primanjkljajev, ovir oz. motenj s strani specialnega in rehabilitacijskega pedagoga in ura 

učne pomoči. Junija 2015 so mu s spremembo odločbe dodelili skupaj 2 uri učne pomoči. V 

strokovnem mnenju komisije za usmerjanje smo prebrali, da so pri učencu ugotovili 

diskrepantno intelektualno učinkovitost, ki je nizka na besednem in povprečna na 

nebesednem nivoju. Med mentalnimi sposobnostmi je bila najslabše razvita besedna 

konceptualizacija, znanje in izražanje. Slabše razvita je bila grafomotorika, evidentne so bile 

motnje pozornosti in koncentracije. Med mentalnimi sposobnostmi je bila najbolje razvita 

hitrost odzivanja. Pri specialno pedagoškem diagnostičnem pregledu so ugotovili, da se je 

deček srečeval z zmernimi specifičnimi učnimi težavami na področju branja in pisanja, 

disleksijo in disortografijo, ter z lažjimi specifičnimi aritmetičnimi učnimi težavami. 

Strokovno mnenje je še navedlo, da ima učenec številske predstave ustrezno razvite, je pa 

bil zmotljiv zaradi specifičnih primanjkljajev na ravni vizualno-slušnih procesov, pomanjkljive 

pozornosti, primanjkljajev pri priklicu matematičnih izrazov iz dolgotrajnega spomina in 

zaradi nesistematičnega dela. Zaradi težav z bralnim razumevanjem so se pojavljale težave 

pri reševanju besedilnih nalog. Specialna in rehabilitacijska pedagoginja je v poročilu ob 

koncu leta izpostavila, da je imel učenec velike težave s tehniko branja, neavtomatizirano 

pisavo, pomanjkljivo grafomotoriko, velike težave z vizualno pozornostjo, skromni slušni 

spomin in zelo nizko motivacijo za učno delo. Pri nobenem delu ni bil vztrajen, srečeval se je 

z izredno begajočo pozornostjo. Iz poročila smo še razbrali, da je imel številske predstave 

dokaj dobro razvite, imel pa je težave pri zapisu in branju števil zaradi vizualno-spacialnih 

težav, saj je zamenjeval desetice in enice. Poštevanka ni bila avtomatizirana in si je pomagal 

s seštevanjem mnogokratnikov. Pri seštevanju in odštevanju v obsegu do 100 mu je bil v 

veliko pomoč konkretni material. Z začetkom 7. razreda se mu je ob preverjanju ustreznosti 

usmeritve pomoč zmanjšala na dve uri učne pomoči. Iz poročil učiteljev je razvidno, da je 

učenec v 6. razredu na področju matematike zelo napredoval, naučil se je poštevanko do 
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avtomatizacije, avtomatiziral tudi vse pisne algoritme računanja, težave so se občasno še 

pojavljale le pri postopku deljenja. Bil je še zmotljiv zaradi hitrega upada koncentracije. 

Težave je imel še vedno pri branju in zapisovanju velikih števil, pri reševanju izrazov, pri 

nalogah razumevanja in pri nalogah, kjer je bilo treba logično sklepati ter pri nalogah iz 

geometrije. Pogosto ni zmogel priklicati matematičnih pojmov iz semantičnega spomina, 

zato je potreboval kartončke, opomnike, ki jih pa ni želel uporabljati. Učitelji so v poročilih 

opozarjali, da bi učenec z več samostojnega utrjevanja doma uspešneje premagoval 

primanjkljaje v znanju.  

Poročila učiteljev v Osebni mapi in opazovanje učenca so pokazali, da je bil učenec v razredu 

sprejet in se je v skupini tudi dobro počutil. V komunikaciji z učiteljem je bil vljuden in 

spoštljiv. Rad se je pogovarjal z vrstniki in učitelji. Občasno je s klepetanjem motil pouk. Imel 

je šibko pozornost in koncentracijo. Ni bil vztrajen in bil je le redko motiviran za šolsko delo. 

Test SNAP oz. Profil ocene posebnih potreb je pri učencu MK pokazal na težave z vidnim in 

slušnim pomnjenjem, predvsem pri predelovanju zaporedij informacij.  

Tabela 9 Ocena zaznavnih sposobnosti in primanjkljajev izdelana s testom SNAP – Profilom ocene posebnih 
potreb za učenca MK 

Podtest  Področje ocenjevanja Dosežek Analiza dosežka Primanjkljaj 

P 5: Prerisovanje likov Težave z vidnim 
zaznavanjem, vizualno-
spacialni primanjkljaji, slabše 
finomotorične sposobnosti 

17 ni videti težav  

P 7: Priklic besed, 
besedna tekočnost 

težave s hitrostjo priklica in  
predelave, slabša besedna 
tekočnost 

9 zelo počasi XX 

P 8: Pomnjenje besed 
nazaj 

težave z delovnim (slušnim) 
spominom 

6 zelo slabo XX 

P 9: Vidni spomin težave z delovnim (vidnim) 
spominom 

8 pod povprečno  X 

P 10: Naravna 
zaporedja in štetje 
nazaj 

težave v zaporednem 
mehaničnem pomnjenju 

12 zelo slabo XX 

P 13: Poimenovanje 
slik 

težave s slušno predelavo 
informacij, težave pri priklicu 
besed iz dolgoročnega 
spomina 

46 s povprečno  

P 14: Vidno 
razločevanje 

težave z vidno predelavo, 
slabo vidno razločevanje 

94 zelo slabo XX 
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Graf 2 Profil ocene zaznavnih sposobnosti in primanjkljajev za učenca MK 

 

Če povzamemo značilnosti in primanjkljaje učenca MK, ki smo jih razbrali iz učenčeve 

dokumentacije in iz testiranja s SNAP preizkusom, ugotovimo, da se je učenec srečeval z 

lažjimi specifičnimi aritmetičnimi učnimi težavami in sočasno s težjimi motnjami branja in 

pisanja (disleksijo in disortografijo) ter z motnjami pozornosti in koncentracije. Učenec je 

imel povprečno razvite številske predstave, prav tako je uspešno avtomatiziral algoritme 

pisnega računanja. Pri učencu so bili opazni primanjkljaji pri priklicu matematičnih izrazov iz 

dolgotrajnega spomina ter težave v zaporednem mehaničnem pomnjenju. Učenec je imel 

zelo nizko motivacijo za učno delo. 

 

Učenka UJ 

Učenka UJ je bila rojena oktobra 2002. V času obravnave je živela v družinski hiši s starši, 

dvema sestrama in starimi starši. Starša sta bila oba zaposlena. Starši so se zelo redko 

udeleževali pogovornih ur in roditeljskih sestankov. Iz poročil preberemo, da niso nadzirali 

njenega domačega dela za šolo in ji pri tem niso mogli pomagati. Učenko so spodbujali k 

samostojnosti in odgovornosti. Učenka je živela v družini z nizkim socio-ekonomskim 

statusom in je imela s strani MIZK subvencionirano celotno šolsko prehrano. 
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Učenka je obiskovala dopolnilni pouk iz matematike od 4. razreda. Iz poročil razberemo, da 

so učiteljice v 4. in 5. razredu opozarjale na učenkine težave na področju matematike, in 

sicer na šibko številsko predstavljivost (zapis z desetiškimi enotami, predhodnik, naslednik, 

urejanje, branje in zapisovanje večjih števil, ocenjevanje rezultatov), neusvojen postopek 

deljenja, nerazumevanje delov celote (izračunati del celote ali celoto, če je dani del celote), 

pretvarjanje sosednjih merskih enot, reševanje nalog s sklepanjem iz enote na množino in 

obratno ter reševanje sestavljenih besedilnih nalog. Zabeleženo je še bilo, da je bilo pri UJ 

moč opaziti občasno čustveno nestabilnost (bila je prepirljiva, vzkipljiva, ukazovalna …) in 

občasno je motila pouk. Učenka je bila usmerjena v izobraževalni program s prilagojenim 

izvajanjem in DSP, kot učenka s PPPU, šele novembra 2014, ko je bila v 7. razredu, saj je 

postopek tekel več kot leto dni. Dodelili so ji dve uri učne pomoči. Iz strokovnega mnenja 

smo razbrali, da so pri učenki ugotovili globalno povprečno intelektualno učinkovitost, ki je 

bila povprečna na nebesednem in nizko povprečna na besednem področju funkcioniranja. 

Znižano je imela usmerjeno pozornost in zmožnost miselne koncentracije, sposobnost 

osnovnih računskih operacij in sposobnost diferenciacije bistvenega od postranskega. 

Razberemo še, da so ugotovili še notranjo negotovost in impulzivnost, kar je dodatno 

zniževalo dekličino učno učinkovitost. Po mnenju komisije se je učenka srečevala s težjimi 

specifičnimi učnimi težavami na področju branja in pisanja (disleksija in disortografija) ter 

težjimi specifičnimi aritmetičnimi učnimi težavami. Ugotovljene so bile težave z 

razumevanjem matematičnih izrazov ter s priklicem aritmetičnih dejstev in pojmov iz 

dolgotrajnega spomina, izkazovala je tudi specifične primanjkljaje na ravni slušno-vizualnih 

procesov. Poštevanka pri učenki ni bila avtomatizirana. Pomagala si je s seštevanjem 

večkratnikov, pri čemer je bila pogosto zmotljiva. Zaradi neavtomatizirane poštevanke je 

imela posledično težave tudi s pisnim množenjem in deljenjem. Pri pisnem seštevanju in 

odštevanju je računala s pomočjo prstov. Pri deklici so bile prisotne tudi težave s točnostjo 

matematičnega rezoniranja, kar se je kazalo v napačni izbiri strategije reševanja 

matematičnih nalog in v težavah z oblikovanjem logičnih zaključkov.  

Iz poročila učiteljice matematike, ki je izvajala DSP ob koncu 8. razreda, smo razbrali, da je 

učenka s pomočjo ur DSP in njene osebne angažiranosti na začetku leta zelo napredovala. 

Največji napredek je bil viden pri obvladovanju računskih operacij z naravnimi in 

racionalnimi števili - ulomki. Pri tem si je zelo spretno pomagala s poštevanko, žepnega 
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računala še ni potrebovala. Pri računanju v obsegu do 20 si je še vedno pomagala s prsti. V 

drugi polovici leta je popustila in snovi doma ni utrjevala. Pri geometrijskih vsebinah so bile 

težave manj uspešno odpravljene, ker je deklica kazala težave s predstavljivostjo in 

orientacijo v ravnini. Učiteljica je v poročilu dodala, da je DSP poleg zmanjševanja 

primanjkljajev na matematičnem področju veliko pomagala pri dvigu samozavesti in 

zaupanju vase. 

Poročila učiteljev v Osebni mapi in opazovanje učenke so pokazali, da je učenka bila v 

razredu sprejeta in se je dobro počutila. UJ je bila vesela deklica, ki se je pogosto impulzivno 

izražala. Kadar se je čutila ogroženo, je odreagirala grobo in osorno tako do sošolcev kot do 

učiteljev. Napake je zelo težko priznala. Njena pozornost in koncentracija sta bili šibki, a je 

bila vztrajna pri učnem delu in je z naporom prišla do cilja, če je bila zadeva v skladu z njenim 

interesom. UJ rada v razredu organizira zadeve in jih vodi. 

Test SNAP oz. Profil ocene posebnih potreb je pri učenki UJ pokazal na slabše sposobnosti 

slušnega predelovanja informacij in na težave zaporedne predelave informacij. 

Tabela 10 Ocena zaznavnih sposobnosti in primanjkljajev izdelana s testom SNAP – Profilom ocene posebnih 
potreb za učenke UJ 

Podtest  Področje ocenjevanja Dosežek Analiza dosežka Primanjkljaj 

P 5: Prerisovanje likov Težave z vidnim 
zaznavanjem, vizualno-
spacialni primanjkljaji, slabše 
finomotorične sposobnosti 

16 ni videti težav  

P 7: Priklic besed, 
besedna tekočnost 

težave s hitrostjo priklica in  
predelave, slabša besedna 
tekočnost 

15 zelo počasi X 

P 8: Pomnjenje besed 
nazaj 

težave z delovnim (slušnim) 
spominom 

6 zelo malo X 

P 9: Vidni spomin težave z delovnim (vidnim) 
spominom 

9 povprečno   

P 10: Naravna 
zaporedja in štetje 
nazaj 

težave v zaporednem 
mehaničnem pomnjenju 

12 zelo slabo XX 

P 13: Poimenovanje 
slik 

težave s slušno predelavo 
informacij, težave pri priklicu 
besed iz dolgoročnega 
spomina 

56 s zelo počasi XX 

P 14: Vidno 
razločevanje 

težave z vidno predelavo, 
slabo vidno razločevanje 

192 ni očitnih težav  
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Graf 3 Profil ocene zaznavnih sposobnosti in primanjkljajev za učenko UJ 

 

Če povzamemo značilnosti in primanjkljaje učenke UJ, ki smo jih razbrali iz učenkine 

dokumentacije in iz testiranja s SNAP preizkusom, ugotovimo, da se je učenka srečevala s 

težjimi specifičnimi aritmetičnimi učnimi težavami ter sočasno tudi z motnjami branja in 

pisanja (disleksijo in disortografijo).  Pri učenki smo zaznali specifične primanjkljaje pri 

slušnem predelovanju informacij, notranjo negotovost in impulzivnost. Učenka je imela 

velike težave z avtomatizacijo aritmetičnih dejstev in postopkov, z razumevanjem 

matematičnih izrazov in reševanjem besedilnih nalog. Učenka je imela težave z neprimernim 

vedenjem, pri učnem delu je izkazovala motiviranost. 

 

Učenka SŠ 

Učenka SŠ je bila rojena oktobra 2002. V času obravnave je živela v stanovanju skupaj z 

mamo in starejšim bratom, ki je bil v OŠ prav tako usmerjen kot učenec s PPPU. Starši so se 

tri leta pred obravnavo ločili in mati se je z otroki odselila iz družinske hiše v stanovanje v 

sosednje mesto. Mati je bila zaposlena, delala je v izmenskem delovnem času, zato se je 

redko udeleževala pogovornih ur ali roditeljskih sestankov. Hčerki je težko pomagala pri 
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učenju. Učenka je živela v družini z nizkim socio-ekonomskim statusom in je imela s strani 

MIZK subvencionirano celotno šolsko prehrano. 

 

Učenka je obiskovala dopolnilni pouk od 2. razreda. Mati je v 2. razredu podala Zahtevo za 

začetek usmerjanja hčerke, saj je imela pozitivne izkušnje s tovrstno pomočjo pri sinu  in ker ji 

sama ni mogla nuditi dovolj pomoči. Učenka je bila usmerjena v izobraževalni program s 

prilagojenim izvajanjem in DSP novembra 2010, ko je bila v 3. razredu. Z odločbo sta ji 

pripadli dve uri DSP za premagovanje primanjkljajev, ovir oz. motenj s strani specialnega in 

rehabilitacijskega pedagoga in ura učne pomoči. Oktobra 2014 so ji s spremembo odločbe 

dodelili skupaj 2 uri učne pomoči. Iz strokovnega mnenja smo razbrali, da je učenkin 

psihomotorni razvoj v zgodnjem otroštvu potekal brez posebnosti. Po 4. letu starosti se je 

vključila v VVZ. Na psihološkem pregledu so ugotovili, da je bila njena intelektualna 

učinkovitost v mejah povprečja na besednem, nebesednem in globalnem nivoju 

funkcioniranja. Hitrost odzivanja je bila na nivoju visokega povprečja, vse ostale mentalne 

sposobnosti pa so bile v mejah povprečja. Pri deklici so ugotovili še motnje pozornosti in 

koncentracije in znižan psihomotorni tempo. Strokovno mnenje je še navajalo, da se je 

deklica srečevala z zmernimi specifičnimi učnimi težavami na področju branja in pisanja 

(disleksijo in disortografijo) ter z lažjimi do zmernimi specifičnimi aritmetičnimi učnimi 

težavami in diskalkulijo. Seštevala in odštevala je s pomočjo prstov in bila uspešna pri 

računanju z naravnimi števili znotraj dvajsetice. V obsegu do 100 je bila uspešna pri 

računanju brez prehoda, v kolikor ni zamenjala enic in desetic, kar je bil odraz vizualno-

spacialnih primanjkljajev. Pri branju in pisanju dvomestnih števil se je pogosto zmotila in je 

števke zamenjala. Na pregledu je izkazovala težave z dojemanjem števil in aritmetičnih 

operacij. Zelo je bila počasna in nesigurna pri določanju predhodnika in naslednika števil. 

Zaradi velikih težav z branjem in razumevanjem prebranega je razumela in rešila besedilno 

nalogo le, če ji je druga oseba besedilo prebrala. Pri zapomnitvi besed in številk je bila 

opazna šibka kratkoročna zapomnitev. V skladu z odločbo o usmeritvi je od 3. do 6. razreda 

učenka prejemala DSP za premagovanje primanjkljajev ovir oz. motenj s strani specialne in 

rehabilitacijske pedagoginje v obsegu dveh ur na teden, eno uro je izvajal še učitelj kot učno 

pomoč. Konec tretjega razreda je specialna in rehabilitacijska pedagoginja ugotavljala slabo 

številsko predstavljivost (težave pri prehodu čez desetico in stotico, nerazumevanje mestnih 
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vrednosti). S pripomočki (številskim kvadratom) se je zelo dobro znašla. Poštevanko je 

avtomatizirala do večkratnikov števila 5, višjih pa ne. Učitelji so poudarjali, da znanje ni bilo 

utrjeno, ker učenka doma ni ponavljala in s strani staršev ni imela podpore in nadzora. 

Učenka je imela še večje težave na področju branja in bralnega razumevanja. 

 

V naslednjih razredih je imela težave z usvajanjem postopkov. Tako je operacije pisnega 

računanja delno usvojila, saj je sproti pozabljala pravila. Postopek deljenja z dvomestnim 

številom je usvojila v 6. razredu. Učenko je dodatno ovirala še šibka pozornost (večje število 

je odštela od manjšega, napačno podpisala, spregledala računski znak, napačno prepisala 

število). Zaradi težav s prostorsko orientacijo je števke zapisovala v kvadratke za pravilen 

podpis števil. Poštevanke v celoti ni nikoli avtomatizirala, še v višjih razredih je slab priklic 

kompenzirala z nižjimi strategijami (seštevanjem, ponavljanjem večkratnikov), s kartončkom 

večkratnikov poštevanke 20 x 20 oziroma z računalom. Dele celote je utrjevala ob modelih. 

Pri usvajanju ulomkov je bila uspešna pri barvanju dela celote in zapisu dela celote s slike. 

Največ težav je imela pri razumevanju ulomka v odnosu do celote, kar je kazalo na 

nerazumevanje delov celote. Zaradi zelo slabega branja in razumevanja prebranega ter 

slabših sposobnostih logičnega povezovanja so učenki velike težave predstavljale besedilne 

naloge. Specialna in rehabilitacijska pedagoginja je v poročilu še opozorila, da je učenka težje 

sprejemala priporočila in nove strategije ter se je občasno zaprla vase in začela jokati.  

Slabše številske predstave so bile vzrok tudi težavam pri zaokroževanju in branju ter 

zapisovanju velikih števil v 6. razredu. Računske operacije z decimalnimi števili je usvojila. 

Zaradi primanjkljajev na področju proceduralnega znanja so ji bili v veliko pomoč kartončki s 

koraki reševanja, še uspešnejša je bila pri reševanju nalog po ustnih navodilih. Učenka je 

šibkejše znanje izkazovala pri geometriji in pri (besedilnih) nalogah, ki so zahtevale 

povezovanje znanj, razumevanje (tudi vsakdanjih situacij). Iz poročil je bilo razvidno, da je 

učenka v 7. razredu vidneje napredovala. Učiteljice so pripisale vzroke napredka v izboljšanju 

njenih bralnih zmožnosti, v zrelosti in povečani motivaciji za učenje ter izboljšani 

samopodobi ter v bolj urejenih, umirjenih družinskih razmerah. Učenka je usvojila minimalne 

in večino temeljnih standardov pri aritmetičnih vsebinah. Usvojila je postopke računanja  z 

ulomki. Zelo spretno je že uporabljala računalo, vendar je bila še vedno nekritična ob oceni 

rezultata. 
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Poročila učiteljev v Osebni mapi in opazovanje učenke so pokazali, da je bila SŠ  vljudna, 

prijazna in navadno dobro razpoložena deklica. Imela je primeren odnos do vrstnikov in je 

bila v skupini priljubljena. Ko je bila v družbi vrstnikov, je bila živahna, nagajiva, tudi glasna in 

se je znala postaviti zase. Sicer je bila tiha, celo plaha, z učitelji se je pogovarjala le, če so jo 

izzvali. SŠ je bila zelo občutljiva oseba in je slabo prenesla kritiko. Pozornost, motiviranost in 

vztrajnost so nihale glede na njeno počutje in interes do učne snovi. Učenka se je trudila in je 

bila prizadevna ter dokaj samostojna. Domače delo je opravljala redno ter v okviru svojih 

sposobnosti. SŠ je bila uspešna na športnem področju in spretna pri ročnem delu. 

Test SNAP oz. Profil ocene posebnih potreb je pri učenki SŠ pokazal na resne težave na 

področju slušnega in vidnega pomnjenja ter vidnega razločevanja in upočasnjeno hitrost 

priklica besed iz semantičnega spomina. 

Tabela 11 Ocena zaznavnih sposobnosti in primanjkljajev izdelana s testom SNAP – Profilom ocene posebnih 
potreb za učenko SŠ 

Podtest  Področje ocenjevanja Dosežek Analiza dosežka Primanjkljaj 

P 5: Prerisovanje likov Težave z vidnim 
zaznavanjem, vizualno-
spacialni primanjkljaji, slabše 
finomotorične sposobnosti 

16 ni videti težav  

P 7: Priklic besed, 
besedna tekočnost 

težave s hitrostjo priklica in  
predelave, slabša besedna 
tekočnost 

13 zelo počasi XX 

P 8: Pomnjenje besed 
nazaj 

težave z delovnim (slušnim) 
spominom 

7 zelo malo X 

P 9: Vidni spomin težave z delovnim (vidnim) 
spominom 

8 podpovprečno X 

P 10: Naravna 
zaporedja in štetje 
nazaj 
 

težave v zaporednem 
mehaničnem pomnjenju 

16 povprečno  

P 13: Poimenovanje 
slik 

težave s slušno predelavo 
informacij, težave pri priklicu 
besed iz dolgoročnega 
spomina 

39 s precej počasi X 

P 14: Vidno 
razločevanje 

težave z vidno predelavo, 
slabo vidno razločevanje 

140 podpovprečno X 
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Graf 4 Profil ocene zaznavnih sposobnosti in primanjkljajev za učenko SŠ 

 

Če povzamemo značilnosti in primanjkljaje učenke SŠ, ki smo jih razbrali iz učenkine 

dokumentacije in iz testiranja s SNAP preizkusom, ugotovimo, da se je učenka srečevala z 

lažjimi do zmernimi specifičnimi aritmetičnimi učnimi težavami in diskalkulijo, ob tem še z 

motnjami branja in pisanja (disleksijo in disortografijo). Imela je slabo razvite številske 

predstave in velike težave pri avtomatizaciji aritmetičnih dejstev in postopkov. Učenka je 

šibkejši priklic podatkov iz spomina kompenzirala z razvojno nižjimi strategijami, vizualnimi 

oporami in z žepnim računalom. Pri učenki so bili zaznani vizualno-spacialni primanjkljaji. 

Učenka je bila motivirana za učenje in je uspešno uporabljala vizualne opore.  

 

Učenka MS 

Učenka MS je bila rojena oktobra 2001. V času obravnave je živela v družinski hiši s starši in 

starejšo sestro. Starša sta bila oba zaposlena. Učenka je bila ljubljena s strani staršev in 

mama ji je bila največja vzornica, ki ji je pri delu pomagala, svetovala in jo vodila. Starši so 

redno sodelovali s šolo. Učenka je živela v družini z nizkim socio-ekonomskim statusom in je 

imela s strani MIZK subvencionirano celotno šolsko prehrano. 
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Učenka je bila vključena v dopolnilni pouk pri matematiki od 1. razreda. Iz zapisov poročil 

razredničarke v 2. razredu smo razbrali, da učenka ni imela razvitih številskih predstav v 

številskem obsegu do 100 (velike težave ji je povzročalo štetje naprej in nazaj) in si je 

pomagala s stotičnim kvadratom in številskim trakom. Temu so sledile težave pri seštevanju 

in odštevanju brez prehoda v številskem obsegu do 100. Razredničarka je v poročilo še 

zapisala, da je učenka pri vsaki uri matematike potrebovala pogosto ob sebi učiteljico, saj 

sama ni znala rešiti nalog. V poročilu smo zasledili tudi opažanje, da je bila njena 

koncentracija šibka, pogosto ni razumela navodil, občasno ni izdelala domače naloge.  

V izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo je bila 

usmerjena kot učenka 3. razreda, novembra 2009, kot dolgotrajno bolan učenec in kot 

učenec s PPPU. Z odločbo sta ji pripadli dve uri DSP za premagovanje primanjkljajev, ovir oz. 

motenj, ki ju je izvajal specialni in rehabilitacijski pedagog in ura učne pomoči. Novembra 

2012 so ji s spremembo odločbe dodelili skupaj 2 uri učne pomoči. Iz strokovnega mnenja 

smo razbrali, da je bila pri deklici ocenjena globalno nizko povprečna intelektualna 

učinkovitost; nizko povprečna na besednem in nizka na nebesednem nivoju funkcioniranja. 

Na psihološkem pregledu so bile evidentne tudi motnje pozornosti in koncentracije, zaradi 

katerih je bila deklica tudi napotena v klinično psihološko obravnavo. Ob specialno 

pedagoškem pregledu so bile diagnosticirane lažje do zmerne specifične učne težave na 

področju branja in pisanja (disleksija in disortografija) ter zmerne specifične aritmetične učne 

težave in diskalkulija. 

Specialna in rehabilitacijska pedagoginja, ki je učenki nudila 2 uri DSP kot pomoč za 

premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj, je pri učenki ugotovila slabši semantični 

spomin, kar se je kazalo v težavah s priklicem matematičnih izrazov in dejstev (poimenovanje 

likov ...). Ugotovljene so bile težave povezane z aritmetičnimi postopki (seštevanje in 

odštevanje - predvsem prehodi med deseticami) in razvojna diskalkulija, ki se je kazala pri 

težavah z dojemanjem števil (urejanje številske vrste) in aritmetičnih operacij. Kaže vizualno-

spacialne primanjkljaje, ki se odražajo predvsem pri orientaciji na ploskvi/v zvezku (zapis 

najprej enic, potem desetic). Zaradi utrudljivosti in hitrega upada pozornosti so bili njeni 

rezultati slabši od pričakovanih. Specialna in rehabilitacijska pedagoginja je učenki pomagala 

z veliko konkretnega materiala in barvnimi vizualnimi oporami. Ugotovila je, da si je učenka 

pogosto ustvarila svoj način reševanja nalog, ki pa vedno ni bil najbolj ustrezen (manj 
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uspešen). Potrebovala je veliko vaje in utrjevanja, da je določen postopek razumela in 

usvojila, pa še potem je bilo pozabljanje hitro, tako da je bilo potrebno nenehno ponavljanje.  

V 6. razredu je po preverjanju ustreznosti usmeritve, od novembra 2011, učenka prejemala 

dve uri učne pomoči. V višjih razredih so se težave s številskimi predstavami nadaljevale. 

Imela je velike težave z razumevanjem mestnih vrednosti, z zaokroževanjem (na desetice je 

zmogla zaokroževati le s pomočjo številskega traku, v 6. razredu je uspešno zaokroževala 

brez pripomočka, vendar brez razumevanja), z enačbami (samo z vizualno oporo in brez 

razumevanja). Postopke pisnih računskih operacij razen deljenja je z veliko truda in ob 

vizualnih oporah (zapisani koraki) usvojila, vendar je bila še zmotljiva zaradi šibke vizualne 

pozornosti. V obsegu do 20 je še v času obravnave uporabljala prste. Postopek pisnega 

deljenja je utrjevala še celotni 6. razred in ga glede na poročila ni nikoli popolnoma 

avtomatizirala. Izvajalka DSP je v evalvacijskem poročilu za 8. razred zapisala, da je snov že 

zelo abstraktna, kar ji je povzročilo ogromno težav pri računanju z negativnimi števili. Nalog 

ni mogla reševati brez številskega traku, pripomočkov z zapisanimi pravili in računala. Delov 

celote ni dojela. V 5. in 6. razredu je s pomočjo modelov uspešno reševala naloge, kasneje z 

rutinskimi postopki brez razumevanja. V 7. razredu si je pri računskih operacijah z ulomki 

pomagala s kartončki, s pravili in koraki. Postopke računanja z ulomki je usvojila, vendar je 

zaradi slabšega pomnjenja postopek po določenem času pozabila. Velike težave je imela z 

besedilnimi nalogami.  

Iz poročil smo razbrali, da je učenka zelo napredovala do 9. razreda. S pomočjo ur DSP in 

pomoči staršev ji je uspelo razviti strategije učenja in pridobiti samozavest. Poročila učiteljev 

v Osebni mapi in opazovanje učenke so pokazali, da se je MS v razredu dobro počutila. Ni 

stopala v ospredje, imela je svoj krog prijateljic, s katerima se je vedno družila. Do sošolcev, 

vrstnikov in odraslih je imela primeren odnos. Iz tihe deklice se je razvila v zelo zgovorno, 

samozavestno in skoraj vedno nasmejano dekle. Odlična je bila na področju nastopanja in 

gledališke igre. Učenka je bila pri delu zelo vztrajna in motivirana. Pripravljena je prihajala k 

uram matematike in k uram DSP ter vprašala, česar ni znala. Učitelji so še vedno opažali, da  

je imela občasno slabše dneve, ko je bil njen priklic znanih postopkov in dejstev zelo 

oslabljen in ni zmogla medsebojnih povezav.  

Test SNAP oz. Profil ocene posebnih potreb je pri učenki MS pokazal na izredno velike težave 

na področju slušnega predelovanja informacij ter težave z zaporedji.   
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Tabela 12 Ocena zaznavnih sposobnosti in primanjkljajev izdelana s testom SNAP – Profilom ocene posebnih 
potreb za učenko MS 

Podtest  Področje ocenjevanja Dosežek Analiza dosežka Primanjkljaj 

P 5: Prerisovanje likov Težave z vidnim 
zaznavanjem, vizualno-
spacialni primanjkljaji, slabše 
finomotorične sposobnosti 

17 ni videti težav  

P 7: Priklic besed, 
besedna tekočnost 

težave s hitrostjo priklica in  
predelave, slabša besedna 
tekočnost 

11 zelo počasi XX 

P 8: Pomnjenje besed 
nazaj 

težave z delovnim (slušnim) 
spominom 

4 izredno malo XX 

P 9: Vidni spomin težave z delovnim (vidnim) 
spominom 

9 povprečno   

P 10: Naravna 
zaporedja in štetje 
nazaj 

težave v zaporednem 
mehaničnem pomnjenju 

10 izredno slabo XX 

P 13: Poimenovanje 
slik 

težave s slušno predelavo 
informacij, težave pri priklicu 
besed iz dolgoročnega 
spomina 

35 s podpovprečno X 

P 14: Vidno 
razločevanje 

težave z vidno predelavo, 
slabo vidno razločevanje 

155 malo slabši X 

 

 

Graf 5 Profil ocene zaznavnih sposobnosti in primanjkljajev za učenko MS 
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Če povzamemo značilnosti in primanjkljaje učenke MS, ki smo jih razbrali iz učenkine 

dokumentacije in iz testiranja s SNAP preizkusom, ugotovimo, da se je učenka srečevala z 

zmernimi specifičnimi aritmetičnimi učnimi težavami in z diskalkulijo, sočasno pa še s 

specifičnimi težavami na področju branja in pisanja (disleksijo in disortografijo) ter z 

motnjami pozornosti in koncentracije. Učenka je imela velike težave s semantičnim in 

delovnim spominom, kar se je kazalo v slabši avtomatizaciji dejstev in postopkov. 

Napredovala je zaradi uporabe vizualnih pripomočkov in velike motiviranosti in želje po 

uspehu. 

 

Učenka KK 

Učenka KK je bila rojena oktobra 2001. V času obravnave je živela v družinski hiši s starši in 

starejšim bratom. Starša sta bila oba zaposlena. Starši so redno sodelovali s šolo. Učenka je 

živela v družini z nižjim socio-ekonomskim statusom in je imela s strani MIZK 

subvencionirano malico. 

Učenka je bila vključena v dopolnilni pouk pri matematiki od 1. razreda. Iz zapisov poročil 

razredničarke v 2. razredu smo razbrali, da učenka ni imela številskih predstav v številskem 

obsegu do 100 (velike težave ji je povzročalo štetje naprej in nazaj) in si je pomagala s 

stotičnim kvadratom in številskim trakom. Težave so se zato izkazovale pri seštevanju in 

odštevanju brez prehoda v številskem obsegu do 100. Razredničarka je v poročilo še zapisala, 

da je pri vsaki uri matematike potrebovala pogosto ob sebi učiteljico, saj ni razumela navodil 

in ni znala rešiti nalog. V izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in DSP je bila 

usmerjena kot učenka 3. razreda, januarja 2010, kot učenka s PPPU. Z odločbo sta ji pripadli 

dve uri DSP za premagovanje primanjkljajev, ovir oz. motenj, ki ju je izvajal specialni in 

rehabilitacijski pedagog. Oktobra 2012 so ji s spremembo odločbe dodelili skupaj 2 uri učne 

pomoči. Strokovnega mnenja nismo uspeli pridobiti. V specialno pedagoškem poročilu smo 

prebrali, da so pri učenki ugotovili lažje do zmerne specifične učne težave na področju branja 

in pisanja - disleksija in disortografija ter lažje do zmerne specifične aritmetične učne težave 

in diskalkulijo. Zavedeno je bilo, da se je učenka srečevala s težavami, povezanimi z 

aritmetičnimi postopki. Ker je uporabljala manj zanesljive postopke, je bila pri seštevanju in 

odštevanju zmotljiva. Zaradi primanjkljajev pri aritmetičnih sposobnostih in spretnostih 
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(številske predstave) ter vizualno-spacialnih primanjkljajev so se pojavljale težave pri 

dojemanju in zapisu dvomestnih števil (zamenjava enic in desetic). Ugotovljeno je bilo tudi 

počasno slušno predelovanje informacij ter upočasnjen tempo pri reševanju vseh nalog. 

Njeni rezultati so bili tudi zaradi tega slabši od pričakovanih. 

Iz poročil specialne in rehabilitacijske pedagoginje, ki je učenki pomagala v 4. in 5. razredu, 

smo razbrali, da je imela učenka težave z avtomatizacijo poštevanke zaradi izrazitih 

semantičnih primanjkljajev. Po več mesečnem multisenzornem (kinestetično, vizualno, 

slušno zaznavanje) utrjevanju poštevanke, je predlagala uvedbo vizualne opore – kartonček 

poštevanke. Učenka je potrebovala konkretne materiale in barvne opore tudi pri vseh 

osnovnih računskih operacijah (seštevanje, odštevanje, množenje in deljenje) v stotici in 

tisočici. Njeno pomnjenje je bilo zelo šibko, zato je potrebovala veliko vaje in utrjevanja, da 

je določen postopek razumela, usvojila in utrdila. Specialna in rehabilitacijska pedagoginja je 

opozorila, tudi na učenkine težave z vizualno pozornostjo, saj je pogosto spregledala kakšen 

pomemben podatek ali napravila nepotrebno napako. Dele celote je dojela le ob manipulaciji 

s konkretnim materialom. Težave z razumevanjem mestnih vrednosti je do 5. razreda 

zmanjšala. Postopke računskih operacij je usvojila, veliko težav ji je predstavljal postopek 

deljenja, ki ga je usvojila na dolgi način v 6. razredu, vendar ni bil popolnoma utrjen. Pri 

seštevanju in odštevanju je še vedno računala na prste. V 6. razredu sta ji ob preverjanju 

ustreznosti usmeritve po odločbi pripadli dve uri učne pomoči. Izvajalka DSP pri matematiki 

je v poročilo zapisala, da je učenka imela, zaradi zelo slabih številčnih predstav, velike težave 

pri urejanju velikih in decimalnih števil, ocenjevanju rezultatov in pri zaokroževanju. Snovi ni 

razumela, postopke se je naučila reševati rutinsko, brez premisleka. Računske operacije z 

ulomki je uspešno usvojila s pomočjo vizualnih opor, ki si jih je izdelala sama ob pomoči 

učiteljice. Največ težav je imela pri geometriji in z besedilnimi nalogami. Iz poročil je 

razvidno, da je učenka v 8. razredu popustila pri sprotnem učenju, kar se je izrazilo v slabših 

ocenah. KK je doma premalo utrjevala znanje in je prihajala k uram DSP manj pripravljena. 

Zaradi zahtevne, abstraktne, snovi je imela velike težave z razumevanjem racionalnih števil 

(negativna števila, absolutna vrednost, potence, koreni). Izvajalka DSP je v evalvacijskem 

poročilu za 8. razred zapisala, da računske operacije s temi števili zahtevajo veliko 

poznavanje in pomnjenje pravil, kar je bilo za učenko brez uporabe vizualne opore 
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nemogoče. Učenka je bila še vedno zmotljiva pri računanju v obsegu do 100, zato so uvedli 

računalo.  

Poročila učiteljev v Osebni mapi in opazovanje učenke so pokazali, da je učenka KK bila 

sprejeta med vrstnike, ni pa imela posebne vloge v razredu. Tiho je sledila manjšemu krogu 

deklic, kateremu vplivu se je podrejala. Učenka je bila neodločna, tiha, težje je navezovala 

stike. Do odraslih je bila spoštljiva, a zadržana. Učitelji so zapisali, da je bila delavna, 

motivirana, vedno pripravljena pomagati, njeno vedenje je bilo vzorno. Učenka ni bila pri 

učnem delu najbolj samostojna, je pa bila zelo prizadevna. 

Test SNAP oz. Profil ocene posebnih potreb je pri učenki KK pokazal na resne težave s 

slušnim pomnjenjem. 

Tabela 13 Ocena zaznavnih sposobnosti in primanjkljajev izdelana s testom SNAP – Profilom ocene posebnih 
potreb za učenko KK 

Podtest  Področje ocenjevanja Dosežek Analiza 
dosežka 

Primanjkljaj 

P 5: Prerisovanje likov Težave z vidnim zaznavanjem, 
vizualno-spacialni primanjkljaji, 
slabše finomotorične 
sposobnosti 

18 ni videti težav  

P 7: Priklic besed, 
besedna tekočnost 

težave s hitrostjo priklica in  
predelave, slabša besedna 
tekočnost 

12 zelo počasi XX 

P 8: Pomnjenje besed 
nazaj 

težave z delovnim (slušnim) 
spominom 

8 pod 
povprečjem 

X 

P 9: Vidni spomin težave z delovnim (vidnim) 
spominom 

9 povprečno   

P 10: Naravna 
zaporedja in štetje 
nazaj 

težave v zaporednem 
mehaničnem pomnjenju 

15 slabo do 
povprečno 

 

P 13: Poimenovanje 
slik 

težave s slušno predelavo 
informacij, težave pri priklicu 
besed iz dolgoročnega spomina 

40 s povprečno  

P 14: Vidno 
razločevanje 

težave z vidno predelavo, slabo 
vidno razločevanje 

165 ni očitnih težav  
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Graf 6 Profil ocene zaznavnih sposobnosti in primanjkljajev za učenko KK 
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je imela šibke številske predstave ter velike težave z avtomatizacijo postopkov zaradi težav s 

slušnim pomnenjem. Učenka je bila motivirana za učenje in je uspešno uporabljala vizualne 

opore.  
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hčeri. Starši so dokaj redno sodelovali s šolo. Učenka je živela v družini z nižjim socio-

ekonomskim statusom in je imela s strani MIZK subvencionirano malico. 

Učenka je dopolnilni pouk obiskovala od 5. razreda. Na resne težave pri matematiki je 

opozorila učiteljica v 5. razredu, ki je opazila težave na področju aritmetike 
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deljenja), geometrije in merjenja (obseg in ploščina lika, pretvarjanje merskih enot) in pri 

besedilnih nalogah vseh tipov. V izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in DSP je 

bila usmerjena kot učenka 7. razreda, septembra 2013, kot učenec s PPPU. Psihološki 

pregled je pokazal intelektualno učinkovitost v mejah povprečja na besednem, nebesednem 

in globalnem nivoju funkcioniranja; vse mentalne sposobnosti pa so bile v mejah povprečja. 

Iz specialno pedagoškega poročila je bilo razvidno, da je imela učenka lažje specifične učne 

težave na področju branja in pisanja (disleksijo in disortografijo) ter lažje do zmerne 

specifične aritmetične učne težave. V skladu z odločbo je pridobila 1 uro DSP, ki jo je izvajal 

pedagog kot pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir oz. motenj ter 2 uri učne pomoči. 

Pedagoginja je v svojem evalvacijskem poročilu zapisala, da je imela učenka v 7. razredu še 

vedno težave z algoritmi odštevanja in deljenja in se ni spomnila pravilnih korakov ali pa je 

postopek usvojila in ga čez nekaj dni ni več priklicala. Podobno je pedagoginja ugotovila, da je 

bilo s postopki iskanja skupnega delitelja, najmanjšega skupnega večkratnika in za pravila za 

računanje z ulomki. V poročilu najdemo opazko izvajalke DSP, da učenka ni želela uporabljati 

vizualnih opor z zapisanimi koraki postopkov, čeprav brez njih ni rešila nalog. Podobni zapis 

smo zasledili tudi v poročilu za 8. razred, kjer je bilo navedeno, da učenka ni želela uporabljati 

vizualnih opor s pravili za računanje z negativnimi števili. Učenka je imela še v 8. razredu 

težave s številsko vrsto in ni razumela urejanja negativnih števil. Poročila so razkrivala, da je v 

8. razredu imela velike težave z reševanjem izrazov s spremenljivkami, saj ji je bila ta snov 

preveč abstraktna. Učenka je uspešneje reševala izraze s potencami in koreni, vendar je bila 

še vedno zelo zmotljiva pri osnovnih računskih operacijah v obsegu do 20 in si je pomagala s 

preštevanjem prstov. V veliko pomoč ji je bilo žepno računalo.  

Poročila učiteljev v Osebni mapi in opazovanje učenke so pokazali, da je NS bila dobro 

sprejeta v razredu. Učenka je bila zelo odprta, družabna in komunikativna. Učenka se je 

primerno obnašala in je imela primeren odnos do odraslih in sošolcev. NS je bila vesele in 

zgovorne narave. Pri delu se je trudila, postavljala si je cilje, ki jih je želela doseči, a je bila pri 

tem včasih premalo vztrajna. Učenka je izstopala na dramskem področju. 

Test SNAP oz. Profil ocene posebnih potreb je pri učenki NS pokazal na težave na področju 

slušnega pomnjenja in težave na vidnem zaznavanju - slabo vidno razločevanje.   
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Tabela 14 Ocena zaznavnih sposobnosti in primanjkljajev izdelana s testom SNAP – Profilom ocene posebnih 
potreb za učenko NS 

Podtest  Področje ocenjevanja Dosežek Analiza dosežka Primanjkljaj 

P 5: Prerisovanje likov Težave z vidnim zaznavanjem, 
vizualno-spacialni primanjkljaji, 
slabše finomotorične 
sposobnosti 

17 ni videti težav  

P 7: Priklic besed, 
besedna tekočnost 

težave s hitrostjo priklica in  
predelave, slabša besedna 
tekočnost 

15 zelo počasi XX 

P 8: Pomnjenje besed 
nazaj 

težave z delovnim (slušnim) 
spominom 

6 zelo malo XX 

P 9: Vidni spomin težave z delovnim (vidnim) 
spominom 

12 dobro   

P 10: Naravna 
zaporedja in štetje 
nazaj 

težave v zaporednem 
mehaničnem pomnjenju 

15 podpovprečno X 

P 13: Poimenovanje 
slik 

težave s slušno predelavo 
informacij, težave pri priklicu 
besed iz dolgoročnega spomina 

33 s povprečno  

P 14: Vidno 
razločevanje 

težave z vidno predelavo, slabo 
vidno razločevanje 

122 slabo X 

 

 

Graf 7 Profil ocene zaznavnih sposobnosti in primanjkljajev za učenko KK 

 

Če povzamemo značilnosti in primanjkljaje učenke NS, ki smo jih razbrali iz učenkine 

dokumentacije in iz testiranja s SNAP preizkusom, ugotovimo, da se je učenka srečevala z 
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lažjimi do zmernimi specifičnimi aritmetičnimi učnimi težavami, ob tem pa še sočasno s 

specifičnimi težavami na področju branja in pisanja (disleksijo in disortografijo). Učenka je 

imela šibke številske predstave ter upočasnjen priklic matematičnih dejstev. Učenka je bila 

motivirana za učno delo. 

 

Učenec RK 

Učenec RK je bil rojen oktobra 2001. V času obravnave je živel na manjši kmetiji, v skupnem 

gospodinjstvu šestih družinskih članov: z očetom, materjo, dvema starejšima bratoma in 

babico. Oče je bil zaposlen, mati je bila že 4 leta na dolgotrajnem bolniškem dopustu zaradi 

težav s hrbtenico. Učenec je živel v družini z nizkim socio-ekonomskim statusom in je imel s 

strani MIZK subvencionirano celotno šolsko prehrano. Učenec je bil vključen v dopolnilni 

pouk pri matematiki od 1. razreda. Starši so bili do otrok zelo ljubeči in jih glede na zapise 

zelo dobro vzgajali, jih učili samostojnosti ter jim privzgajali vse pozitivne vrednote. Pri 

učnem delu so starši učencu RK pomagali po svoji moči. V višjih razredih OŠ je učencu 

občasno nudil pomoč oče ali najstarejši brat. Drugorojeni sin, v času obravnave dijak, je v OŠ 

bil tudi prepoznan kot učenec s PPPU. Iz dokumentacije smo še razbrali, da se je v višjih 

razredih mati večkrat potožila, da se učenec doma zelo nespoštljivo obnaša do nje in je ni 

hotel več poslušati. 

 

Iz strokovnega mnenja učenca RK smo razbrali, da je njegov psihomotorni razvoj potekal 

brez posebnosti. Pri 7 letih so mu na predlog učiteljice opravili podroben pregled sluha in 

ugotovili rahlo naglušnost na desno uho. V VVZ je vstopil s tremi leti. Ob vstopu v šolo ni 

govoril, odzival se je z jokom. Potreboval je nekaj mesecev, da se je normalno vključil in začel 

z vsemi normalno komunicirati. V izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in DSP je 

bil usmerjen z začetkom 2. razreda (septembra 2008) kot učenec s PPPU. Z odločbo je 

pridobil DSP, v obsegu treh ur na teden, ki jih je za premagovanje primanjkljajev, ovir 

oziroma motenj izvajal individualno izven oddelka specialni in rehabilitacijski pedagog. 

Oktobra 2013 so mu s spremembo odločbe dodelili skupaj 3 ure učne pomoči. Na 

psihološkem pregledu so ugotovili globalno izredno nizko intelektualno učinkovitost, ki je 

nizka na verbalnem in neverbalnem nivoju funkcioniranja. Evidentne so bile tudi motnje 
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pozornosti in koncentracije. Na specialno pedagoškem pregledu je bilo pri učencu 

ugotovljeno, da se je RK srečeval s težjimi specifičnimi učnimi težavami na področju branja in 

pisanja (disleksijo, disgrafijo in disortografijo), specifičnimi učnimi težavami pri matematiki 

(diskalkulijo in specifičnimi aritmetičnimi učnimi težavami) in lažjimi govorno jezikovnimi 

motnjami. Učenec je izkazoval težave pri avtomatizaciji lastne telesne sheme, imel težave pri 

dojemanju časovne orientacije in orientacije v prostoru/na ploskvi. Srečeval se je tudi s slabše 

natančnimi finomotoričnimi sposobnostmi ter počasnimi in pomanjkljivimi grafomotoričnimi 

sposobnostmi. Učenec je izkazoval kratkotrajno, odkrenljivo pozornost in koncentracijo. 

Ugotovljeno je bilo pomanjkljivo vidno in slušno pomnjenje, velike težave pri slušni 

diferenciaciji fonemov in kratkotrajnem slušnem spominu ter specifični primanjkljaji na ravni 

vizualno-motoričnih in vizualno-slušnih procesov. Učenčevo celotno funkcioniranje pri učnih 

spretnostih je bilo zelo upočasnjeno.  

 

Iz evalvacijskih poročil učiteljev smo razbrali, da je učenec imel od začetka osnovnošolskega 

izobraževanja težave na področju proceduralnega in konceptualnega matematičnega znanja. 

V nižjih razredih so se izkazovale težave s pomanjkljivo številsko predstavljivostjo (ni zmogel 

šteti nazaj in ne šteti po sekvencah naprej in nazaj, ni razumel mestnih vrednosti v obsegu do 

1000), imel je težave z dojemanjem števil in računskih operacij. Pri računskih operacijah 

seštevanja in odštevanja je uporabljal strategijo verbalnega štetja z oporo  ̶  s prsti. Ni zmogel 

ustnega računanja, tako je uspešno sešteval in odšteval le po pisnem algoritmu, kjer je bil tudi 

zelo zmotljiv zaradi težav z vizualno pozornostjo. Zaradi težav s semantičnim spominom  ̶ 

priklicem števil in dejstev iz dolgotrajnega spomina, je potreboval veliko časa (do 7. razreda), 

da je poštevanko avtomatiziral. Postopke algoritmov računskih operacij je učenec do 5. 

razreda usvojil, razen postopka pisnega deljenja. Algoritem pisnega deljenja na daljši način z 

odštevanjem je avtomatiziral v 6. razredu, vendar rutinsko in brez zmožnosti ocene rezultata. 

Računov z dopolnjevanjem (enačb) ni zmogel reševati niti z vizualno oporo. Velike težave je 

imel z razumevanjem besedilnih nalog, kjer je potreboval dodatne razlage in vodenje po 

korakih. Uspešnejši je bil pri geometriji. Ves čas mu je uspešnost zmanjševala izredno šibka 

pozornost in koncentracija. Iz evalvacijskih poročil smo razbrali, da se je v 6. razredu pri učencu 

zgodil preskok v znanju. Postal je samozavestnejši, s pomočjo raznih vizualnih opomnikov je 

samostojno zmogel rešiti večino nalog z minimalnimi standardi znanja. Še vedno je imel težave 
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s pozornostjo, vendar so se redkeje pojavljale miselne blokade in sanjarjenje. Proceduralno 

znanje je uspešno razvijal z veliko vaje, večje težave so se pojavljale na področju 

konceptualnega znanja (ni razumel delov celote, decimalnega zapisa števil, številske vrste in 

velikostnih razmerij decimalnih števil in ulomkov). Učenec je z ulomki računal le ob pomoči 

vizualnih opor. V 8. razredu je za učenca postala snov zelo zahtevna in je glede na zapise začel 

izgubljati motivacijo do učenja matematike. Iz dokumentacije je razvidno, da je bilo potrebno 

tesno sodelovanje s starši, da je učenec tudi doma z vajo in uporabo pripomočkov usvojil vsaj 

delno minimalno znanje. Nalog z racionalnimi števili (negativnimi števili, potencami in koreni) 

ni bil sposoben rešiti brez številskega traku, pripomočkov z zapisanimi pravili, računala in 

vodenja učiteljice. 

Poročila učiteljev v Osebni mapi in opazovanje učenca so pokazali, da je bil učenec v razredu 

dobro sprejet in da je imel prijatelje. Do odraslih se je vedel spoštljivo in vljudno, upošteval je 

navodila in pripombe. Večinoma je bil dobro razpoložen. Ni bil konflikten, bil je vljuden in 

prijazen. Med igro s sošolci se je znal razživeti. Učenec je bil motiviran in delaven na področjih, 

ki jih je imel rad (šport, tehnika, praktični problemi), drugje je bil pasiven in nemotiviran, ker ni 

dosegal rezultatov.  

Test SNAP oz. Profil ocene posebnih potreb je pri učencu RK pokazal na izredno velike težave 

z vidnim zaznavanjem (vizualno-spacialne primanjkljaje) in vidnim pomnenjem, s hitrostjo 

priklica iz dolgotrajnega spomina ter s slušno predelavo informacij.  

Tabela 15 Ocena zaznavnih sposobnosti in primanjkljajev izdelana s testom SNAP – Profilom ocene posebnih 
potreb za učenca RK 

Podtest  Področje ocenjevanja Dosežek Analiza dosežka 

P 5: Prerisovanje likov Težave z vidnim zaznavanjem, 
vizualno-spacialni primanjkljaji, 
slabše finomotorične 
sposobnosti  

14 zelo slabo XX 

P 7: Priklic besed, 
besedna tekočnost 

težave s hitrostjo priklica in  
predelave, slabša besedna 
tekočnost 

7 izredno počasi XX 

P 8: Pomnjenje besed 
nazaj 

težave z delovnim (slušnim) 
spominom 

5 zelo malo XX 

P 9: Vidni spomin težave z delovnim (vidnim) 
spominom 

6 zelo slabo  XX 

P 10: Naravna 
zaporedja in štetje 
nazaj 

težave v zaporednem 
mehaničnem pomnjenju 

16 povprečno  
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P 13: Poimenovanje 
slik 

težave s slušno predelavo 
informacij, težave pri priklicu 
besed iz dolgoročnega spomina 

76 s zelo počasi XX 

P 14: Vidno 
razločevanje 

težave z vidno predelavo, slabo 
vidno razločevanje 

110 zelo slabo XX 

 

 

Graf 8 Profil ocene zaznavnih sposobnosti in primanjkljajev za učenca RK 

 

Če povzamemo značilnosti in primanjkljaje učenca RK, ki smo jih razbrali iz učenčeve 

dokumentacije in iz testiranja s SNAP preizkusom, ugotovimo, da se je učenec srečeval z 

zmernimi specifičnimi aritmetičnimi učnimi težavami, sočasno pa še s specifičnimi težavami 

branja in pisanja (disleksijo, disgrafijo in disortografijo) ter z motnjami pozornosti in 

koncentracije. Imel je izredno slabo razvite številske predstave in velike težave pri 

razumevanju konceptualnega znanja in pri avtomatizaciji aritmetičnih dejstev in postopkov 

predvsem zaradi šibkega pomnjenja in slabših kognitivnih sposobnosti. Težave s 

predelovanjem zaporedij informacij in slušnim pomnenjem so povzročale izredno slab priklic 

dejstev in postopkov in sprotno pozabljanje naučene snovi, zato je za uspešno reševanje 

potreboval veliko konkretnega materiala in vizualnih opor. Učenec je bil delno motiviran za 

učenje. 
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4.2.1 Sinteza značilnosti in primanjkljajev učencev s PPUA 

 

Učenci s PPUA so izkazovali specifične aritmetične učne težave ter diskalkulijo, sočasno pa še 

druge motnje, kot so specifične učne težave na področju branja in pisanja – disleksijo, 

disortografijo, disgrafijo in motnje pozornosti in koncentracije. Tako lahko pri skupini 

učencev s PPUA govorimo o pojavu komorbidnosti. Ugotavljamo, da imajo vsi učenci s PPUA 

poleg specifičnih aritmetičnih učnih težav še disleksijo, kar je dokaj nenavadno, saj 

strokovnjaki ocenjujejo, da se to pojavlja v pogostosti do 47 % populacije učencev s PPUA 

(Moll idr., 2014; Landerl in Moll, 2010). Sočasnost specifičnih težav učenja in motenj 

pozornosti in koncentracije se je v naši skupini učencev pojavila pri 50 % učencev, kar je v 

skladu z ugotovitvami strokovnjakov (Shalev, 2004; Zentall idr., 1994).  

Pri učencih smo opazili najpogosteje kognitivne primanjkljaje na področju slušnega 

predelovanja informacij, predvsem šibko pomnjenje in upočasnjen priklic informacij iz 

dolgotrajnega spomina. Učenci so imeli primanjkljaje še s procesiranjem zaporedij informacij 

(sekvencialno procesiranje), zmanjšano vizualno pozornost ter vizualno-spacialne težave 

(preslikovanje znakov, obračanje števil ...). Pogosto so imeli znižan psihomotorni tempo. 

Zaradi vseh zgoraj navedenih primanjkljajev, so imeli učenci s PPUA težave na različnih 

področjih učenja, še posebej na področju učenja aritmetike. Iz dokumentacije je izhajalo, da 

so se učenci od začetka osnovnošolskega izobraževanja srečevali z velikimi težavami v 

številskih predstavah, zato so jim učitelji nudili veliko konkretnih in vizualnih ponazoril. Vsi 

učenci so imeli velike težave z avtomatizacijo poštevanke zaradi izrazitih semantičnih 

primanjkljajev. Poštevanke v celoti niso avtomatizirali do tretjega triletja, zato so te 

primanjkljaje s slabšim priklicem aritmetičnih dejstev iz dolgotrajnega spomina kompenzirali 

z nižjimi razvojnimi strategijami (seštevanjem, ponavljanjem večkratnikov), s kartončkom 

večkratnikov poštevanke ali z žepnim računalom. Učenci s PPUA so izkazovali izredno slabo  

obvladovanje aritmetičnih postopkov, veliko težav so imeli s postopkom odštevanja, tudi 

zaradi težav z vizualno pozornostjo. Postopek deljenja niso popolnoma usvojili. Učenci s 

PPUA so izkazovali tudi šibko razvito konceptualno znanje (npr. pojem števila, ulomka, 

štetje), ki je vplivalo na obvladovanje aritmetičnih postopkov.   

Učenci so bili motivirani za učenje in niso razvili negativnih občutkov pri učenju matematike.  
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4.3 MERSKI INSTRUMENTI 
 

- SNAP- test 

Avtorja izvirnega programa Profila ocene posebnih potreb   ̶ SNAP, (ang. Special Needs 

Assessment Profile) sta Weedon in Reid. SNAP sistematično in obsežno ocenjuje otrokove 

specifične potrebe in dejavnike vpliva in zajema področje 18 specifičnih učnih težav in 

njihovih dejavnikov. Namenjen je zbiranju podatkov o učnih težavah otrok v starosti od 5 do 

14 let. Sestavlja ga 15 podtestov, za našo raziskavo smo jih uporabili sedem: preizkus 

prerisovanja likov, preizkus pomnjenja besed nazaj, preizkus vidnega spomina, preizkus 

priklica besed oz. besedna tekočnost, preizkus naravnega zaporedja in štetje nazaj, preizkus 

poimenovanja slik in preizkus vidnega razločevanja. 

 

- DESETMINUTNI PREIZKUS ZA UGOTAVLJANJE AVTOMATIZACIJE ARITMETIČNIH 

DEJSTEV IN POSTOPKOV  

Naveden preizkus (Kavkler, Magajna, Tancig, Rugelj in Lipec-Stopar, 1996) preverja 

avtomatizacijo aritmetičnih dejstev in postopkov. Vsebuje 62 aritmetičnih nalog z naravnimi 

števili. Računi so razporejeni od lažjih do težjih, glede številskega obsega in zahtevnosti 

izbranih aritmetičnih operacij. Tako je z eno točko ovrednotenih 21 računov priklica 

enostavnih aritmetičnih dejstev (npr. poštevanka, deklarativna seštevalna in odštevalna 

dejstva do 10 ter računi večjega obsega od 10 brez prehoda čez desetico). Z dvema točkama 

je ovrednotenih 23 računov, ki predstavljajo prehod čez desetico ter račune deljenja v okviru 

poštevanke. S tremi točkami pa je ovrednotenih 18 računov, ki so kompleksni (združujejo več 

operacij) in računi do 1000 s prehodom. Največje število možnih točk je 121. Aritmetične 

naloge za posamezne aritmetične operacije so zbrane skupaj, da nepozornost manj vpliva na 

rezultate. Čas reševanja je omejen na 10 minut. 

 

- PETMINUTNI PREIZKUS SESTAVLJANJA RAČUNOV  

Petminutni preizkus sestavljanja računov na določen rezultat (Kavkler, Magajna, Tancig, 

Rugelj in Lipec-Stopar, 1996) meri hitrost in fleksibilnost pri reševanju matematičnih nalog. 

Preizkus zahteva, da učenci oblikujejo ali sestavijo čim več računskih operacij z rezultatom 

84. Število vseh možnih točk ni določeno. Računi, pri katerih je uporabljena operacija 

seštevanja in množenja se ocenjujejo z eno točko, računi z operacijo odštevanja in deljenja 
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se ocenjujejo z dvema točkama, računi z več računskimi operacijami so ocenjeni s tremi 

točkami. 

 

- PREIZKUS ZNANJA MATEMATIČNIH BESEDILNIH NALOG  

Za preverjanje strategij in uspešnosti reševanja besedilnih nalog smo uporabili Preizkus ABP 

(Passolunghi in Bizzaro, 2011). Test vključuje 9 besedilnih nalog, od katerih  so tri enostavne 

in zahtevajo eno računsko operacijo, ostale pa so kompleksne in zahtevajo več korakov 

reševanja. Za pravilno rešene besedilne naloge je možno dobiti največ 9 točk, za pravilno 

izbrane strategije pri reševanju pa 14 točk. 

 

- NALOGE ZA PREVERJANJE ARITMETIČNEGA ZNANJA  

Za potrebe raziskave smo sestavili naloge za preverjanje aritmetičnega znanja pred 

treningom in po treningu, in sicer za vsak razred posebej.  

Pred treningom smo z nalogami objektivnega tipa v preizkusih preverjali aritmetično 

predznanje in sicer številske predstave (v preizkusu za 7. razred prvih pet nalog, v preizkusu 

za 8. in 9. razred prve tri naloge), urejanje racionalnih števil (tri naloge), reševanje enačb 

(ena naloga v preverjanju za 7. in 9. razred ter dve nalogi v preizkusu 8. razreda) in izvajanje 

računskih operacij (ena naloga v 7. in 9. razredu ter dve nalogi v 8. razredu). Poleg teh nalog 

smo v preizkusu za 7. razred preverili še znanje zapisa izraza po besedilu ter izračuna dela od 

celote. V 8. razredu smo preverili v treh nalogah še znanje urejanja ulomkov, v 9. razredu pa 

zapis izraza po besedilu in poznavanje pravil v računanju izrazov s spremenljivkami.  

Po treningu smo vrednotili usvojeno znanje z dvema preverjanjema v vsakem razredu s 

časovnim razmikom 8 tednov. Prvi preizkus znanja (P1) je za vse razrede sestavila učiteljica 

matematike. V prvem preverjanju v 7. razredu, ki je bil sestavljen iz 6 nalog, smo v prvi nalogi 

preverili cilj poznavanja pojmov oziroma ubeseditve postopkov, v drugi nalogi razumevanje 

ulomkov v besedilni nalogi, v naslednjih treh nalogah znanje urejanja ulomkov ter v zadnji 

nalogi znanje računskih operacij z ulomki. Prvo preverjanje doseženih ciljev za 8. razred je 

bilo sestavljeno iz 8 nalog objektivnega tipa. V prvih dveh nalogah smo preverili znanje 

reševanja računskih operacij z racionalnimi števili in s tem poznavanje pravil za računanje z 

negativnimi števili ter zapis izraza po besedilu, v šestih nalogah znanje 

potenciranja/kvadriranja in korenjenja in v zadnji, deveti nalogi, reševanje izrazov z 
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racionalnimi števili. Prvi preizkus znanja v 9. razredu je sestavljalo  5 nalog. V prvih dveh 

nalogah smo preverili poznavanje pravil računanja izrazov s spremenljivkami ter zapis izrazov 

po besedilu. Tretja naloga je preverjala znanje reševanja linearnih enačb, četrta pa 

poznavanje postopka obračanja enačb in iskanje neznanke. Z zadnjo, peto nalogo, ki je bila 

sestavljena iz petih besedilnih nalog, smo preverili znanje reševanja besedilnih enačb z 

linearnimi enačbami. 

Naloge objektivnega tipa za drugo preverjanje učnih ciljev (P2) v vseh treh razredih je 

sestavila avtorica. Preverjanje za 7. razred je vključevalo 7 nalog, ki so preverjale doseganje 

ciljev urejanja ulomkov in obvladovanja računskih operacij z ulomki. Preverjanje za 8. razred 

je sestavljalo 5 nalog, s katerimi smo preverili cilje razumevanja pojmov, urejanja racionalnih 

števil, poznavanja pravil pri kvadriranju in korenjenju števil ter reševanju računskih operacij z 

racionalnimi števili. V 9. razredu smo z drugim preverjanjem, ki ga je sestavljalo pet nalog, 

preverili pravila računanja izrazov s spremenljivkami in reševanje linearnih enačb. 

Vse naloge za preverjanje znanja pred in po treningu so priložene (priloge 2-10). 

 

4.4  SPREMENLJIVKE 
 

D – število točk na desetminutnem preizkusu za ugotavljanje avtomatizacije aritmetičnih 

dejstev in postopkov 

P_t – število točk na petminutnem preizkusu sestavljanja računov 

P_r – število računov na petminutnem preizkusu sestavljanja računov 

B_t – število pravilno rešenih nalog na preizkusu znanja matematičnih besedilnih nalog 

B_s – število pravilno izbranih strategij na preizkusu znanja matematičnih besedilnih nalog 
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5 POTEK RAZISKAVE IN POSTOPEK PRIDOBIVANJA 
PODATKOV 

 

Celotna raziskava je potekala med avgustom 2015 in februarjem 2016.  

Prva faza raziskave je bila izdelava začetne ocene funkcioniranja učencev s PPUA, ki je 

zajemala načrtovanje in izdelavo individualiziranih programov, analizo dokumentacije 

osebnih map učencev in testiranje učencev s podtesti testnega kompleta SNAP. Z analizo 

šolske dokumentacije smo pridobili še podatke za učence s PPUA o zaključnih ocenah pri 

matematiki v zadnjih dveh končanih razredih in o dosežkih na NPZ v 6. razredu.  

Začetno testiranje učencev s testi in preizkusi iz matematičnega področja smo izvedli v 

začetku meseca septembra v šolskem letu 2015/16. Za vse učence v raziskavi smo 

predhodno pridobili pisna soglasja staršev. Testiranja smo izvajali v skupinski obliki, kjer so 

sodelovali istočasno učenci brez PPUA in učenci s PPUA. Vsak učenec je reševal testno 

gradivo v treh delih, skupno v trajanju od 2 do 3 šolske ure. Pred začetkom testiranja so bila 

učencem posredovana natančna navodila za reševanje in zapis rezultatov. Testiranja je 

izvedla avtorica sama.  

Na osnovi zbranih podatkov je sledilo načrtovanje in izvajanje treninga učencev s PPUA, kar 

je predstavljalo drugo in tretjo fazo raziskave. Trening smo izvajali v treh nivojih, kot:  

- izvajanje DSP individualno ali v paru izven oddelka, 45 minut tedensko za vsakega 

učenca, skupaj smo izvedli med 20 in 32 ur DSP pri vsakem učencu; 

- timsko poučevanje učitelja matematike (prof. matematike in tehnike) in izvajalca DSP 

(prof. pedagogike in matematike), tri šolske ure tedensko, v vsakem razredu eno uro; 

skupaj smo izvedli med 20 in 32 ur timskega poučevanja v razredu,  

- vrstniško sodelovalno učenje. 

 

Izvajanje treninga (DSP in timsko poučevanje) je bilo sprotno načrtovano in evalvirano v 

obliki tedenskih srečanjih izvajalk timskega pouka ter s tehniko pisanja tehnično 

usmerjenega reflektivnega dnevnika, kamor smo poleg priprav na učne ure in evalvacij 

zapisovali še druga pomembna opažanja.  

V zadnji fazi kliničnega poučevanja smo trening pomoči še analizirali in ovrednotili. Na osnovi 

zapisov v reflektivnih dnevnikih je nastal opis in evalvacija izvedenih dejavnosti. S 
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ponovljenimi merskimi instrumenti (10-minutni test, 5-minutni test, preizkus matematičnih 

besedilnih nalog) se je po treningu analiziral napredek v aritmetičnem proceduralnem znanju 

obeh skupin glede na začetno stanje, ob tem smo primerjali dosežke obeh skupin. Doseganje 

načrtovanih kurikularnih ciljev iz aritmetičnih vsebin se je preverilo z dvema končnima 

preizkusoma znanja.  

Zbrane numerične podatke smo uredili in jih obdelali z računalniškim programom SPSS. Pri 

tem smo uporabili naslednje statistične parametre oz. metode: 

- pri obdelavi podatkov smo uporabili deskriptivno statistiko, pri čemer smo izračunali 

minimalno in maksimalno vrednost, aritmetično sredino in standardni odklon; 

- razliko med aritmetičnimi sredinami med skupinama smo testirali z analizo variance 

za neodvisne vzorce (F); ob tem pa smo preverili homogenost varianc z Levenovim F 

testom. 

Predstavljene podatke smo kvantitativno in kvalitativno interpretirali in jih predstavili v 

poglavju z rezultati.  

 

 
6 TRENING 

 

Namen treninga je bil pri učencih s PPUA izboljšati aritmetično proceduralno znanje. 

Proceduralno znanje se čez leta šolanja nadgrajuje z avtomatizacijo aritmetičnih dejstev in 

postopkov, ki poteka z vajo in mehanično vadbo ali pa z neposrednim učenjem strategij. 

Veliko učencev s PPUA ima težave že pri avtomatizaciji osnovnih aritmetičnih postopkov 

(algoritmi pisnega računanja), te težave se stopnjujejo v višjih razredih, kjer morajo obvladati 

kompleksnejše aritmetične postopke, kot sta računanje z ulomki in reševanje enačb. 

Z upoštevanjem kontinuuma petstopenjskega modela pomoči (Magajna idr., 2008) smo na 

peti stopnji s strokovnimi delavci izdelali individualizirane programe pomoči za učence s 

PPUA. V IP smo za vsakega učenca poleg globalne ocene funkcioniranja učenca zapisali še 

cilje, vsebine, metode dela in didaktični material. Trening smo osnovali na dodatni strokovni 

pomoči, timskem poučevanju in vrstniškem sodelovalnem učenju. Tako smo ob upoštevanju 

sistematičnega načina dela vključili učiteljico matematike s timskim poučevanjem 

matematike, vrstnike z vrstniškim sodelovalnim učenjem, razredničarko kot vodjo strokovne 
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skupine, starše preko timskih sestankov in sprotnega obveščanja ter učence same kot 

sogovornike pri načrtovanju in izvajanju ukrepov pomoči.  

 

6.1 CILJI /PODROČJA TRENINGA 
 

Pri načrtovanju treninga za učence s PPUA smo izhajali iz: 

- ocen funkcioniranja učencev, 

- spoznanj raziskav o pomoči učencem s PPUA (npr. Geary, 1994, 2004; Kavkler, 1997, 

2007; Žakelj, 2003, 2013; Tancig idr., 2004; Kalan, 2015; Hodnik Čadež, 2014; Mitchell, 

2008; Sharp, 2009; Fuchs in Fuchs idr., 2006), 

- spoznanj raziskav o timskem sodelovanju (npr. Friend and Cook, 2007; Polak, 2009; 

Havaj, 2014; Žakelj in Valenčič Zuljan, 2015; Jereb, 2011; Murawski in Swanson, 2001; 

Murawski in Lochner, 2011;  Sileo in Garderen, 2010), 

- petstopenjskega modela pomoči (Magajna idr,. 2008),  

- učnega načrta iz matematike za devetletno osnovno šolo (2011). 

Učni načrt za matematiko v OŠ cilje za področje aritmetike navaja po vzgojno-izobraževalnih 

obdobjih »v vzporednih stolpcih, da se v okviru vzgojno-izobraževalnega obdobja vidi 

nadgradnja ciljev iz razreda v razred« (Učni načrt, 2011). Tako učni načrt predvideva, da si 

učenci v prvem izobraževalnem obdobju zgradijo konceptualni sistem za reprezentacijo 

številskih predstav in pojmov ter prepoznajo, opišejo in znajo uporabljati zakonitosti 

osnovnih računskih operacij. V drugem ocenjevalnem obdobju razvijajo številske predstave 

in spoznavajo odnose med števili v množici naravnih in racionalnih števil ter uporabljajo 

računske zakone. Učenci v tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju: 

- usvojijo številske predstave in računske operacije v množici realnih števil, 

- spoznajo odnose med številskimi množicami, 

- usvojijo osnove linearne funkcije, 

- formalno (z uporabo pravil) rešujejo linearne enačbe, 

- uporabljajo odstotni (procentni) račun, premo in obratno sorazmerje v problemskih 

situacijah, 

- usvojijo temeljno znanje o algebrskih izrazih. 
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Minimalni standardi znanja iz učnega načrta za matematiko (2011) po razredih: 

 

7. razred: Ulomki in računske operacije 

Učenec: 

- ulomek krajša in razširi z danim številom, 

- ulomka razširi na skupni imenovalec, 

- primerja ulomke po velikosti, 

- ulomek zapiše kot celi del in ulomek, ki je manjši od ena ter obratno, 

- sešteva, odšteva, množi in deli  ulomke, 

- ulomek zapiše z decimalnim zapisom in obratno, 

- izračuna vrednost preprostega številskega izraza z ulomki in pri tem upošteva vrstni 

red računskih operacij, 

- pri računanju z ulomki uporablja žepno računalo, 

- reši besedilne naloge z ulomki. 

 

8. razred: Računske operacije z racionalnimi in realnimi števili 

Učenec: 

- uporablja cela in racionalna števila v življenjskih situacijah, 

- poišče nasprotno in obratno vrednost števila, 

- primerja in ureja cela števila, 

- sešteje, odšteje, množi in deli cela in racionalna števila, 

- potencira cela in racionalna števila, 

- pozna kvadratni koren popolnega kvadrata (do števila 20), 

- izračuna vrednost številskega izraza s celimi in racionalnimi števili (z največ tremi 

računskimi operacijami), pri tem upošteva prednost računskih operacij v izrazu, 

- uporablja žepno računalo za izračun vrednosti številskega izraza. 

 

9. razred: Linearne enačbe 

Učenec: 

- izrazi neznanko iz matematičnih formul, 

- reši linearno enačbo z oklepaji in ulomki in napravi preizkus, 
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- uporabi linearno enačbo pri reševanju besedilnih nalog o številih, starosti, iz 

geometrije in iz vsakdanjika, 

- računa z algebrskimi izrazi (sešteva, odšteva, množi eno- in veččlenike), 

- kvadrira dvočlenik, 

- izpostavi skupni faktor v algebrskem izrazu, 

- poenostavi izraz s spremenljivkami in izračuna njegovo vrednost za izbrano vrednost 

spremenljivke. 

 

Skupaj s cilji smo v individualiziranih programih načrtovali tudi prilagoditve pri usvajanju, 

utrjevanju in vrednotenju učne snovi. Prilagoditve so opisane v naslednjem poglavju. 

 

6.2 IZVAJANJE IN EVALVACIJA TRENINGA 
 

 

6.2.1 DODATNA STROKOVNA POMOČ 

DSP sem učencem s PPUA nudila tedensko po 45 minut v svojem kabinetu individualno ali 

kot delo v paru s sošolcem s PPUA, skupaj za vsakega učenca v obsegu minimalno 20 ur. 

Vsaka ura je bila sestavljena iz uvodne sprostitve, ponovitve obravnavane snovi iz pouka, 

reševanja nalog in zaključne evalvacije. Z vsemi obravnavanimi učenci sem delala že več let in 

sem jih dobro poznala. Vsakokrat sem že ob vstopu v kabinet prepoznala njihovo 

razpoloženje. Uro DSP sem vedno začela s krajšim pogovorom, vprašala sem jih  po počutju, 

ali so imeli kakšne težave s šolo, ali so bili v tistem trenutku obremenjeni s kakšnimi preizkusi 

znanja, ali bodo morali v kratkem popravljati kakšne slabe ocene. S tem razgovorom sem 

vzpostavljala odnos in zaupanje z učenci, učencem sem dala možnost, da izrazijo svoje 

občutke, strahove, želje in potrebe, povezane s šolskim delom, z odnosi v šoli in doma in z 

njihovo prihodnostjo. 

V nadaljevanju sem prešla na pouk matematike in jih vprašala, kaj so trenutno obravnavali 

pri matematiki z namenom, da sem preverila, ali so bili miselno sploh prisotni pri pouku. 

Učence tretjega triletja sem poleg postavljenih ciljev raziskave, torej izboljšanja 

aritmetičnega proceduralnega znanja, učila še spretnosti samostojnega učenja, ki so po 

mojem mnenju nujno potrebne za uspešno funkcioinranje učencev s PPUA. Tako sem jih pri 

DSP vedno vprašala, ali imajo kakšno vprašanje zame, kakšno nalogo, ki je niso znali rešiti 
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ipd. Večina učencev do 9. razreda je že razumela smisel ur DSP in je prihajala pripravljena z 

vprašanji in željna dodatne razlage in novega znanja. Tako smo skupaj v nadaljevanju ure 

določili cilje ure, ki so v večini sovpadali z mojimi prej načrtovanimi cilji. Sledila je ponovitev 

obravnavane snovi. Razlago snovi sem razčlenila na korake in jo prilagodila učenčevim 

primanjkljajem in trenutnemu funkcioniranju. Po hitri ponovitvi smo reševali naloge iz 

učbenika, naloge na učnih listih, v delovnem zvezku ali na spletu. Hkrati z utrjevanjem sem 

učencem izročila, zapisala ali skupaj z njimi izdelala po potrebi vizualne opore in utrjevala 

njihovo rabo. Ob koncu ure smo se po navadi igrali kakšno didaktično igro ali pa smo 

namenili še nekaj minut za razgovor in analizirali, kaj smo se naučili in kje še imajo težave. Na 

tak način sem poskrbela, da je vsak učenec opazoval svoj napredek in ocenil svojo uspešnost 

pri opravljanju nalog ter konstruktivno razmišljal o učnem procesu in dajal predloge.  

V nadaljevanju sem predstavila in opisala dejavnosti, ki sem jih izvajala z učenci s PPUA v 

vsakem razredu glede na učne cilje.  

 

6.2.1.1 Ulomki in računske operacije  

Predpogoj, da učenci dobro obvladajo računske operacije z ulomki, so zgrajeni  dobri temelji 

– temeljito usvojen pojem ulomka, pred tem pa tudi štiri osnovne računske operacije z 

naravnimi števili.   

Otroci se z nekaterimi deli celote srečajo že zelo zgodaj, še pred vstopom v šolo. Takšna je na 

primer polovica (pol žemljice, pol jabolka, pol kozarčka vode …). Velikokrat se v vsakdanjem 

govoru pojavi še četrtina (»Ura je četrt na sedem« ali »Čez tričetrt ure bodo risanke«). V 3., 

4. in 5. razredu se seznanijo z deli celote. Na tej stopnji je zelo pomembno, da učenci 

razumejo, kaj je del celote. Štetje delov celote, da vidimo, kako dele celote primerjamo s 

celoto, ustvarja temelj dveh pojmov, povezanih z ulomki. Učenci morajo priti do spoznanja, 

da je štetje delov celote popolnoma enako štetju jabolk ali česa drugega. Učencem, ki 

razumejo dele celote, ni treba urediti kosov torte (pice) v krog, da bi vedeli, da štiri četrtine 

sestavijo celoto (Van de Walle, 2004). Istočasno se začnejo učenci učiti simbolni zapis za dele 

celote ̶ ulomke, najprej skozi konkretne primere iz življenja, zatem skozi grafične 

reprezentacije. Sprva imajo »ulomki« samo imenovalec ena (1), od tod pa napredujemo do 

desetiških ulomkov. V 6. razredu na ulomke ne gledamo več le kot na dele celote, ampak jih 
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začnemo povezovati z razmerji (deleži) in tako razvijamo proporcionalno razmišljanje (npr. 

razmerje med številom deževnih in sončnih dni, merilo na zemljevidu, sklepanje iz množine 

na množino). Učni načrt predlaga v 5. razredu začetek računanja z ulomki kot izbirno 

vsebino, in sicer seštevanje in odštevanje enakih delov celote s pomočjo modelov, pri čemer 

smo posebej pozorni na ekvivalentne zapise delov. V 6. razredu začnemo s seštevanjem in 

odštevanjem poljubnih delov celote, vendar še vedno s konkretnimi in grafičnimi 

reprezentacijami. Šele v 7. razredu učni načrt predvideva računske operacije z ulomki na 

simbolni ravni.  

Dejavnosti in material 

Tako v teoriji kot tudi v praksi se izkaže, da je pri nalogah z ulomki uporaba modelov zelo 

pomembna. Velika večina učencev mora zelo dolgo uporabljati konkretne modele, da lahko 

razvije miselne podobe, ki jim omogočajo razumeti velikost ulomkov (Cramer in Henry, 2002, 

str. 41, Siegler idr., 2010). 

Pri delu z učenci s PPUA smo uporabili za učenje pojma ulomka tri različne tipe modelov:  

- območja ali geometrijski modeli: so dobri za začetek in so skoraj nujni pri nalogah 

razdeljevanja. To so okrogli tortni model, risanje na mrežast ali pikčast papir, pravokotne 

modele, geoplošče, ploščice različnih oblik (ploščice za vzorčke oz. ang. pattern blocks), 

zlaganje papirja (Van de Walle, 2004). Sama sem uporabljala zlaganje papirja, risanje na 

mrežast papir, okrogle tortne modele in pravokotne modele komercialnega ponudnika 

ter okrogle modele izdelane skupaj z učencem po predlogi. Izrezane okrogle modele je 

učenec uporabljal tudi pri domačem delu. Prav tako si je učenec z mojo pomočjo izdelal 

igro spomin za utrjevanje pojma ulomka. 

    

Slika 5 Modeli ulomkov    
          

 

Slika 6 Igra spomin z ulomki 
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- trakovi ali merljivi modeli: tukaj gre za primerjavo dolžin. Lahko so to narisane in na 

manjše dele razdeljene črte ali pa konkretni materiali, ki omogočajo več priložnosti za 

poskušanje, napake in raziskovanje. Merljivi modeli so ulomkovi trakovi ali Cuisenairjeve 

paličice, številska premica, pobarvani deli daljice, preloženi trakovi papirja (Van de Walle, 

2004; Schneider in Siegler, 2010, Jordan idr., 2013). Sama sem uporabljala narisane 

številske trakove (priloga 11), pobarvane dele daljice, preložene trakove papirja.  

 

- množice ali aritmetični modeli: celoto razumemo kot množico predmetov, njene 

podmnožice pa predstavljajo dele celote, npr. trije predmeti predstavljajo eno četrtino v 

množici dvanajstih predmetov, kjer teh 12 predmetov predstavlja celoto ali 1. 

Najpogosteje uporabljamo dvobarvni števci kot v naslednjih primerih (Van de Walle, 

2004, str. 135): 

 

 
Slika 7 Aritmetični modeli delov celot/ulomkov 

 

Pri iskanju ekvivalentnih ulomkov, ki je predpogoj za razumevanje postopka razširjanja in 

krajšanja ulomkov, sem z učenci izvajala aktivnost s pomočjo tortnih modelov, ulomkovih 

trakov ali aritmetičnih modelov  ̶ krožcev. Na delovni list sem narisala oris za 
𝟐

𝟑
. Učenec je 

nato samostojno s svojimi modeli ulomkov (tortnih modelov) poiskal čim več ostalih možnih 

poimenovanj predstavljenega ulomka. Kot prikazuje slika 7, je lahko učenec k orisu danega 

ulomka s pomočjo izdelanih okroglih tortnih modelov poiskal kar tri ustrezne ulomke. 
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Slika 8 Iskanje ekvivalentnih ulomkov z okroglimi modeli 

 

Za učence s PPUA je določanje dela od celote v nižjih razredih zelo pomemben temelj za 

kasnejše razumevanje urejanja ulomkov in računskih operacij z ulomki. Zato so naloge z 

manipulacijo konkretnega materiala in istočasnega verbaliziranja dejavnosti izjemnega 

pomena. Če je prehod na višji nivo prehiter, učenci ne utrdijo obravnavanega postopka, 

čemur bodo sledile druge težave pri obravnavi ulomkov (Bozzolo Colombo in Costa, 2003). 

 

Primer takšne naloge je: Učencu ponudimo 20 kroglic in mu rečemo, da naj v lonček položi 
2

5
 

kroglic. Učenec nalogo reši tako, da najprej 20 kroglic razdeli v 5 kupčkov in potem kroglice iz 

dveh kupčkov (skupaj 8 kroglic) položi v lonček. 

 

In še drugi primer: Pobarvaj  
2

9
 traku na sliki. Razmisli, kako se boš naloge lotil. 

 
 
Za ugotavljanje dela celote v primerjavi s celoto so zelo primerni številski trakovi ulomkov in 

aritmetični modeli – krožci, kjer učenci ugotovijo tudi dopolnilni ulomek. 
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Slika 9 Primer nalog za ugotavljanje dela celote v primerjavi s celoto 

Pri utrjevanju urejanja ulomkov sem izhajala iz primerjanja številskih trakov. Številske 

trakove (priloga 11), ki se med seboj razlikujejo samo po dolžini, spnemo na levem robu in 

tako dobimo model primerjanja velikosti ulomkov (Bozzolo Colombo in Costa, 2003). V 

naslednjem koraku te trakove položimo k številski premici in si označimo, kje se nahajajo 

ulomki na številski premici. 

Ko so učenci usvojili manipulacijo s številskimi trakovi, smo prešli na grafično prezentacijo s 

številsko premico na učnih listih. Učence s PPUA je bilo treba naučiti postopka, kako pravilno 

uprizorimo ulomke. Postopek je naslednji:  

1) preštej, na koliko delov je razdeljena 1 enota (med 0 in 1): v našem primeru 12, torej 

so delčki dvanajstine; 

2) vriši vse ulomke, ki jih znaš, s pomočjo štetja delčkov od 0 naprej: vnesemo 
7

12
; 

3) enoto razdeli na nove dele, ki jih določajo imenovalci ter s preštevanjem delčkov 

najdi iskani ulomek: npr. za ulomek 
1

4
 razdeli enoto na 4 dele: 12 : 4 = 3 delčki. 

 
Slika 10 Uprizarjanje ulomkov na številski premici 
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Eden izmed ciljev je bilo učence naučiti krajšati in razširiti ulomke. Razširjanje in krajšanje 

ulomkov učenci lahko razumejo ob opazovanju enakovrednih ulomkov npr. s številskimi 

trakovi. S pomočjo vaj in utrjevanja enakovrednih ulomkov učenci ugotovijo, da so 

enakovredni ulomki sestavljeni iz istih večkratnikov števca in imenovalca prvega najmanjšega 

ulomka. Tako učenci spoznajo, da če pomnožimo ali delimo števec in imenovalec ulomka z 

naravnim številom, različnim od nič, dobimo ulomek, ki je enakovreden danemu ulomku. 

Razširjanje ulomkov učencem s PPUA ne predstavlja večjih težav, če imajo avtomatizirano 

poštevanko. Pomembno je, da si zapomnijo pravilo, kako razširimo ulomke. Če je njihovo 

pomnjenje šibkejše, jim lahko pomaga vizualna opora z navedenim postopkom. Pri krajšanju 

ulomkov velikokrat učenci s PPUA naletijo na težave z določanjem deliteljev številom. 

Določanje deliteljev številom zahteva poznavanje več pravil za deljivost in znanje uporabe 

teh pravil. Pogosto učenci s PPUA teh pravil ne memorizirajo, zato ponovno potrebujejo 

vizualne opore. Sliki 11 in 13 prikazujeta primere vizualnih opor, ki sem jih izdelala za učence 

s PPUA. 

 

 
Slika 11 Primer vizualne opore za deljivost 

 

Učenka KP je razvila strategijo iskanja deliteljev s pomočjo kartončka s poštevanko. Npr. 

krajšati je bilo treba ulomek 
14

49
  (slika 12). S prstom je preverila stolpce večkratnikov od 

zgoraj navzdol in v enem stolpcu našla obe števili: v stolpcu večkratnikov števila 7. 

Vodoravno je s prstom sledila levo na začetek vrstice in našla rezultat krajšanja za obe števili 

( 
2

7
 ). 
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Slika 12 Prikaz krajšanja ulomka s pomočjo kartončka s poštevanko 

 

Primeri vizualnih opor, ki sem jih izdelala za učenko za pomoč pri urejanju, krajšanju in 

razširjanju ulomkov: 

 

 

 

 

 

 

Za uspešno računanje z ulomki z različnimi imenovalci je nujno treba znati razširiti ulomka na 

skupni imenovalec dveh števil. V ta namen Van de Walle (2004) priporoča »trening« hitrega 

iskanja skupnih imenovalcev z uporabo spominskih kartic.  

Slika 13 Primeri vizualnih opor za urejanje ulomkov 
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Na kartice zapišemo dve izmed števil med 1 in 15, ki ju izberemo med imenovalci, ki se 

najpogosteje pojavljajo (npr. 1 in 5, 2 in 3, 2 in 4, 3 in 5, 3 in 9, 8 in 12). Na zadnji strani 

napišemo njun najmanjši skupni imenovalec za preverjanje pravilnosti rezultata. 

 

Poleg tega načina utrjevanja sem uporabljala še način iskanja skupnih imenovalcev s 

pomočjo dveh igralnih kock. Zadnja in najenostavnejša strategija pa je bila uporaba 

kartončka s poštevanko 10 x 10 ali 20 x 20. Učenec je na vrhu poiskal obe števili, nanju 

položil prst in se z obema prstoma pomikal navpično navzdol po večkratnikih teh dveh števil, 

dokler ni našel prvega enakega števila, ki je pomenil najmanjši skupni večkratnik. 

 

Za utrjevanje pojma ulomka, razširjanja in krajšanja ulomkov sem uporabljala tudi didaktične 

igre na spletu: 

- http://www2.arnes.si/čosljjk6/matematika/ulomki/ulomki.htm 

- http://www2.arnes.si/čosljjk6/matematika/ulomki/ulomki6.htm 

- http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/menus/fractions.htm 

- http://www.maths-games.org/fraction-games.html 

- http://mathsframe.co.uk/en/resources/category/18/fractions_decimals_and_percentag

es. 

- poglavja v i-učbenikih za 4., 5. in 6. razred: https://eucbeniki.sio.si/index.html 

 

 

Vpeljava algoritmov računanja z ulomki 

Naš učni načrt ter skladno učbeniki dajejo prednost vpeljavi algoritmov računskih operacij z 

ulomki pred modelom, ki je usmerjen v konceptualni tip znanj ter kontekstualizacijo in 

razvija razumevanje posameznih korakov celotnega postopka (Pajek, 2015). Tako sem sama 

pri urah DSP uvedla nov model pri začetnem računanju z ulomki, torej na manjših številih s 

pomočjo geometrijskih okroglih in pravokotnih modelov ter risanja (na karo papir).  

 

 

 

http://www2.arnes.si/~osljjk6/matematika/ulomki/ulomki.htm
http://www2.arnes.si/~osljjk6/matematika/ulomki/ulomki6.htm
http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/menus/fractions.htm
http://www.maths-games.org/fraction-games.html
http://mathsframe.co.uk/en/resources/category/18/fractions_decimals_and_percentages
http://mathsframe.co.uk/en/resources/category/18/fractions_decimals_and_percentages
https://eucbeniki.sio.si/index.html
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Primer: S pomočjo modelov izračunaj 
2

3
+

1

4
. 

Pri reševanju računa 
2

3
+

1

4
  je učenec s pomočjo geometrijskih tortnih modelov na narisan 

obris kroga polagal barvne koščke - dele celote: 
1

3
 , 

1

3
  in  

1

4
. Z dopolnjevanjem do celote je 

hitro ugotovil, da manjka 
1

12
  kroga. Skupaj sva ponovila, koliko dvanajstin je celota, torej 

12

12
  

in učenec je s polaganjem koščkov dvanajstin ugotovil, da je iskana vsota 
11

12
 .  

 

 

Slika 14 Seštevanje ulomkov s pomočjo okroglih tortnih modelov 

 

Pri tem postopku seštevanja ulomkov je bilo potrebno veliko ponovitev po sistemu 

modeliranja. Učencu sem postopek pokazala, ga nekajkrat ponovila skupaj z njim in ga pri 

tem usmerjala s podvprašanji, da je lahko samostojno rešil nalogo.  

 

 

Primer z besedilno nalogo:  

 

Matej in njegov brat Peter jesta enako vrsto sladice. Matej ima še  
3

4
  svoje sladice, Peter pa 

ima še  
7

8
 sladice. Koliko sladice še imata skupaj? 

 

Strategije za računanje z ulomki sem začela razvijati z vsebinskimi nalogami, podobno kot pri 

računanju z naravnimi števili. Na karo papir sem narisala dva pravokotnika in učencu 

predlagala, da je v vsakem predstavil en ulomek z delitvijo pravokotnika in z barvanjem.  

 

Pred, med in ob risanju skice sem učencem postavljala še številna podvprašanja, s katerimi 

sem nalogo naredila še bolj življenjsko, kot npr.:  

- Kateri izmed bratov je pojedel večji delež sladice?  

- Kateremu izmed bratov je ostal večji delež sladice?  
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- Koliko sladice bi še moral pojesti Matej, da bi jima ostala enaka deleža sladice?  

- Kolikšen delež sladice naj da Matej Petru, da bosta imela enako? 

 

 

 
 

Primer: S pomočjo risanja in barvanja pravokotnikov izračunaj  
1

2
+

1

4
. 

 

Učencem sem z vizualno oporo – s pripomočkom predstavila postopek seštevanja ulomkov z 

različnimi imenovalci, na katerem je bil opisan postopek risanja ulomkov v pravokotnike in 

delitve teh pravokotnikov na primerne dele: 
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Slika 15 Primer grafičnega postopka seštevanja ulomkov 

 

Primer: S pomočjo risanja in barvanja pravokotnikov zmnoži ulomka 
2

5
∙

3

4
.  

 

Pri tej vizualni opori, množenje ulomkov, so bili koraki že manj natančno opisani, saj se je 

učenec postopka barvanja delov pravokotnikov naučil že pri seštevanju in odštevanju. 

 
Slika 16 Primer grafičnega postopka množenja ulomkov 
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Izkazalo se je, da sta imela oba učenca s PPUA težave s postopkom risanja in barvanja delov 

pravokotnikov. Tako se je reševanje računskih operacij z ulomki strogo po algoritmih pri 

učencih s PPUA izkazalo kot uspešnejša strategija. V ta namen sem učencem izdelala barvne 

vizualne opore s postopki. Te opore so učenci uporabljali, dokler postopka niso memorizirali.  

 

 
Slika 17 Vizualna opora za računske operacije z ulomki 

 

Za popestritev ur DSP in pri pouku sem uporabljala tudi didaktične igre s kartami. S kompleti 

kart smo se igrali spomin, Črni Peter, reševanje na čas idr. 
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Slika 18 Igra s kartami - ulomki 

V skladu z učnim načrtom moramo učence naučiti tudi rabe žepnega računala oz. 

kalkulatorja. Z žepnim računalom smo jih naučili pretvoriti ulomek v decimalno številko in 

obratno ter izračunati vrednost izraza z ulomki. Učiteljica matematike je na začetku šolskega 

leta v 6. razredu priporočila nabavo dvovrstičnega žepnega računala ter pri pouku 

predstavila pomen vsake tipke in jih naučila postopka vtipkanja ulomkov. Pri urah DSP smo 

to znanje še utrdili z veliko ponovitvami. Pri DSP smo žepno računalo pogosto uporabljali tudi 

za preverjanje pravilnosti rezultatov izračunanih računov. 

     

PRIMER IZVEDENE URE DSP Z UČENKO KP 

Vsebina učne ure: Množenje in deljenje ulomkov 

Cilji: učenka zna množiti in deliti ulomke 

Učni pripomočki: zvezek, 60 žetonov, škatla in kocka, na kateri imamo zapisane naslednje 

dele celote: 
1

2
, 

1

3
, 

1

4
, 

1

6
, 

1

10
, učni list, vizualne opore 

Potek: 

Uro sva začeli z didaktično igro z žetoni in s posebno kocko. S to igro sem želela utrditi 

številske predstave glede delov celote. Izvedba igre: Učenki sem dala 60 žetonov, ki jih je 

razporedila po mizi. Na sredino igralne mize sem položila škatlo, v kateri je bilo še nekaj 

žetonov. Ta nam je služila kot škatla za odvečne žetone. Učenka je vrgla kocko, na kateri so 

bili zapisani deli celote. Glede na del celote, ki ga je kocka prikazovala, je morala razdeliti 

svoje žetone na odgovarjajoče dele celote, nato pa je en del celote odvrgla v škatlo. V 

določenih primerih se je zgodilo, da učenka ni imela dovolj žetonov, da bi razdelila celoto na 
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dele celote, ki jih je zahtevala igra. Zato je morala ugotoviti, koliko žetonov ji je manjkalo in 

jih vzeti iz škatle. Cilj igre je bil ostati s petimi žetoni.  

Učenka je bila ob začetku igranja didaktične igre neuspešna, vendar to ni vplivalo na njeno 

počutje. Zato sem najprej sama nekajkrat vrgla kocko in ji glasno razložila, kako poteka 

reševanje naloge. Najprej sem vrgla na kocki 
1

6
. Skupaj sva razdelili ploščice na 6 delov. 

Vprašala sem jo, kako bi to naredila sama. Po premisleku je rekla, da ne ve. Še enkrat sem jo 

vprašala, koliko je žetonov na mizi in kako bi lahko 60 delili na šest delov. Potem je ugotovila, 

da lahko izvedemo račun deljenja. Računa ni znala ustno izračunati in si je pomagala s 

kartončkom za poštevanko. Ugotovila je, da je rezultat 10. Začela je zlagati žetone na kupčke 

po 10 in s presenečenjem ugotovila, da je dobila res 6 kupčkov. Po navodilih je en kupček 

žetonov odvrgla v škatlo in nadaljevali sva z igro. Sistem delitve v skupine je potem razumela. 

Sama je ugotovila, da vseh količnikov ni na tabeli poštevanke in si je zapisala račune deljenja 

na list. Ko je dobila pri deljenju ostanek (50 : 3 = 16, 2. ost), je razdelila žetone na tri skupine 

in skupaj sva ugotovili, da sva imeli 3 kupčke po 16 žetonov in da sta dva žetona ostala. Ko 

sva ju dodali k vsakemu kupčku po enega, niso bili kupčki med seboj več enaki, kar bi deli 

celote morali biti. KP je na tem mestu hitro ugotovila, da potrebuje še en žeton in ga vzela iz 

škatle na mizi. Igra je potekala počasi in je od učenke zahtevala veliko razmišljanja in 

računanja. 

V nadaljevanju sva skupaj ponovili postopek za množenje in deljenje ulomkov. Pri tem sva  

ponovili še pojme (števec, imenovalec, ulomkova črta, ulomek, obratni ulomek). Pregledali 

sva vizualno oporo in rešili skupaj en primer za zgled, kjer sem ji v zvezek dopisovala 

pomembne korake z drugo barvo pisala. V nadaljevanju je učenka po nareku rešila še več 

primerov in jih zapisovala v zvezek.  

Evalvacija:  

Kljub težavnosti je bila igra učenki všeč. Reševanje naloge s praktičnimi materiali jo je zelo 

motiviralo. Motivacija ni upadla, ko sva reševali račune v zvezek. Po zgledu, ki sva ga rešili 

skupaj, je pri samostojnem reševanju hitro naletela na težave. Na mojo pobudo si je iz svoje 

zbirke vizualnih opor poiskala poštevanko ter oporo za urejanje ulomkov. Pravila za 

množenje in deljenje je hitro usvojila. Več težav je imela s krajšanjem v postopku in 

urejanjem rezultatov (rezultat pretvorjen v celi del in okrajšan ulomek). Pri krajšanju je bilo 

treba znati pravila za deljenje. Učenka je že pred časom usvojila strategijo iskanja deliteljev s 

pomočjo kartončka poštevanke (poiskala je stolpec, kjer sta bili obe števili in je vodoravno na 
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začetku vrstice našla rezultata za obe števili), zato je bila tudi pri krajšanju uspešna. Pri 

urejanju ulomkov v cele dele je tudi uspešno pisno delila, saj so bili delitelji po krajšanju 

vedno enomestni. 

Učenka je dosegla cilje učne ure in pokazala znanje množenja in deljenja ulomkov s 

pomagali. Pričakovala pa sem, da bo postopke računskih operacij zamenjevala, ko bo morala 

reševati račune z različnimi računskimi operacijami. 

 

Slika 19 Primer reševanja nalog pri DSP 
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6.2.1.2 Računske operacije z racionalnimi in realnimi števili 

Predpogoj, da učenci dobro obvladajo računske operacije z realnimi števili (negativna števila, 

potence, koreni), so zgrajeni dobri temelji – temeljito usvojena številska vrsta naravnih števil, 

štirih osnovnih računskih operacij z naravnimi števili (in ulomki) in pojma potence.  

Učenci s PPUA imajo težave s številskimi predstavami od prvega razreda OŠ. Pri večini 

učencev s težavo zadovoljivo razvijemo številske predstave do 1000 do konca drugega 

triletja, največkrat s pomočjo konkretnega materiala in številnih vizualnih opor (link kocke, 

kroglice, številski trak, številski kvadrat, barvne kartice s števili ipd.). Pogosto učenci dokaj 

uspešno računajo v obsegu do 1000, pri večjih številih pa je številska predstavljivost pri 

učencih s PPUA zelo omejena. Nekateri učenci s težjimi specifičnimi težavami na področju 

aritmetike nikoli ne razvijejo številskih predstav niti v obsegu do 100 in rešujejo naloge 

mehanično. Zato je zelo pomembno, kako pristopimo pri razširitvi množice naravnih števil. 

V skladu z učnim načrtom učenci množico naravnih števil z 0 spoznajo v 1. razredu, ko že 

seštevajo in odštevajo v množici naravnih števil do 20, vključno s številom 0. Vlogo števila 0 v 

računskih operacijah spoznajo do konca prvega triletja. V 6. razredu učenci spoznajo, da so 

naravna števila neskončna množica. Seznanitev z negativnimi števili je možna po izbiri 

učitelja kot izbirna vsebina v 5., 6. in 7. razredu. Učenci prek izkušenj spoznavajo, da za 

opisovanje življenjskih pojavov uporabljamo tudi negativna cela števila (odčitavajo globino 

vode glede na morsko gladino, negativno stanje na osebnem računu ipd.). Negativna števila 

nadgradimo v šestem in sedmem razredu (temperatura, dolg, nadmorska višina ipd.). Tudi v 

osmem razredu negativna števila vpeljemo prek življenjskih situacij, v nadaljevanju razširimo 

množico števil z negativnimi števili v množico racionalnih števil in vpeljemo računske 

operacije z njimi. 

Potence spoznajo učenci v skladu z učnim načrtom v 5. razredu. Njeno vrednost zmorejo 

izračunati do 6. razreda. Korenjenje spoznajo v 8. razredu kot obratno operacijo 

potenciranja. V 8. razredu se učenci srečajo še z množico realnih števil, v katero umestijo 

racionalna števila (cela števila, ulomke in potence), informativno pa še iracionalna števila 

(korene).  
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Dejavnosti in material 

Učiteljica matematike je uvedla negativna cela števila pri pouku skozi primere iz življenja, 

najpogosteje preko merjenja temperature. Pri DSP sem z učenci s PPUA predelala še več 

takšnih nalog skozi razgovor in jim ob tem temperature predstavila tudi s skicami 

termometra ali predlogami termometra, kamor so učenci sami vrisali temperaturo 

(termometer sem potem obrnila horizontalno, da so učenci kasneje dojeli številsko premico).  

 
Slika 20 Termometri 

Zatem smo prešli na številski trak. Najprej sva z učencem reševala naloge na že izdelanem 

številskem traku (priloga 12). V naslednjem koraku pa je številski trak izdelal učenec sam oz. 

sem mu pri tem pomagala. S tem številskim trakom si je učenec pomagal pri računanju pri 

pouku, urah DSP in pri domačem delu.  

 

 

Slika 21 Primera številskih trakov učenk s PPUA 
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Nekateri učenci s PPUA so kmalu prešli na vizualno oporo: številsko premico (slika 20), ki so 

si jo učenci narisali v zvezke ob reševanju nalog, kot pripomoček pri določanju nasprotnega 

števila, absolutne vrednosti, pri primerjanju števil po velikosti in pri računanju z negativnimi 

števili. Drugi učenci s PPUA so si še naprej pomagali s številskim trakom. 

 

 
Slika 22 Vizualna opora številska premica 

 

Primer naloge: Med številoma  −6,2 in 5,8 nariši in zapiši: 

a) vsa naravna števila, 

b) vsa cela števila. 

 

Zelo abstraktna snov za učence s PPUA je bila umestitev števil v številske množice. Pri tem 

sem učencem risala množice, da so razumeli, katera števila spadajo v katero množico in v 

kakšnih razmerjih so bile množice med seboj. Primer takšne skice vidimo na sliki 21. 

 

Slika 23 Primer risanja številskih množic 

 

Pred računskimi operacijami z racionalnimi števili smo morali z učenci ponoviti urejanje 

ulomkov in decimalnih števil in njihovo uprizarjanje na številski premici, ki je snov šestega in 

sedmega razreda. 
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Primer naloge: 

Preberi dana števila in jih upodobi na številski premici: −2; −10; 
1

2
 ;0; −5, 25; − 

9

3
; 7,3; 4,5; 9,75 

 

Računske operacije z racionalnimi števili 

Računske operacije z racionalnimi števili smo uvedli na celih številih s pomočjo vrisovanja 

puščic na številske premice. Ugotovili smo, da je vsota dveh negativnih števil negativno 

število. 

 
Primer: (− 8) + (− 1) = − 9 

 
 

Primer: − 0,8 + 0,5 = − 0,2 

 

 
Učenci so zelo radi računali s številskim trakom, saj so bili s tem bolj prepričani v predznaku 

rezultata. Cilj UN je, da učenci ponotranjijo pravila za računanje, za kar jih je treba prej dobro 

razumeti in si jih zapomniti. Po navadi je zapomnitev pravil in postopkov pri učencih s PPUA 

otežena, saj jih ima večina težave s semantičnim spominom. V ta namen sem učencem 

izdelala vizualno oporo, da so lažje priklicali postopek in upoštevali vsa pravila za predznak. Z 

učenci smo najprej veliko utrjevali rabo vizualne opore ob reševanju različnih nalog. 

Pripomoček se je izkazal pri učencih s PPUA zelo učinkovit in ga uporabljajo, dokler pravil ne 

utrdijo, po mojih izkušnjah večina do 9. razreda. 

 

Slika 24 Vizualna opora za računanje z racionalnimi števili 
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Pri potenciranju in korenjenju je potrebna zapomnitev veliko pravil, kar prinaša učencem s 

PPUA velike težave. Pri urah DSP sem pravila z njimi utrjevala, jim izdelala tudi vizualne 

opore (slika 23, 24, 25), vendar istočasno nisem od njih zahtevala in pričakovala, da bodo vse 

račune reševali po pravilih. Učence sem spodbujala, da najdejo strategije, če si niso 

zapomnili pravil. Tako so večkrat pri potenciranju reševali naloge z množenjem. To je bilo 

nemogoče pri korenjenju, kjer je bila zapomnitev prvih dvajsetih popolnih kvadratov števil 

nujno potrebna za reševanje izrazov s koreni brez računala. V 8. razredu sem učence že 

spodbujala, da so si vizualne opore izdelali sami po mojih zabeležkah v njihovih zap iskih. 

Natančno sem jim obkrožila vsa pravila in formule v njihovih zapiskih, ki sem jih zapisovala 

ob skupnem učenju in reševanju nalog pri DSP in jim naročila, da so si ta pravila izpisali na 

listke. Na tak način sem jih učila samostojnosti in pripravljala na srednjo šolo. Iz istega 

razloga sem pri urah DSP v 8. razredu dajala veliko poudarka uporabi učbenika in zgledov v 

njem ter v zvezku. Zato sem tudi zahtevala, da so snov, ki smo jo obravnavali in utrjevali pri 

DSP, učenci zapisovali v šolske zvezke za matematiko, da so jim bili zgledi reševanja vedno pri 

roki.  

 
Slika 25 Vizualna opora popolni kvadrati 
 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 26 Vizualna opora pravila za potenciranje 
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Slika 27 Vizualna opora pravila za potenciranje in korenjenje 

 

Pri utrjevanju reševanja številskih izrazov smo se občasno igrali z didaktično igro s kartami 

Vrednost številskih izrazov. Na ta način smo utrjevali pravila reševanja številskih izrazov s 

celimi števili preko igre in to smo poskušali čim več ustno. Učenci s PPUA pogosto niso zmogli 

reševati ustno, zato so imeli ob igranju na voljo prazne liste, kamor so lahko pisali pisne 

račune. 

 
Slika 28 Didaktična igra Vrednost številskih izrazov 

 

Pri urah DSP smo za motivacijo in bolj aktivni pouk reševali tudi naloge preko spleta. Najbolj 

koristne spletne povezave so: 

- http://eucbeniki.sio.si/mat8/index.html 

- http://www2.arnes.si/čosljjk6/matematika/racionalna_stevila/racionalna_stevila.htm 

- http://www2.arnes.si/čosljjk6/matematika/koreni_potence/koreni_potence.htm 

- https://www.thatquiz.org/sl-2/matematika/potenca/ 

- http://www2.arnes.si/čosngso3s/virt_ma.htm 

 

 

http://eucbeniki.sio.si/mat8/index.html
http://www2.arnes.si/~osljjk6/matematika/racionalna_stevila/racionalna_stevila.htm
http://www2.arnes.si/~osljjk6/matematika/koreni_potence/koreni_potence.htm
https://www.thatquiz.org/sl-2/matematika/potenca/
http://www2.arnes.si/~osngso3s/virt_ma.htm
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Po učnem načrtu je pomemben cilj pri računskih operacijah z racionalnimi (realnimi) števili  

tudi izvajanje operacij z žepnim računalom. Za učence s PPUA je to znanje še posebej 

pomembno, saj se zavedamo, da bodo v večini pravila potenciranja in korenjenja zaradi 

neuporabe pozabili in bodo v konkretnih življenjskih situacijah v ta namen uporabljali 

računalo.  

 

PRIMER IZVEDENE URE DSP Z UČENKAMA UJ IN SŠ 

Vsebina učne ure: Izrazi z racionalnimi števili 

Cilja:   

- učenki poenostavita izraz z odpravljanjem oklepajev 

- izračunata vrednost izraza s celimi in racionalnimi števili  

Učni pripomočki: didaktična igra s kartami, učni list, vizualne opore 

Učna oblika: delo v dvojicah, individualno delo 

Potek: 

Uro smo začeli z didaktično igro s kartami Vrednost številskih izrazov. V igri smo sodelovale 

vse tri. Igra je potekala po principu Črnega Petra. S to igro smo utrdili računanje na pamet in 

vrstni red računskih operacij pri reševanju računskih izrazov z naravnimi števili (rdeče karte). 

V nadaljevanju smo ustno ponovile pravila za računanje s celimi (negativnimi) števili. 

Učenkama sem razdelila učna lista in prilepili sta si ju v zvezek. Učenki sta samostojno 

reševali naloge na učnih listih, rezultate sta si primerjali. Ob koncu učne ure smo naredile 

kratko evalvacijo. 

 

Evalvacija:  

Učenki sta z veseljem igrali igro Črni Peter. Pri računanju sta si obe pomagali s prsti. 

Nekaterih računov nista rešili ustno, ampak sta si račune zapisali za list in jih rešili pisno. 

Občasno sta bili zmotljivi pri priklicu poštevanke, več težav je imela učenka SŠ. SŠ je imela v 

matematičnem zvezku vizualno oporo tabelo večkratnikov 20x20, katero je zelo spretno in 

uspešno uporabljala. 

Naloge na učnih listih sta reševali samostojno in zelo hitro. Učenki sta z usmeritvijo v 

program s prilagojenim izvajanjem in DSP v nižjih razredih veliko pridobili in skozi leta razvili 

dobre strategije in močno povečali motivacijo za učenje matematike. Pri reševanju 
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matematičnih nalog sta bili samostojni, potem ko sta pri DSP usvojili in utrdili pravila in 

postopke. Pri reševanju učnih listov se je izkazalo, da sta pravila za računanje z negativnimi 

(naravnimi in decimalnimi) števili usvojili, saj sta reševali brez vizualne opore in bili pri tem 

uspešni. Zmotljivi sta bili občasno pri odpravljanju oklepajev. SŠ si je tudi pomagala s tabelo 

večkratnikov 20x20. Več težav sta imeli pri reševanju izrazov z ulomki in decimalnimi števili. Z 

učenko UJ sva morali ponoviti pravila pretvarjanja ulomka v decimalno število in obratno 

(znanje 7. razreda), prav tako je pozabila postopek deljenja z decimalnimi števili. Le-tega ji je 

pokazala v svojem zvezku sošolka SŠ. Obe sta imeli težave z ocenjevanjem količnika pri 

deljenju, kar kaže na slabe številske predstave. To potrjuje tudi opažanje, da učenki nista na 

pamet znali ulomka 
1

2
 pretvoriti v decimalno število. Prav tako nista znali na pamet 

odgovoriti, koliko je 0,5 + 0,5 in sem 

jima račun demonstrirala z listom 

papirja, ki sem ga razrezala na dva 

dela.  

Učenki sta pri evalvaciji povedali, da 

jima je bila ura všeč. Zelo radi sta 

prihajali k uri DSP v paru, saj sta si 

pomagali, pogosto tudi tekmovali v 

znanju in hitrosti reševanja nalog. 

Učenki sta bili zadovoljni, saj sta se 

prepričali, da sta pravila za 

računanje z negativnimi števili 

usvojili. Povedali sta mi, da imajo 

nekateri njuni sošolci s tem še 

vedno velike težave in s tem sami 

sebe pohvalili.  

 

 

 

 

Slika 29 Primer reševanje učnega lista učenke UJ 
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6.2.1.3 Linearne enačbe 
 

Po učnem načrtu se učenci z računi dopolnjevanja – iskanja manjkajočega števila, ki jim še ne 

rečejo enačbe, srečajo v 2. razredu. V 2. razredu spoznajo znak neenakosti in enačaj (<, >, =) 

ter rešujejo enačbe tipa a ±� = b,  ± a = b, v množici naravnih števil do 20, vključno s 

številom 0, v 3. razredu množico razširijo do 100 in dodajo še enačbe tipa   · a = b, a ·    = b,         

: a = b (a ≠ 0). V 4. razredu se srečajo s pojmi neznano število x, enačba in neenačba in 

rešujejo enačbe oblike a ± x = b, x ± a = b, x · a = b, x : a = b, a · x = b, a : x = b, (x ≠ 0, a ≠ 0). 

Prav tako že rešujejo preproste številske izraze z oklepaji. V 5. razredu rešujejo s 

premislekom in diagramom tudi neenačbe ter obravnavajo številske izraze s črkovnimi 

oznakami. Pri reševanju enačb in neenačb moramo biti v nižjih razredih pozorni, da vse 

prikažemo na čim bolj konkretni ravni. Pri tem lahko uporabljamo različne didaktične 

pripomočke, kot so npr. link kocke, številski trak, tehtnico ipd. Do 9. razreda učenci enačbe in 

neenačbe rešujejo s premislekom, diagramom, tabelo  ̶  preglednico, pri tem se širi le 

množica števil, v kateri računajo. Nekateri učitelji že v 8. razredu učencem pokažejo formalni 

način reševanja. Dejansko pa formalno reševanje enačbe (z algebraičnimi manipulacijami) 

temeljito vpeljemo šele v 9. razredu.  

 

Dejavnosti in material 

Učenci v 9. razredu pojma enačbe in neenačbe že zelo dobro poznajo. Učitelji matematike 

opažajo, da kljub temu, da se enačbe postopno vpeljujejo v učni program in so v učnem 

načrtu v vsakem razredu, imajo učenci z njimi veliko težav. Prav učenci s PPUA v zadnjem 

triletju se reševanju enačb velikokrat izognejo, saj ne razumejo koncepta razmišljanja in ne 

vedo, katero računsko operacijo morajo uporabiti, da rešijo neznanko. Razlog tiči ponovno v 

tem, da znanja niso dovolj utrdili v nižjih razredih na konkretni ravni.  

Pri urah DSP v tretjem triletju sem pri učenju ulomkov začela razlagati naloge s konkretnimi 

pripomočki, največkrat s tehtnico. Ob tem sem pripravila še naloge s slikovnimi 

prezentacijami tehtnice (slika 29).   
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Slika 30 Tehtnica - pripomoček pri reševanju enačb 

 
Slika 31 Primer naloge reševanja enačb s slikovno prezentacijo tehtnice

 

Kot eno od začetnih metod uvajanja enačb sem pri učencih s PPUA v drugem triletju in še v 

7. razredu predstavila tudi metodo z okvirčki (slika 30). To je ponazorilo s tremi pravokotniki, 

od katerih sta dva majhna, eden pa velik. Na te pravokotnike učenec polaga kocke, kot to 

zahtevajo enačbe.  

 

Primer:  9 + __ = 11 

 
Slika 32 Okvirčki - pripomoček za reševanje enačb 

 

Kot zelo uspešna začetna metoda za učence s PPUA se je izkazala metoda z barvno podlogo 

(slika 31, 32), ki je v naslednji stopnji prešla v grafično sliko. Učenci so si najprej z mojo 
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pomočjo, potem pa so si še sami risali ob nalogah z enačbami sheme pravokotnikov in 

trikotnikov. Pomanjkljivost teh metod je bila, da so bile rešljive le za enostavne enačbe. V 

tretjem triletju od učencev namreč po UN že zahtevamo, da rešijo tudi enačbe z več 

računskimi operacijami.  

 
Slika 33 Pripomoček za reševanje enačb 

 
 

Naslednja stopnja učenja reševanja enačb so bili diagrami, s katerimi smo lahko reševali tudi 

zahtevnejše enačbe. Ta način je uvajala učiteljica matematike, pri DSP pa smo ga utrjevali z 

dodatnimi nalogami. Učenci s PPUA so večinoma radi reševali enačbe z diagrami, ko so 

usvojili postopek. Pri tej strategiji reševanja so bili praviloma uspešni tudi učenci z vizualno-

spacialnimi primanjkljaji. Pri reševanju enačb sem učence vedno spodbujala, da so naredili 

tudi preizkus, da so se prepričali, ali je bil rezultat pravilen.  

 

Primer:  5 · x = 725 
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Primer: 4
2

5
 – x = 1

3

4
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primer: (3x + 5) : 2 = 13 

Učenec si je narisal pravokotnike v dveh vrsticah. V prvo vrstico je vpisal po korakih enačbo 

od leve proti desni. Na puščice obrnjene smeri v spodnji vrstnici je zapisal enaka števila 

vendar z nasprotno računsko operacijo. Reševal je od desne proti levi. 

 
Slika 35 Primer postopka reševanja enačbe z več računskimi operacijami s pomočjo diagrama 

 

Naslednja strategija, ki smo jo uvajali skupaj z učiteljico, so bile preglednice ali tabele za 

reševanje enačb. Le te uvajamo od 5. razreda naprej. Najbolj smiselni način je tale: 

Slika 34 Primer postopka reševanja enačbe z diagramom 
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Slika 36 Primer reševanja enačb s preglednico v nižjih razredih OŠ 

 

V 8. in 9. razredu učence še pogosteje navajamo na uporabo preglednice zaradi istočasnega 

učenja algebrskih pravil in postopkov. Pri tem po navadi podamo univerzalno množico. 

Primer: x = − 2x + 12, U = {0, 1, 2, 3, 4, 5} 

 
Slika 37 Primer reševanja enačb s preglednico v 8. razredu 

 

Preden pa se učenci formalno naučijo reševati enačbe, nadgradijo še znanje iz algebre za 

reševanje izrazov. Tako se naučijo seštevati, odštevati in množiti enočlenik z veččlenikom in 

dvočlenik z dvočlenikom. Spoznajo še postopek za izpostavitev skupnega faktorja ter pravilo 

za kvadrat dvočlenika. Pravila kvadriranja dvočlenika si pogosto učenci s PPUA niso 
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zapomnili, zato sem jim pokazala, kako se lahko to pravilo zaobide in se deli dvočlenik z 

dvočlenikom ali pa so si pomagali z vizualno oporo (slika 38). 

 
Slika 38  Vizualna opora za pravila reševanja izrazov s spremenljivkami 

 

V 9. razredu se učenci naučijo formalnega postopka reševanja linearnih enačb, in sicer tako 

da enačbo preoblikujejo v ekvivalentne enačbe. To poteka po korakih, zato sem učencem s 

PPUA pomagala s strategijo zaporedja dogodkov. To strategijo sem izvajala skupaj z 

verbalizacijo: “Najprej naredimo to, zato ker ..., potem to ..., ker ...”. Učenci so reševali po 

(zapisanem) zaporedju korakov in so se pri tem neprestano spraševali in utemeljevali, zakaj 

so lahko naredili naslednji korak. Tako smo ozaveščali učenje z razumevan jem. Tudi pri 

zaporedju dogodkov smo spodbujali uporabo različnih reprezentacij pojmov (skice, grafi ... ).  

Učence sem spodbujala, da so si sami izdelali pripomoček s koraki. Večini učencev s PPUA si 

je z veliko utrjevanja te korake uspelo zapomniti in niso več potrebovali kartončkov s koraki. 

Primer :  (2x − 3)2 = (x + 2) · (4x − 3) – 2 

 

 
Slika 39 Primer reševanja enačbe po korakih 
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Učenci s težjimi PPUA pa so še naprej potrebovali vizualne opore, saj si niso uspeli zapomniti 

velikega števila korakov reševanja v pravilnem zaporedju. Takim učencem sem izdelala 

celotni postopek z zgledom in koraki.  

 

Na primer: Določi presečišče premic y = − 
1

3
 x + 1 in y = x + 5. 

 
Slika 40 Vizualna opora s postopkom računanja presečišča premic  z zgledom in koraki

 

Kot smo že omenili, je pri reševanju enačb zelo pomemben preizkus. Učence s PPUA je bilo  

treba posebej naučiti tudi postopek zapisa preizkusa in jim razložiti njegov smisel. Velikokrat 

sem ugotavljala, da učitelji v drugem in tretjem triletju niso posvetili dovolj pozornosti 

preizkusu. Učencem niso dovolj približali smisla preizkusa in to je samoevalvacija reševanja. 

Tako sem učence s PPUA podobno kot pri reševanju enačb vodila z verbalizacijo skozi vse 

korake preizkusa.  

Ko so učenci usvojili formalni postopek reševanja enačb, je sledilo reševanje besedilnih 

nalog, kjer se je uporabljalo znanje reševanja linearnih enačb v praksi. Nekateri učenci s 

PPUA so imeli večje težave z reševanjem besedilnih nalog tudi zaradi povezanih 

primanjkljajev, kot so slabše kognitivne sposobnosti, slabše bralne in jezikovne sposobnosti, 

slabša splošno poučenost in manj razvite metakognitivne sposobnosti (Kalan, 2015). Za 
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učence s PPPA pri matematiki so bile besedilne naloge zelo zahtevne, zato smo od njih 

zahtevali reševanje preprostih besedilnih nalog. V skladu z UN smo devetošolce učili reševati 

besedilne naloge iz različnih področij: naloge o številih, o starosti, naloge iz geometrije in 

naloge iz vsakdanjika. Učence smo za reševanje besedilnih nalog opremili z različnimi 

sistematičnimi pristopi oz. strategijami. Pri učencih s PPUA je bilo treba te strategije utrjevati 

mnogo več časa, da so celotne postopke usvojili. 

Besedilne naloge o starosti so naloge, ki se najlažje rešujejo s preglednicami. Z učenci s PPUA 

smo izdelovali te preglednice po zaporedju korakov. Nekateri učenci so si te korake zapisali 

na kartončke in so jim služili kot pomoč pri priklicu, dokler celotnega postopka niso usvojili.  

 

Primer 1:  

Mama je stara 42 let in ima tri sinove. Najstarejši je za 5 let starejši od srednjega. Najmlajši 

ima 7 let manj kot najstarejši sin. Skupaj so stari enako kot mama. Izračunaj starosti sinov. 

 
Učenci so si preglednice izdelovali tudi pri besedilnih nalogah iz geometrije, kjer je bila 

pomembna še dodatna strategija, in to je bilo risanje geometrijskih skic. Besedilne naloge iz 

geometrije v OŠ programu po navadi zahtevajo poznavanje obsega pri likih, ploščine 

kvadrata in pravokotnika ter osnovnih pravilih glede notranjih kotov v likih in Pitagorov izrek. 

Zato so te besedilne naloge za učence s PPUA še težje, saj zahtevajo priklic teh formul iz 

spomina. Učencem sem priskrbela vizualne opore, ki so jih že uporabljali v nižjih razredih pri 

obravnavi snovi: npr. vizualne opore z zbirniki formul za izračun obsega in ploščine 

trikotnikov in štirikotnikov (priloga 13). 
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Primer 2: 

Dolžina pravokotnika je za 5 cm daljša od širine pravokotnika. Obseg pravokotnika je 26 cm. 

Izračunaj ploščino pravokotnika.  

 
 

Pri urah DSP smo za motivacijo in bolj aktivni pouk reševali tudi naloge preko spleta. Najbolj 

koristne spletne povezave so: 

- https://eucbeniki.sio.si/mat9/index.html 

- http://student.pfmb.uni-mb.si/čnbrodnjak/prva.htm 

- http://www.e-um.si/. 

 

PRIMER IZVEDENE URE DSP Z UČENCEM RK 

Vsebina učne ure: Linearne enačbe z oklepaji in ulomki 

Cilji:   

- pozna osnovne pojme  

- zna reševati linearne enačbe po postopku 

- upošteva pravila za računanje z racionalnimi števili  

Učni pripomočki: učni list 

Učna oblika: individualno delo 

Potek: 

Uro sva začela z razgovorom glede prejete negativne ocene iz prejšnjega sklopa (znanje 

izrazov s spremenljivkami in obdelava podatkov). Dogovorila sva se, da bo to oceno popravil, 

tako da se bo javil, potem ko bo doma naslednji teden vadil in mi prišel pokazat vaje. 

Za tem sva nadaljevala z obravnavo enačb. Z učencem sva ponovila vse potrebne pojme 

(linearna, ekvivalentna, identična enačba, osnovna množica, rešitev enačbe, množica 

rešitev). Učenec je rešil prvo in drugo nalogo na učnem listu. Potem je odprl zvezek na strani, 

https://eucbeniki.sio.si/mat9/index.html
http://student.pfmb.uni-mb.si/~nbrodnjak/prva.htm
http://www.e-um.si/
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kjer smo si izpisali korake reševanja enačb. Učenec je s pomočjo tega zapisa po korakih rešil 

enačbo (z mojo pomočjo in dodatno razlago). Vmes sem ga usmerjala s podvprašanji, ko sem 

zaznala težave. Spomnila sem ga na pripomoček za računanje z negativnimi števili, ker je 

zaradi tega nepravilno reševal del enačbe. RK je imel to vizualno oporo v peresnici in si jo je 

na moj predlog poiskal in v nadaljevanju uspešno popravil napako pri reševanju. Ustavil se je 

pri preizkusu, ki ga ni znal narediti. Razložila sem mu, kako naredimo preizkus in ga vod ila pri 

vstavljanju neznanke. Ponovno je imel težave pri seštevanju in odštevanju negativnih števil 

in si je pomagal z vizualno oporo. Ustno ni zmogel računati v obsegu do 100 in je vse reševal 

pisno (npr. tudi račun 16 + 5). Pri pisnem odštevanju sem opazila napačen postopek 

zapisovanja v stolpec, saj je odšteval od manjšega števila večje število in dobil 4 – 23 = 21. To 

je pokazalo na njegove velike težave v številskih predstavah v množici racionalnih števil in na 

njegove težave pri avtomatizaciji pisnih algoritmov. 

Poskusila sva še rešiti dve linearni enačbi z ulomki. Postopka za reševanje linearne enačbe z 

ulomki se ni spomnil. Razložila sem mu postopek in skupaj sva rešila prvi račun. Začela sva še 

reševati drugi primer, vendar naju je prehitelo zvonjenje. RK je bil zelo izčrpan in brez 

dodatne energije. Ob pospravljanju potrebščin v torbo sem ga spodbudila z besedami, da se 

bova naslednjič spet učila in da mu bo uspelo, da bo znal reševati enačbe.   

 

Evalvacija:  

Učenec še ni usvojil postopka reševanja enačb. V korakih se je izgubljal. Potreboval je 

pripomoček reševanja po korakih. Uspešno reševanje so mu preprečevala neavtomatizirana 

pravila računanja z negativnimi števili iz 8. razreda. Sam ni bil dovolj samostojen in 

samoiniciativen, da bi si poiskal to vizualno oporo in si z njo pomagal. Učenec še ni razumel 

smisla preizkusa in ga ni znal izvesti. 

Pri uri se je trudil poslušati in ostajati osredotočen, vendar je pri tem bil manj uspešen. Imel 

je velike težave s pozornostjo in pogosto je z mislimi odtaval in se zazrl v prazno. Večinoma 

se je po nekaj trenutkih sam ponovno osredotočil na delo. Kljub temu da ni bil uspešen pri 

reševanju nalog, ni izražal nezadovoljstva.  
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Slika 41 Reševanje učnega lista učenca RK pri uri DSP 
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EVALVACIJA IZVAJANJA DSP 

Izvedla sem minimalno 20 ur DSP pri vsakem učencu (tabela 16). Pri učenki KP in učencu RK 

sem opravila še dodatne ure zaradi učenkine želje po dodatnem utrjevanju in zaradi 

popravljanja negativnih ocen pri učencu. Učenci s PPUA so k uram DSP v kabinet svetovalne 

službe prihajali po tedenskem urniku. Ker so že nekaj let usmerjeni, jim je ta oblika pomoči 

že predstavlja del njihovega urnika. V tretjem triletju so večinoma že razumeli smisel teh ur 

in zato so motivirano sodelovali skozi celo uro. Sedmošolec MK se je občasno še želel izogniti 

uri ali pa ni bil najbolj motiviran za delo pri DSP. Občasno je prišel prosit, če lahko uro DSP 

prestaviva na drugi dan, ker bi se želel igrati zunaj s sošolci, ki so imeli prosto uro in nekajkrat 

sem mu tudi ugodila. Vendar se je izkazalo, da je potem želel prestaviti tudi nov termin in 

sem se odločila, da ur DSP več ne bom prestavljala. Sedmošolka KP je imela velike težave pri 

matematiki in ni znala rešiti večine domače naloge. Zato je pogosto prihajala k meni v 

odmorih in me prosila za dodatne ure po pouku, kjer sem ji pomagala pri domačih nalogah in 

ji dodatno razlagala snov. Tudi devetošolci so pred preizkusi znanj prosili za dodatne ure po 

pouku. Ta dejstva kažejo na zadovoljstvo učencev z DSP. 

 

Tabela 16 Realizacija izvedenih ur DSP po učencih 

Učenec KP MK UJ SŠ KK RK MS NS 

Število izvedenih ur 
DSP 

32 20 20 20 21 23 20 20 

 

Po končanem treningu sem z njimi opravila ustno evalvacijo izvajanja DSP v obliki razgovora 

in pisno s vprašalnikom evalvacije celotnega treninga. V obeh primerih so bili rezultati enaki. 

Vsi učenci so povedali, da so radi prihajali k uram, ker sem jim dodatno vse razložila, česar 

niso znali. Pozitivno so tudi izpostavili, da so lahko vprašali točno česa ne razumejo ali mi 

predlagali kakšno nalogo, da smo jo skupaj rešili. Učenci so v pogovoru še povedali, da jim je 

bilo pri urah všeč tudi to, da smo se pogovarjali o njihovem počutju, stiskah, da sem jih 

spodbujala in jim pomagala pri dogovorih z učiteljico matematike glede popravljanja ocen.  
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6.2.2 DRUGA UČNA POMOČ 

Učenci s PPUA so imeli poleg DSP še možnost dodatne učne pomoči v okviru dopolnilnega 

pouka, ki ga je izvajala na 14 dni eno šolsko uro učiteljica matematike s ciljem zmanjševanja 

primanjkljajev v znanju. Pred preizkusi znanja sem svetovalna delavka izvajala ure 

individualne skupinske pomoči, ki so v prvi vrsti namenjeni učencem z učnimi težavami, 

vendar sem vedno povabila tudi učence s PPUA. Cilj teh ur na predmetni stopnji je dodatno 

utrjevanje učne snovi z dodatno počasnejšo razlago po korakih, prilagojeno vsakemu 

individualno glede na njegove težave pri reševanju nalog.  

Nekateri učenci s PPUA, predvsem učenke, so se vključevali redno v dopolnilni pouk in 

individualno in skupinsko pomoč. V vsakem razredu smo izvedli povprečno 10 ur 

dopolnilnega pouka in 10 ur individualne in skupinske pomoči. Ker sta obe obliki učne 

pomoči potekali na prostovoljni bazi, to kaže na izjemno motivacijo učenk za učenje in na 

njihovo zrelost, da so izkoristile vso učno pomoč na šoli v največji možni meri. 

 

6.2.3  TIMSKO POUČEVANJE 

Učenci s PPUA so bili deležni dodatne strokovne pomoči v okviru treninga le enkrat 

tedensko, ob tem pa so se še štiri ure tedensko učili matematiko pri pouku. Zato je pouk 

pomemben faktor pri doseganju postavljenih ciljev učencev s PPUA in največjo vlogo ima pri 

tem način poučevanja učiteljice matematike.  

Učiteljica matematike je v izbrani šoli uporabljala strategije dobre poučevalne prakse ter 

upoštevala pripravljene individualizirane programe za učence s PPUA. Izvajala je prilagoditve, 

ki so bile v določenih okoliščinah potrebne, predvsem fleksibilno prilagajanje pri izvajanju 

pouka, pa tudi pri preverjanju in ocenjevanju znanja. Prilagoditve pri vseh učencih niso bile 

popolnoma enake. Odvisne so bile od učenčevih primanjkljajev pri matematiki in od 

pripadajočih specifičnih težav (npr. govorno jezikovne motnje, disleksija, disgrafija, 

dispraksija, motnje pozornosti in koncentracije). 

 

Za primer navajamo prilagoditve za učenca RK: 

Prostorske: 

- Učenec naj sedi v bližini učiteljice, ki spremlja učenčevo spremljanje in razumevanje snovi 

ter ga usmerja. 
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- Sedi naj s sošolcem, s katerim se razume, ga spodbuja in mu pomaga. 

- Odstranitev motečih zunanjih dražljajev iz učenčeve okolice. 

Preverjanje in ocenjevanje znanja: 

- Vnaprej načrtovano ter napovedano ustno in pisno ocenjevanje znanja. 

- Po potrebi preverjanje in ocenjevanje znanja individualno oz. v skupini izven razreda. 

- Možnost podaljšanega časa. 

- Preverjanje razumevanja navodil in preverjanje morebitnih izpuščenih nalog ali delov 

nalog. 

- Pregledni preizkus, kratka in enoznačna vprašanja, razdelitev kompleksnih nalog na dele, 

raba barvnih in grafičnih opor. 

- Povečan prostor za pisne odgovore. Večji razmiki med vrsticami.  

- V primeru nečitljivega zapisa, učitelj vrednoti pisni odgovor šele, ko ga preveri pri učencu. 

- Toleranca napak pri pisanju – v povezavi z odkrenljivo pozornostjo in motnjami branja in 

pisanja.  

- Raba žepnega računala v soodvisnosti od ciljev. 

Didaktično – metodične: 

- Multisenzorno učenje. 

- Posredovanje kratkih in enoznačnih navodil. 

- Sprotno preverjanje sprejemanja in razumevanja podanih sporočil in navodil. 

- Pomoč pri osredotočanju in vzdrževanju pozornosti. 

- Razdelitev sestavljenih nalog na manjše enote. 

- Po potrebi fotokopije daljših zapiskov snovi; pomoč pri urejanju zapiskov. 

- Učenje postopkov po korakih. 

- Pozitivne potrditve, vzpodbude, pohvale. 

- Omogočanje vizualnih pripomočkov in konkretnih ponazoril in učenje njihove uporabe 

(opomniki, tabele za priklic dejstev, podatkov, postopkov). 

Učiteljica matematike je skrbela tudi za pozitivno razpoloženje ter spodbujala sodelovanje 

med učenci, kot je podrobneje opisano v poglavju vrstniško sodelovalno učenje.  

Sama kot profesorica matematike in pedagoginja izvajam DSP učencem s PPPU kot učno 

pomoč ali redkeje kot pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir oz. motenj v skladu z 

njihovimi odločbami po individualiziranem programu, ki ga določi strokovna skupina. Za 
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namen izdelave magistrske naloge pa sem se odločila to obstoječo pomoč še podkrepiti  s 

pomočjo v obliki poučevanja dveh učiteljev v razredu pri urah matematike. Z učiteljico 

matematike sva 20 tednov poučevali v vsakem oddelku 1 uro tedensko timsko.  

 

Za uspešno timsko poučevanje so nujni štirje pogoji: 1. poznati sebe (kot človeka in kot 

učitelja - samouvid, pridobljen z intraspekcijo/refleksijo), 2. poznati svojega poučevalnega 

partnerja (skozi pogovor in medsebojno opazovanje), 3. poznati učence in 4. poznati svoj 

predmet. Tri pogoje sva z učiteljico imeli gotovo izpolnjene, nekaj korakov pa sva pred 

začetkom treninga naredili še v poznavanju druga druge in si izmenjali stališča glede 

skupnega poučevanja. Ker sva bili sodelavki že 9 let, sva se dobro poznali in bili pripravljeni 

na skupno delo. Več let sva skoraj vsakodnevno izmenjevali informacije o učencih s PPPU pri 

matematiki, občasno poučevali isti oddelek v učnih skupinah ter sodelovali v aktivu 

matematikov na šoli. Tako nisva pričakovali nobenih komunikacijskih, osebnostnih ali 

medosebnih ovir. Pred začetkom treninga sva v pogovoru s pomočjo vprašanj (Pavlič 

Škerjanc, 2012) ocenili, kako sva bili »kompatibilni in komplementarni«. Pri tem sva 

spregovorili o najinih pričakovanjih in pogledih glede timskega dela ter se dogovorili, katera 

bo prevzela določene odgovornosti oz. naloge. Z učiteljico sva se hitro dogovorili, da bo delo 

potekalo, tako da bo ona še vedno opravljala pomembne funkcije, kot je vsebinsko 

načrtovanje pouka v skladu z njeno letno pripravo in preverjanje in ocenjevanje znanja 

(ustno in pisno), jaz pa bom v funkciji nekakšnega pomočnika. Tako sva se odločili, ker sva 

skupaj poučevali le eno uro od štirih ur matematike tedensko in je v tem pogledu učiteljica 

matematike še vedno poučevala večino ur oddelka. Tako sva se odločili tudi iz razloga, ker je 

to vseeno bil najin začetek projekta skupnega poučevanja in je bolje in uspešneje, da se 

novosti uvajajo počasneje. Dogovorili sva se, da bova v oddelku enakovredni in bova sproti 

načrtovali, kateri del ure bo katera prevzela določene vloge, seveda v odvisnosti od 

načrtovanega tipa timskega poučevanja. 

Pogovorili sva se tudi o ovirah oz. težavah, ki sva jih predvidevali. Za kvalitetno timsko 

poučevanje so pomembne vse tri etape timskega sodelovanja: timsko načrtovanje, timsko 

poučevanje in timska evalvacija. Z učiteljico sva bili enotnega mnenja, da je najpomembnejša 

etapa timsko načrtovanje, s čimer se strinjajo številni strokovnjaki (Murawski in Lochner, 

2011; Polak, 2009; Murawski in Dieker, 2008; Kohler-Evans, 2006). Po študiju literature sem 
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bila prepričana, da morava posebno pozornost nameniti organizaciji časa za načrtovanje in 

evalvacijo, saj je pomanjkanje časa najpogosteje navedena ovira uspešnega timskega 

poučevanja (Ripley, 1997; Walther-Thomas, 1997; Murawski in Lochner, 2011; Hrabar, 2010; 

Hus in Šterlek, 2010; Gürgür in Uzuner, 2010; Ducman, 2012; Grapulin Bavčar, 2012). Tako 

sva pregledali svoja urnika in si določili šolsko uro (vsak ponedeljek ob 7.30), ki je bila 

namenjena načrtovanju in evalvaciji ur timskega pouka. Načrtovali sva tudi izvajanje 

timskega pouka, in sicer ob torkih (7. razred), sredah (9. razred) in četrtkih (8. razred).  

Pri izmenjavi mnenj glede najinih pričakovanj o disciplini v razredu sva bili enotni. Obe  sva 

pričakovali strukturiran, urejen in organiziran pouk. Dogovorili sva se, da bo disciplino 

uravnavala tista, ki bo prevzemala pri poučevanju vodilno vlogo. Tudi učiteljica »asistentka« 

bo vzpostavljala primerno disciplino, vendar bo to temeljilo na individualnem pristopu k 

učencu, npr. v primeru, če ta moti potek učenja v razredu. Torej, če je zaznala, da učenec 

moti potek učenja, je pristopila k njemu in ga tiho opozorila, pri tem pa ni prekinila poteka 

pouka. Podobno sva se dogovorili glede dajanja povratne informacije učencem. Učiteljica 

asistentka je bila na voljo vsem učencem v razredu, čeprav je bolj spremljala delo učencev s 

PPUA. Med obravnavo in utrjevanjem snovi se je sprehajala po učilnici in preverjala v prvi 

vrsti delo učencev s PPUA, jim pomagala s predlogi in se odzivala na njihovo prošnjo po 

pomoči. Enakovredno pa se je odzivala tudi na prošnje drugih učencev in tudi njih usmerjala 

pri delu. 

Skupni konsenz dogovora glede načrtovanja pouka (izdelovanja priprav na pouk), 

organizacije pouka (npr. enojne ali blok ure, zgradba učne ure), glede učnih pristopov, 

metod, oblik dela v razredu, uporabe učnih gradiv in pripomočkov ter domačih nalog je bil, 

da jih bova skupaj določali pri sprotnem načrtovanju. Pri načrtovanju vsake ure sva skupaj 

izdelali grobo pripravo na učno uro. Najprej sva določili učni sklop in učno temo ter vzgojno-

izobraževalne cilje, ki naj bi jih učenci dosegli v tej uri. Potem sva načrtovali vsebino skozi 

dejavnosti in določili metodo oziroma tip ure ter se dogovorili o obliki timskega poučevanja. 

Na tem mestu sva se dogovorili, katera učiteljica bo izvedla, kateri del ure in v kakšni vlogi. 

Skupaj sva dorekli še domačo nalogo. Natančno učno pripravo za uro si je potem vsaka 

učiteljica izdelala sama.  

Preverjanje in ocenjevanje znanja je bila funkcija učiteljice matematike, ki je učence 

poučevala več ur matematike poleg timskega pouka. Vsaka od učiteljic je bila na voljo izven 
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rednega pouka in je nudila še dodatno pomoč, učiteljica matematike v obliki dopolnilnega 

pouka, izvajalka DSP pa v obliki ur DSP in ISP ter svetovalnega dela. Podobno je veljalo za 

sodelovanje s starši. Starši so se lahko obrnili na učiteljico matematike ali na izvajalko DSP v 

času mesečnih pogovornih ur, obenem je bila izvajalka DSP še v vlogi svetovalne delavke, 

kamor so se lahko obrnili v primeru različnih težav po telefonu ali osebno v delovnem času 

svetovalne službe.  

Evalvacijo sva izvajali po načrtu ob ponedeljkih. Pri tem sva se pogovorili o izvedenih urah s 

pomočjo naslednjih smernic: 

- Ura je bila izvedena po načrtovani učni pripravi. 

- Predvideni vzgojno-izobraževalni cilji so bili doseženi. 

- Učenci so bili za delo bolj motivirani. 

- Učenci so se aktivno vključevali v vzgojno-izobraževalni proces. 

- Posameznim učencem (učencem s PPUA) sem lahko posvetil(a) več pozornosti. 

 

PRIMERA DVEH PRIPRAV NA URI TIMSKEGA POUČEVANJA 

 

Predmet 1. Matematika 2. Matematika 

Učitelja Učiteljica MAT Izvajalka DSP 

Razred: 9.                         Zap. št. 

ure: 11 

Učni sklop: Izrazi s spremenljivkami, Enačbe in neenačbe 

Datum: 23. 

11. 2015                     

Število 

ur: 1 

Učna tema: Utrjevanje pred preizkusom znanja 

Tip ure (učni pristop, 

metoda, oblika) 

 

 

Utrjevanje 

Učna ura poteka v prvem delu poteka v obliki sodelovalnega vrstniškega 

učenja v parih. Učenci rešujejo učne liste. Njihovo delo spremljata obe 

učiteljici in se odzivata na njihova vprašanja. V drugem delu izvajlaka 

DSP na tablo razloži naloge, ki so jim delale največ težav.  

Učni pripomočki Učitelj: učbenik Učenci: zvezek, pisalo 

Vrsta timskega 

poučevanja 

☐ eden uči, drugi opazuje  

☐ poučevanje v paru 

☐ poučevanje po učnih postajah 

☐ vzporedno poučevanje 

☐ alternativno poučevanje 

☒ timsko poučevanje 

Potrebno predznanje Učenci znajo reševati enačbe (z oklepaji, z ulomki) in narediti preizkus. 

Učenci znajo reševati besedilne naloge z uporabo enačb. 

Učni cilji Učenci ponovijo in utrdijo učno snov iz sklopa izrazi s spremenljivkami 

in sklopa linearne enačbe. 

Pričakovani učni dosežki Učenci ponovijo in utrdijo vse, kar znajo o izrazih. 

Učenci znajo reševati enačbe (z oklepaji, z ulomki) in narediti preizkus. 

Učenci znajo reševati besedilne naloge z uporabo enačb. 
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Ugotavljanje učnih 

dosežkov 

- sledi pisno ocenjevanje znanja 

Priloge: (označi) 

 +   a) potek učne ure   

     b) učni listi 

      c) izdelek 

 +   d) evalvacija 

Opombe: 

 

Potek učne ure : 

Čas 1. učitelj 2. učitelj Učenci 

1´ 
 

- preveri prisotnost 
- vpiše v E-dnevnik 

  

5´  - preveri domačo nalogo, 
prebere rešitve 

- učenci sledijo in si označujejo 
pravilnost/nepravilnost rešitev 

2´ - pojasni način dela in cilje   - poslušajo 

30´ 
 

- spremlja delo učencev in 
po potrebi pomaga 
skupinam z dodatno 
razlago 

- spremlja delo učencev in po 
potrebi pomaga skupinam z 
dodatno razlago 

- rešujejo naloge v paru  

10´  - povpraša učence, katere 
naloge so bile napačno 
rešene oz. jih niso znali rešiti 
- te naloge razloži na tabli 

 

2´ - da navodila za domačo 
nalogo 

 - si zapišejo  

 

Evalvacija ure: 

Učenci so reševali učne liste v paru s sošolcem, s katerim sedijo in si vsakodnevno pomagajo. 

Na učnem listu so najprej reševali naloge iz izrazov s spremenljivkami, v nadaljevanju pa še 

nekaj enačb z oklepaji in ulomki. Največ težav so imeli z izrazi s spremenljivkami, saj je minilo 

več časa in nekateri so pravila in postopke (kvadrat dvočlenika, produkt vsote in razlike dveh 

enakih členov, izpostavljanje skupnega faktorja) tudi že pozabili.  

Vsi učenci s PPUA so pozabili pravila in formule. RK je imel formule napisane na pripomočku   ̶

listku v peresnici, a ga ni uporabil, dokler ga na to nisem spomnila. S pripomočkom je zmogel 

pravilno rešiti najbolj enostavne kvadrate dvočlenika in produkt vsote in razlike dveh enakih 

členov. Potreboval je mojo neprestano pomoč. RK je že vajen, da nalog samostojno ne zmore 

rešiti, zato prepisuje s sošolčevega zvezka. Dekleta s PPUA so se znašla in si poiskala pomoč 

pri sošolkah in v zvezku. 
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Enačbe so večinoma vsi reševali brez težav. RK je preproste enačbe brez oklepajev in enačbe 

z oklepaji reševal že bolj uspešno, enačb z ulomki še ni znal. Učenka KK še nima utrjenega 

postopka za reševanje enačb z oklepaji in ulomki. Pri njej so se pojavljale napake, tudi zaradi 

neupoštevanja pravil računanja z negativnimi števili (snov 8. razreda). NS in MS sta bili zelo 

uspešni pri reševanju enačb. 

 

Predmet(a) 1. Matematika 2. Matematika 

Učitelja Učiteljica MAT Izvajalka DSP 

Razred: 8.                         Zap. št. 

ure: 8 

Učni sklop: Potence 

Datum: 12. 

11. 2015                     

Število 

ur: 1 

Učna tema: Kvadratni koren 

Tip ure (učni pristop, 

metoda, oblika) 

 

 

Uvajanje nove snovi 

Delo poteka najprej v frontalni obliki, kjer po pregledu domače naloge 

izvajalke DSP, učiteljica matematike preveri predznanje, napove smoter 

ure in uvede novo učno snov. Potem se učenci razdelijo v dve skupini. V 

prvi skupini so učenci z več matematičnega znanja - z njimi dela učiteljica 

matematike, ki učence redno poučuje. Ti učenci samostojno rešujejo 

naloge iz učbenika, ki so težje. V drugi skupini so ostali učenci razreda – z 

njimi izvajalka DSP rešuje lažje naloge iz učbenika, tako da prihajajo k 

tabli. 

Učni pripomočki Učitelj: učbenik Učenci: učbenik, zvezek, pisalo 

Vrsta timskega 

poučevanja 

☐ eden uči, drugi opazuje  

☐ poučevanje v paru 

☐ poučevanje po učnih postajah 

☐ vzporedno poučevanje 

☒ alternativno poučevanje 

☒ timsko poučevanje 

Potrebno predznanje  - Učenci vedo, kaj je potenca (poznajo pojme osnova, eksponent, 

vrednost potence).  

- vedo, kako množimo in delimo potence z enako osnovo. 

- vedo, kako potenciramo produkt, količnik in kako potenciramo potenco. 

Učni cilji Učenci usvojijo novo snov, samostojno rešujejo naloge. 

Pričakovani učni 

dosežki 

- Učenci vedo, kaj je kvadrat racionalnega števila. 

- vedo, kakšne lastnosti veljajo za kvadriranje racionalnih števil. 

Ugotavljanje učnih 

dosežkov 

- ustno ocenjevanje znanja, sledi še pisno ocenjevanje 

Priloge: (označi) 

 +   a) potek učne ure   

      b) učni listi 

      c) izdelek 

+   d) evalvacija 

Opombe: 
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Potek učne ure : 

Čas 1. učitelj 2. učitelj Učenci 

2´ 
 

- preveri prisotnost 
- vpiše v E-dnevnik 

  

5´  - preveri domačo nalogo, 
prebere rešitve 

- učenci sledijo in si označujejo 
pravilnost/nepravilnost rešitev 

15´ - uvede novo snov in reši 
zglede 

 - učenci sodelujejo 

1´  - pojasni način dela v 
nadaljevanju in cilje ure 

- učenci se razdelijo v dve skupini 

20´ - spremlja delo učencev in 
po potrebi pomaga 
posamezniku oz. paru 

- učencem narekuje primere 
pri tabli, spremlja njihovo 
reševanje in jim po potrebi 
pomaga  

1. skupina: učenci samostojno 
rešujejo naloge iz učbenika  
2. skupina: učenci na tablo 
rešujejo lažje naloge iz učbenika 

2´ - da navodila za domačo 
nalogo 

 - si zapišejo  

 

 

Evalvacija ure: 

Učenki s PPUA sta obe uspešno izdelali domačo nalogo iz kvadriranja. Učenka SŠ je povedala, 

da si je pomagala s tabelo pravilnih kvadratov do 20, učenka JU pa je vse množila, pri čemer 

se je pojavilo več napak. Pravila za kvadriranje sta usvojili. Po obravnavi nove snovi, so se 

učenci sami razdelili v dve skupini. Več učencev se je odločilo za skupino, kjer so se reševale 

lažje naloge iz učbenika, tudi učenki s PPUA. Učenci so radi prihajali k tabli in z mojo pomočjo 

reševali naloge. Pravila za korenjenje sem velikokrat ponovila in se pri tem sklicevala na 

nasprotno operacijo kvadriranje, da bi si jih lažje zapomnili. Učenka UJ je ugotovila, da tukaj 

njena strategija ni več možna in si bo morala zapomniti pravilne kvadrate ali uporabljati 

kartonček. Manj uspešni od obeh učenk s PPUA sta bila njuna sošolca, ki sta imela velike 

težave pri matematiki in sta obiskovala ISP, nista pa bila usmerjena. 

Tak način dela v isti učilnici se je izkazal za manj primeren, ker učenci (in učiteljici) nismo 

vajeni različnega dela in hrupa povezanega s tem in se je bilo težko skoncentrirati. 

 

  



Blanka Mlakar  OBRAVNAVA UČENCEV S PRIMANJKLJAJI NA PODROČJU UČENJA ARITMETIKE V TRETJEM 

TRILETJU 

139 

 

EVALVACIJA TIMSKEGA POUČEVANJA 

Izvedenih je bilo 25 ur timskega pouka v 7. razredu, 20 ur v 8. razredu in 22 ur v 9. razredu 

(priloga 1). Od tega sva največkrat izbrali alternativni tip timskega poučevanja (28), 26-krat 

poučevanje v paru in 13-krat sva poučevali timsko. Alternativni tip timskega pouka nama je 

največkrat ustrezal, saj sva razdelili učence v dve različno veliki homogeni skupini glede na 

uspešnost pri matematiki. Po najinih izkušnjah se učenci v zadnjem triletju zelo razlikujejo  v 

znanju matematike in je za mnoge snov v 8. in predvsem v 9. razredu zaradi svoje 

abstraktnosti zelo zahtevna. To so učenci, ki se vpišejo v poklicne srednje šole. Po drugi 

strani pa je v oddelkih vedno nekaj zelo uspešnih učencev, ki želijo na gimnazije  in zahtevajo 

znanje matematike na višjem nivoju. Zato poučevanje v zadnjih dveh razredih OŠ zahteva 

izjemno veliko diferenciacije, da so zadovoljni in uspešni vsi učenci. Oddelki na tej šoli so 

manj številčni, kar je pomenilo, da so se lahko v skladu z normativi oblikovale učne skupine le 

v 7. razredu. V 8. in 9. razredu se je izvajala le notranja diferenciacija pouka. Trening, ki sem 

ga izvajala v teh razredih, je torej omogočil, da so se lahko tudi učenci v 8. in 9. razredu delili 

v učne skupine. Prav to sva preko alternativnega timskega pouka z učiteljico največkrat 

prakticirali. V teoretičnem delu smo ugotovili, da rezultati raziskav niso enotni, glede tega, ali 

je bolje učence deliti v homogene ali heterogene skupine. V večini nam raziskave (Dyson, 

Greiner, Yeaton, 2005; Mitchell, 2007; Valenčič Zuljan idr., 2012) kažejo, da so za dosego 

povprečno večjega učnega znanja bolj priporočljive heterogene skupine, saj pridobijo 

predvsem manj uspešni učenci, medtem ko uspešnejši ne izgubijo. Vsi pa zelo pridobijo na 

socialnem področju. Vseeno sva se odločili za homogene skupine, saj sva vedeli, da se 

trening izvaja le v četrtini ur matematike, ostale tri četrtine ur so bili učenci združeni. 

Alternativno poučevanje sva največkrat izvajali pri urah utrjevanja, kjer učenci s PPUA 

potrebujejo dodatno pomoč, počasnejšo razlago, z več lažjimi primeri, da snov razumejo, 

utrdijo postopke in si jih zapomnijo. Pri tej delitvi so bili nagrajeni oboji, tudi učno uspešnejši 

učenci, ki so na ta način rešili mnogo več nalog in so imeli možnost dodatne razlage pri težjih 

nalogah v razmerah, kjer so bili vsi motivirani. Alternativni timski pouk sva izvajali tudi, ko je 

učiteljica ustno ocenjevala učence pri tabli, jaz pa sem istočasno v razredu ostalim učencem 

pomagala pri utrjevanju snovi. Tako so imeli učenci dodatno pomoč hitro na voljo, v primeru, 

da bi bila učiteljica sama, pa bi se učenci ob težavah pri reševanju nalog ustavili in odnehali. 
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Velikokrat sva se odločili tudi za poučevanje v paru, kjer je ena učiteljica vodila celotni pouk, 

druga pa je hodila po razredu in pomagala učencem pri težavah. Oblika »poučevanje v paru« 

je najbolj primerna v navezavi učitelj matematike in specialni in rehabilitacijski pedagog, kot 

drugi učitelj v razredu, kjer specialni in rehabilitacijski pedagog ni enakovreden v metodiki 

obravnave matematične snovi tretjega triletja. Ta tip timskega pouka je tudi najbolj 

preprosto načrtovati in izvesti, pogosto pa se uporablja pri prvih poskusih timskega 

poučevanja, kjer se učiteljice še navajajo druga na drugo. Oblika »poučevanje v paru« je bila 

najpogosteje uporabljena pri urah obravnave nove snovi, kjer je učiteljica matematike sama 

uvedla novo snov, jaz pa sem ji »asistirala« po razredu in z dodatno razlago, popravki v 

zapiskih učencev ter pomoči pri rokovanju s pripomočki pomagala vsem učencem. Največjo 

pozornost sem pri vsaki taki uri namenila učencem s PPUA in pri njih preživela največ časa, 

vendar sem vedno krožila po razredu in pomagala tudi ostalim učencem, ko so ti dvignili roko 

in zaprosili za pomoč ali jih opozorila na nepravilnosti ali nedoslednosti pri reševanju. 

Redkeje sva izvajali pravo timsko poučevanje, kjer sta popolnoma enakovredni obe izvajalki. 

Ta tip zahteva popolno poznavanje in zaupanje učiteljic, ki pa pride z izkušnjami. Za to vrsto 

sva se odločili pri obravnavah nove snovi, pri tem je ena učiteljica napovedala smoter ure in 

motivirala učence, druga uvedla učno snov in spet prva rešila nekaj primerov. Ura se je 

nadaljevala s samostojnim reševanjem nalog učencev pri tabli, kjer jih je nadzorovala ena 

učiteljica, medtem ko je druga pomagala učencem v klopeh. Občasno pa sva po obravnavi 

snovi učence ločili in najprej izvajali alternativni tip timskega pouka. Za poučevanje po učnih 

postajah se nisva odločili, sva pa pogosto pri utrjevanju učence delili po parih ali homogenih 

ali heterogenih skupinah po tri učence, kjer so skupaj reševali naloge in si pomagali.  

 

Učiteljici sva sproti skupaj načrtovali prilagoditve, ki so jih potrebovali učenci s PPUA pri 

pouku in pri vrednotenju znanja. Pri tem sva se orientirali na individualizirane programe 

učencev. Tako so bili učenci pisno ocenjeni izven razreda v skupini, kjer sem sama poskrbela 

za spodbujanje, vzdrževala pozornost in jih opominjala na napake, ki so bile posledice 

njihovih specifičnih napak. Pri pisnih preizkusih znanja je nekaj učencev izkoristilo možnost 

podaljšanega časa. Pisne preizkuse znanja je sestavila učiteljica matematike, vendar sem 

sama kot izvajalka DSP, ki pozna učence s PPUA, imela možnost predlogov po izboljšavah ali 

dodatnih prilagoditvah. Velikokrat sva se odločili naloge z višjimi cilji označiti kot neobvezne 
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za učence s PPUA in s tem prilagoditi tudi kriterij ocenjevanja. Pripomočke, ki sem jih 

izdelala, ali so si jih izdelali učenci sami po mojih predlogih in navodilih, so učenci uporabljali 

pri pouku. Nekateri učenci so imeli te vizualne opore s poštevanko, formulami ali postopki 

vsakodnevno s seboj pri pouku, drugi so jih pogosto pozabljali ali izgubili in so si jih izdelali 

ponovno tik pred preizkusom znanja. Z učiteljico sva se tudi sproti dogovarjali o popravljanju 

negativnih ocen učencev s PPUA. Pri dveh učencih s PPUA, učencih KP in RK, sva uvedli tudi 

ocenjevanje znanja po delih. Tako sem pri urah DSP z učencem s PPUA utrdila en sklop snovi, 

to znanje je učenec kasneje pokazal v razredu pri pouku, potem sva pri DSP nadaljevala z 

utrjevanjem naslednje snovi. Na ta način sta oba učenca s PPUA dosegla minimalne 

standarde znanja in uspešno popravila negativne ocene. Nekateri učenci s PPUA so imeli tudi 

diferencirane domače naloge po obsegu in vsebini. 

 

Pri izvajanju timskega pouka sva naleteli na manjše težave. Dvakrat se je zgodilo, da sva 

zaradi odsotnosti večje skupine učencev od pouka tik pred izvedbo ure spremenili obliko ure 

in s tem tudi tip timskega poučevanja. Načrtovanje z evalvacijo enkrat tedensko na začetku 

delovnega tedna se je izkazalo kot zelo potrebno, ob tem pa sva z učiteljico opravili veliko 

kratkih pogovorov o učencih in izvedenih dejavnostih pri urah timskega poučevanja tudi po 

izvedenih urah timskega pouka, med petminutnimi odmori in preko e-pošte. Nekajkrat se je 

zgodilo, da je načrtovana ura za načrtovanje timskega poučevanja odpadla zaradi različnih 

okoliščin (odsotnost izvajalk, dnevi dejavnosti ali druge aktivnosti oddelka). Takrat sva 

načrtovali preko e-pošte ali med odmorom in izvedli timsko poučevanje (navadno obliko 

»poučevanje v paru«) brez težav. Na začetku treninga postavljen urnik ni ostal fiksen, saj sva 

vsak teden sproti načrtovali termine glede na vsebino in cilje obravnavane snovi in glede na 

druge dejavnosti učencev (dnevi dejavnosti, projekti, tekmovanja ipd.) ter občasno izvedli 

ure strnjeno kot blok ure, spet drugič v enem tednu več ur ipd. Zaradi tega je izvajalka DSP 

morala spreminjati svoj urnik drugega dela, kar je prineslo določene neprijetnosti. V prvem 

tednu januarja sva se odločili izpeljati timski pouk v vseh štirih urah, torej celotni teden v 

vseh oddelkih. Pri tem sva obrnili vloge, tako da sem jaz bila njihova »glavna« učiteljica in je 

učiteljica matematike asistirala pri tipu timskega pouka »poučevanje v paru«. Na ta način sva 

obe učiteljici pridobili dodatne izkušnje, predvsem glede tega, kako bi pouk potekal s 

vsakodnevnim timskim poučevanjem.  
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Pri evalvaciji sva tudi ugotovili, da se je izkazala prisotnost dveh učiteljic pri pouku kot zelo 

priporočljiva pri urah iz geometrije. V 7. razredu so namreč pri zadnjih devetih urah 

obravnavali preslikave (zrcaljenje, simetrale, načrtovanje kotov ipd.), kjer so imeli učenci 

izredne težave pri preslikovanju tabelskih slik učiteljice. Učenci so slabo ravnali z 

geometrijskimi pripomočki in bili zelo počasni ter neuspešni pri načrtovanju. Ko je učiteljica 

narisala že nekaj potez, so ostali pri prvi in niso znali nadaljevati z načrtovanjem. Pri teh urah 

je bila strategija »poučevanja v paru« idealna, saj sem učencem, ki so zaostajali pri 

načrtovanju hitro pomagala in jim pokazala naslednji korak v postopku načrtovanja (npr. 

kako obrnejo geotrikotnik, kam zapičijo šestilo), hkrati jim dala napotke, kako se postopek 

nadaljuje. Učiteljica matematike je povedala, da je to načrtovanje preslikav v 7. razredu 

vedno problem, saj ji zmanjka časa, da bi vsem pregledala in jim pomagala načrtovati v 

zvezek.  

 

Analiza sprotnih evalvacij timskega pouka je pokazala, da so učenci s PPUA pri teh urah 

aktivno sodelovali in jih prisotnost dodatnega učitelja ni zmotila, pač pa so bili večinoma zelo 

sproščeni. Učenci s PPUA so pri DSP izven pouka utrdili strategije reševanja in so bili pri tem 

vodeni. Pomoč v obliki vodenja so tako dobili tudi pri pouku, zaradi česar so bili uspešnejši 

od ostalih učencev z učnimi težavami pri matematiki, ki niso bili usmerjeni. Učenci s PPUA 

niso izražali nobenega neugodja, da so imeli pri pouku dodatno pomoč. To pomoč so s 

pridom izkoriščali, kar so kmalu ugotovili tudi drugi učenci in začeli dvigovati roke. Pri 

začetnih urah timskega pouka, predvsem tipa »poučevanje v paru«, sem največ pomagala 

učencem s PPUA, kasneje tudi veliko ostalim učencem, pri tem sem svojo pozornost 

zavestno še vedno usmerjala na učence s PPUA in jih bolj pozorno spremljala pri delu.  

Pri evalvaciji sva navedli tudi na slabost skupnega dela v oddelku in to je slabša koncentracija 

učiteljice, ki podaja snov. Učiteljico je namreč na začetku treninga zmotil tudi tihi govor 

učiteljice asistentke, ki je pomagala določenemu učencu. Proti koncu treninga je bilo očitno, 

da sva se obe navadili na takšne motnje in se prilagajali druga drugi, včasih tako, da je 

učiteljica asistentka v pomembnih trenutkih prekinila podajanje razlage posamezniku ali glas 

stišala oziroma tak govor več ni zmotil učiteljice pri tabli. 
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V pisni refleksiji po izvajanju treninga je svoj pogled na timsko poučevanje podala tudi 

učiteljica matematike. Po njenem mnenju tak način sodelovanja s specialnim in 

rehabilitacijskim pedagogom ali drugim izvajalcem DSP lahko prinaša učitelju določene 

prednosti, saj ima učitelj priložnost spremljati neposredno delo izvajalca DSP z učencem, 

torej izvajanje različnih strategij, ki ustrezajo učencu s PPUA. Obenem pa je prepoznala 

prednost v tem, da lahko svetovalni delavec ali izvajalec DSP spremlja, kako učenec 

funkcionira v razredu, kjer je več učencev z različnimi potrebami, navadami, osebnostmi, 

interakcijo z učiteljem in sošolci ...  Na ta način oba strokovna delavca lahko opazujeta 

reakcije učenca s PPUA na različne dražljaje, spodbude, tudi na graje in opominjanje. 

Učiteljica matematike je poudarila, da bi morali biti izvajalci DSP večkrat prisotni pri urah, saj 

tako lahko učencu pomagajo pri spremljanju pouka in urejanju zapiskov ter mu 

onemogočajo, da bi »zasanjal« in zaostal pri delu. Za učence s PPPU je zelo pomembno, da 

čim manjkrat doživljajo osebnostne poraze zaradi lastnega neznanja oz. počasnejšega 

dojemanja snovi. Namreč zaradi številnih neuspehov se ti učenci vdajo in sprejmejo to, da ne 

morejo slediti pouku oziroma pri uri dojeti snovi in se že ob najmanjši težavi izklopijo. V takih 

trenutkih je učiteljica prepoznala pozitivno vlogo dodatnega učitelja, ki čim hitreje in čim bolj 

neopazno vskoči. Pri izvajanju treninga je učiteljica opazila, da so učenci bolj aktivno 

sodelovali, saj so bili vodeni v pravilno reševanje in razmišljanje in so se lahko postavili s tem, 

da so dvignili roko in pravilno odgovorili. Učenci so prepoznali priložnost za hitrejše 

napredovanje in izjemno pridobili na samozavesti. 

 

Učiteljica posebnih slabosti timskega poučevanja v pisni refleksiji ni izpostavila. Najino 

sodelovanje je potekalo po njenem mnenju brez zapletov, ker sva obe strokovnjakinji na 

svojem področju, se dolgo poznava in se tudi osebnostno ujemava. Opozorila pa je, da lahko 

timsko delo v razredu povzroči škodo, če strokovna delavca nista kompatibilna. Strinjali sva 

se, da se učenec veliko lažje uči v sproščenem vzdušju, kot pod stresom. Če je med 

izvajalcema napetost (ne glede na razlog), jo otroci čutijo in odreagirajo tudi sami z 

napetostjo. V razredu je pomembno zaupanje med učiteljem in učenci, ker je učenje samo 

polno trenutkov, ko se je treba izpostaviti, tega pa večina ljudi ne more narediti v 

nestabilnem okolju, je še dodala učiteljica. 
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Skupno evalvacijo sva zaključili s spoznanjem, da se morajo sodelovalne naravnanosti, ki je 

prisotna pri timskem delu učiteljev, naučiti tudi učenci. Pri teh urah so učenci bolj 

»obremenjeni« in nadzorovani. Manj priložnosti imajo za lenarjenje in zato več naredijo pri 

uri. To spoznanje lahko pri učencih v začetni fazi izvajanja prinese negodovanje. Žal veliko 

učencev še ni dovolj zrelih, da bi učitelja pri uri čim bolj izkoristili v smislu, da sebi olajšajo 

delo. Vso prepričevanje o prednostih takšnega dela je bistveno manj učinkovito kot pozitivna 

izkušnja učenca. 

 

Priložnost evalvacije timskega poučevanja so imeli z izpolnjevanjem vprašalnika z 

ocenjevanjem stališč Likertovega tipa in enim odprtim vprašanjem tudi učenci. Rezultate 

izražanja stališč predstavljamo z grafom 9: 

 

 
Graf 9 Izražanje stališč učencev glede timskega poučevanja 

 

Iz grafa 9 razberemo, da skoraj dve tretjini vprašanih učencev meni, da je bilo vzdušje med 

urami prijetno in sproščeno in si želi še več takšnih ur. Najbolj soglasni so bili učenci (84 % 

učencev) pri trditvi, da sta učitelja usklajeno sodelovala in se dopolnjevala. Dobri polovici 

učencev je učna snov bila razumljivejša in so aktivneje sodelovali pri teh urah kot običajno. 

Četrtina učencev ni prepoznala razlike med običajnimi urami glede svoje aktivnosti pri pouku 

in glede razumevanja učne snovi, 15 % učencem učna snov ni bila razumljivejša. Timsko 

poučevanje je vzpodbudilo zanimanje za učno snov vsakemu četrtemu učencu.  
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V drugem delu vprašalnika so učenci odgovarjali še na odprto vprašanje: Kakšne so prednosti 

in slabosti projekta, kjer je dodatna učiteljica enkrat tedensko prihajala k pouku in učiteljici 

pomagala pri poučevanju matematike ter učencem nudila dodatno pomoč pri pouku? Tudi ti 

rezultati so potrdili njihovo zadovoljstvo nad timskim poučevanjem dveh učiteljic. Navedli so 

naslednje splošne prednosti timskega pouka: takojšnja (hitrejša) pomoč v primeru težav ali 

nerazumevanja snovi, dodatna razlaga prilagojena posamezniku, dopolnjevanje učiteljic pri 

načinu obravnave snovi in lažje sledenje pouku. Učno uspešnejši učenci so prepoznali 

predvsem prednosti zaradi delitve pouka na homogene skupine. Bilo jim je všeč, da so rešili 

več primerov pri uri, da so lahko reševali težje naloge, da ni bilo treba čakati učencev s 

težavami pri računanju in bili so bolj motivirani pri pouku. Tudi učenci s težavami pri 

matematiki so prepoznali prednosti ločenega pouka v tem, da so lahko reševali primere, ki 

niso bili pretežki, da so dobili »boljšo« razlago in več pomoči, ker jih je bilo številčno v 

razredu manj. Izpostavili so še, da so iz istega razreda manjštevilčnosti več sodelovali pri 

pouku, si več zapomnili in jim je bolje šlo doma pri reševanju domačih nalog. Zapisali so, da 

so raje sodelovali, ker so se počutili bolj enakovredne in se niso bali norčevanja pri napačnih 

odgovorih. Nekaj učencev je zapisalo, da bi si želeli še več takšnih ur. Kot slabost je nekaj 

učencev prepoznalo različno razlago snovi pri obeh učiteljicah. Uspešnejši učenci pa so 

dodali še: delali smo težjo snov, nepravična delitev učencev v skupine in nesproščenost pri 

pouku, saj veš, da je v razredu vedno nek nadzor. 

 

6.2.4 VRSTNIŠKO SODELOVALNO UČENJE 

Trening smo zasnovali, tako da smo v njem predvideli tudi vlogo vrstnikov. Poleg stalnega 

razvijanja pozitivnega sprejemanja drugačnosti (v tem oddelku je skupno 6 učencev s PPPU) 

smo razvijali občutek za medsebojno sodelovanje in pomoč. Učenci s PPPU so bili na šoli 

dobro sprejeti in vključeni v razrede, saj so že nekaj let usmerjeni. Vrstniki so jih sprejeli kot 

enakovredne sošolce pri pouku in v prostem času. Da so bili sprejeti, pove tudi podatek, da 

so učenci s PPUA prijateljevali s sošolci, najboljšimi prijatelji, ki so bili učno odlični učenci.  

Učiteljica matematike že od 6. razreda spodbuja vrstniško sodelovalno učenje v dveh nivojih. 

V pouk zelo pogosto vključuje različne oblike sodelovalnega učenja. Učiteljica uvaja 

sodelovalno učenje za različne namene, v različnih delih ure. Najpogosteje izvaja sodelovalno 

učenje pri utrjevanju obravnavane snovi, kjer učence razdeli po heterogenih ali po 
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homogenih skupinah. Včasih so skupine sestavljene iz štirih, drugič iz treh učencev, pogosto 

pa se učijo v parih. Člane skupine lahko določi učiteljica, spet drugič se učenci sami formirajo 

v skupine. Učenci po parih ali v skupinah rešujejo naloge iz učnih listov, učbenika, delovnega 

zvezka, ali pa utrjujejo snov z didaktičnimi igrami. V zadnjem triletju sodelovalno učenje 

izvaja tudi občasno pri uvajanju snovi in se posluži metode »razmisli, pogovori se v paru, 

povej« (Lyman, po Kagan, 1989, v Peklaj, 2001). Metoda poteka tako, da učenci v parih 

preberejo snov v učbeniku samostojno, jo poskusijo razumeti ter si naredijo zapiske. 

Zaključke zatem delijo z ostalimi učenci v razredu. V 9. razredu učiteljica uvaja tudi 

sodelovalne projekte z namenom ponavljanja snovi iz nižjih razredov pred nacionalnim 

preverjanjem znanja in pred snovjo, kjer je ključno ponavljanje starejše snovi. Učencem v 

paru predlaga temo in učenca si razdelita delo ter skupaj pripravita predstavitev   ̶ obravnavo 

snovi, učno gradivo, učne liste za utrjevanje ter kratke preizkuse znanja za svoje vrstnike.  

Drugi nivo sodelovanja pa predstavlja vrstniška učna pomoč, ki jo učiteljica organizira v 6. 

razredu, v višjih razredih pa učence spodbuja k samoorganiziranju učne pomoči. Učenci v 

tretjem triletju so že dokaj samostojne zrele osebnosti in se vključujejo v dodatne, 

prostovoljne aktivnosti, če so dovolj motivirani. Nekateri učenci s PPUA ne želijo vrstniške 

pomoči, prav tako pa tudi učenci mentorji ne želijo nuditi učne pomoči vsakomur. Zato je na 

tej starostni stopnji organizacijo vrstniškega sodelovalnega učenja potrebno prepustiti 

učencem samim in jih pri tem le spodbujati. 

 

Pred začetkom treninga sem vsem učencem v razredih predstavila namen in smisel 

vrstniškega sodelovalnega učenja. Poudarila sem, da s tem načinom učenja pridobijo vsi, 

tako učenci, ki imajo težave pri matematiki, kot tudi tisti, ki poučujejo. Učence sem 

spodbudila, da se povežejo med seboj v pare ali skupine. Vse učence s PPUA in njihove 

mentorje sem povabila na začetni razgovor, kjer smo se dogovorili, kdaj, kje in kako bo 

vrstniško sodelovalno učenje potekalo. Predlagala sem jim, da se srečujejo enkrat tedensko 

za 30 minut. Učenci sami so predlagali čas, ki je bil odvisen od njihovega urnika. Nekateri so 

se učili med prostimi urami, drugi v jutranjem času pred poukom, nekateri po pouku. Učenje 

je potekalo v prostih učilnicah, v knjižnici ali v jedilnici šole.  
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EVALVACIJA VRSTNIŠKEGA SODELOVALNEGA UČENJA 

Med treningom sem ustno med izvajanjem DSP preverjala pri učencih s PPUA, ali se ure 

vrstniškega učenja izvajajo ali ne. Izkazalo se je, da se je vrstniško sodelovalno učenje redno 

izvajalo pri bolj motiviranih učencih. Sedmošolka KP se je učila še pogosteje kot enkrat na 

teden s sošolko, s katero se odlično razume. Prav tako so se devetošolke povezale s svojimi 

prijateljicami in se skupaj učile pred poukom in med prostimi urami. Učenka MS in učenec RK 

sta se učila s svojim sošolcem mentorjem in najboljšim prijateljem, ki sedita z njima pri 

pouku in imata oba odlično znanje iz matematike. Tako sta sošolca mentorja obema 

učencema s PPUA pomagala pri obravnavi snovi, reševanju nalog in organizaciji pripomočkov 

tudi pri pouku. Učenki KK in NS sta se učili s »svojo« sošolko mentorico, občasno tudi v 

skupini. Sošolka mentorica je prav tako sedela poleg ene od teh učenk s PPUA, učenke NS in 

ji je pomagala dnevno pri pouku. Osmošolki v oddelku nista imeli sošolca ali sošolke, ki bi 

jima redno pomagala, zato pa sta se učenki vključili v skupinsko opravljanje domačih nalog in 

učenje pred poukom. Ta maloštevilni oddelek je bil namreč zelo povezan, znali so se 

organizirati in so se vsako jutro v jedilnici šole skupaj učili. Najmanj motiviran učenec za 

vrstniško sodelovalno učenje je bil sedmošolec MK. Podobno kot se je želel izmikati uram 

DSP, se je izogibal vrstniški učni pomoči in je s sošolci raje igral nogomet.  

 

Ob koncu treninga sem s pomočjo kratkega vprašalnika preverila zadovoljstvo učencev z 

izvajanjem vrstniškega sodelovalnega učenja. Vsi vključeni učenci so potrdili, da se zelo radi 

učijo s svojimi vrstniki, saj učenje poteka na sproščen način in na način, ki za njih ni 

prezahteven. Učence sem še vprašala, na kakšen način so jim pomagali vrstniki in rezultati so 

naslednji: vsi učenci so zapisali, da so jim vrstniki pomagali, ker so jim snov razložili počasi in 

po korakih in ker so jih spodbujali. Učencem, ki so sedeli ob svojih mentorjih, so ti pomagali, 

ko si niso uspeli priklicati postopka, pojma ali formule. Nekaj učencem so vrstniki pomagali, 

tako da so jim zapletene naloge razdelili na več delov ali jim posodili njihove zapiske oziroma 

rešene domače naloge. V času treninga so povprečno izvedli 10 šolskih ur vrstniškega 

sodelovalnega učenja na učenca. 
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6.2.5 SODELOVANJE S STARŠI  

 

Starši učencev s PPUA so soglašali s pripravo in izvedbo treninga. Preden smo začeli 

sodelovati, smo jih na timskem sestanku v septembru seznanili z individualiziranim 

programom učenca, z vrsto in oblikami pomoči, z njihovo vlogo in vlogo otroka. Na timskem 

sestanku za vsakega je bila prisotna strokovna skupina učenca, torej izvajalci DSP, 

ravnateljica šole, učenčeva razredničarka, starši in učenec. Starši so bili že dobro seznanjeni z 

organizacijo timskih sestankov in izvajanja DSP, saj so njihovi učenci bili že dlje časa 

usmerjeni.  

Starši učencem s PPUA v tretjem triletju v tej pomurski šoli niso mogli veliko pomagati pri 

učenju matematike. Le redki starši so imeli izobrazbo višjo od srednješolske, pogosto so imeli 

končane samo poklicne srednješolske programe, osnovno šolo ali še to ne. S starši smo želeli 

tesno sodelovati, kar je pomenilo, da smo jih vabili na mesečne pogovorne ure k 

razrednikom in svetovalni delavki oziroma k izvajalcem DSP in smo z njimi načrtovali cilje v 

individualiziranih programih. Od njih smo pričakovali, da so nam predstavili svoje videnje 

otrokovih težav in konstruktivno pripomogli z dajanjem predlogov ter da so spremljali 

učenčevo delo in preverjali, ali so učenci opravili obveznosti za šolo. Od staršev v nobenem 

primeru nismo pričakovali, da bi učencem tudi pomagali pri učenju matematike, saj je snov 

bila za večino od njih na tej stopnji prezahtevna. Vse te vidike smo predstavili staršem na 

timskem sestanku. Prav tako smo vključili učenca, da je lahko podal svoje mnenje. Rezultate 

treninga smo predstavili staršem in učencu na timskem sestanku konec februarja. 

 

EVALVACIJA SODELOVANJA S STARŠI 

Zadovoljstvo staršev z izvajanjem treninga smo ustno preverili na timskem sestanku v 

februarju ter s kratkim vprašalnikom po koncu treninga. Na timskih sestankih so starši 

učencev s PPUA povedali, da so bili zelo zadovoljni z izvajanjem treninga, da so zelo hvaležni, 

da jim to pomoč nudimo, ker jim sami ne znajo pomagati. To so potrdili tudi rezultati analize 

vprašalnika, kjer so vsi razen ene mame obkrožili trditev, da bi otrokom želeli pomagati, a je 

snov pretežka. Dobra polovica staršev je učencem pomagala, tako da jih je spodbujala, jih 

podpirala pri učenju ali izvajala nadzor nad domačimi nalogami. Starši ene učenke so zapisali, 

da so svojemu otroku priskrbeli tudi pomoč sorodnika oziroma inštruktorja. Mama učenke 
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MS je hčerki doma snov dodatno razložila in sta jo skupaj utrjevali. Starše ene učenke je 

motilo, da se otroka občasno vzame od pouka matematike, saj so dodatno strokovno pomoč 

razumeli kot dodatno, ponovljeno razlago in pomoč pri razumevanju. Prav tako je opazko 

zapisala mama sedmošolca MK in navedla, da ne razume, zakaj njen otrok ne hodi rad k DSP 

in se tem uram izmika. 
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7 REZULTATI, ANALIZA, INTERPRETACIJA 

 
 
7.1  ANALIZA REZULTATOV PRED TRENINGOM 
 

7.1.1  Preverjanje aritmetičnega znanja  

Z začetnimi matematičnimi preizkusi v 7., 8. in 9. razredu smo pred izvajanjem treninga 

preverili aritmetično znanje, ki so ga učenci usvojili v nižjih razredih. V tabeli 17 navajamo 

rezultate učencev 7. razreda. Rezultati so zabeleženi v obliki aritmetičnih sredin doseženih 

točk po skupinah glede na različna področja matematičnega aritmetičnega znanja. 

 

Tabela 17 Aritmetične sredine doseženih točk v začetnem matematičnem preizkusu v 7. razredu 

 
Iz tabele 17 je razvidno, da so učenci brez PPUA pred treningom dosegli na vseh področjih 

višje rezultate, kar pomeni, da imajo bolj razvito aritmetično znanje. Največji razkorak v 

povprečnih dosežkih nalog iz aritmetičnega znanja med skupinama je opazen na področju 

številskih predstav in obvladovanja računskih operacij.  

 Tabela 18 Rezultati učencev s PPUA v začetnem matematičnem preizkusu v 7. razredu in primerjava s 
povprečnim dosežkom skupine učencev brez PPUA 

N ……. nerešena naloga  

7. razred računske 

operacije 

številske 

predstave 

razumevanje 

racionalnih števil 

enačba izraz po 

besedilu 

deli 

celote 

Skupina 1: učenci 

brez PPUA 
4,53 12,88 5,18 2,18 0,88 0,94 

Skupina 2: učenci 

s PPUA 
1,5 3,5 3,5 0 0 0 

Razlika  1.– 2. 3,03 9,38 1,68 2,18 0,88 0,94 

7. 7. razred/ 
8. učenca s PPUA 

računske 

operacije 

številske 

predstave 

razumevanje 

racionalnih 

števil 

enačba izraz po 

besedilu 

deli celote 

KP 1 8 % 1 6 % 0 0 % 0 0 % 0/N 0 % 0/N 0 % 

MK 2 15 % 6 38 % 7 88 % 0 0 % 0/N 0 % 0/N 0 % 

Skupina 1: učenci 

brez PPUA 
35 % 81 % 65 % 54 % 22 % 47 % 

Skupina 2: učenci 

s PPUA 
16 % 25 % 44 % 0 % 0 % 0 % 

Razlika  1. – 2. 19 % 56 % 21 % 54 % 22 % 47 % 
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Iz tabele 18 razberemo rezultate začetnih preizkusov v točkah in odstotkih, ki sta jih dosegla 

učenca s PPUA ter povprečni dosežki v odstotkih po področjih za skupino učencev brez PPUA 

in skupino učencev s PPUA.  

Iz tabele 18 je še razvidno, da je aritmetično predznanje učenke KP zelo slabo, saj na 

nobenem področju ni presegla 10 % točk. Oba učenca nista reševala naloge iz delov celote in 

zapisa izraza po besedilu ter izračunu tega izraza. Učenec MK je pokazal zadovoljivo znanje 

na področju številskih predstav in odlično znanje pri pretvarjanju decimalnih števil v ulomke 

in obratno, na drugih področjih je bil manj ali neuspešen. Podrobnejša analiza njegovega 

preizkusa je pokazala, da učenec ni poznal pojma soda števila in naslednik. Učenec ni 

pravilno zaokroževal števil ter je napačno reševal enačbi. Od 11 računov, ki so preverjali 

aritmetično proceduralno znanje, je 3 račune z računsko operacijo deljenja izpustil. 

Algoritme seštevanja, odštevanja in množenja je poznal. Zmnožki niso bili pravilni zaradi 

napak pri priklicu večkratnikov (poštevanka) in napačnega prištevanja v obsegu do 20. 

Računske operacije z decimalnimi števili pri učencu MK niso bile utrjene.  

 

Analiza rešenega začetnega matematičnega preizkusa učenke KP je pokazala, da učenka 

veliko nalog ni rešila. Pri preverjanju številskih predstav ni rešila prvih treh nalog (naloge iz 

urejanja števil po velikosti, nadaljevanja zaporedja števil in zapisa sodih števil). Pri 

zaokroževanju na desetice je bila polovično uspešna, primera zaokroževanja na stotice in 

tisočice ni rešila. Prav tako ni reševala naloge zapisa izraza o besedilu, izračuna dele celote in 

večino zapisov racionalnih števil. Lažji primer enačbe ni reševala, medtem ko je težjega 

začela reševati po pravilnem postopku, vendar se je zmotila v odštevanju v obsegu do 100. 

Pri preverjanju izvajanja računskih operacij je rešila 5 računov od 11, od tega enega pravilno. 

Računov z operacijo deljenja ni reševala. Učenka je znala postopek pisnega seštevanja, 

odštevanja in množenja, pozabila je, kako se postavlja decimalna vejica pri računanju z 

decimalnimi števili.  

 

Primerjava v povprečnih dosežkih med skupino učencev brez PPUA in skupino učencev s 

PPUA je pokazala, da so učenci s PPUA dosegli na vseh področjih višje rezultate. Največji 

razkorak v aritmetičnem proceduralnem znanju se kaže na področju številskih predstav (56 

%), reševanja enačb (54 %) in računanja dela od celote (47 %). 
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Tabela 19 nam prikazuje aritmetične sredine doseženih točk za obe skupini učencev 8. 

razreda glede na različna področja matematičnega aritmetičnega znanja na začetnem 

preverjanju aritmetičnega znanja pred treningom.  

 

Tabela 19 Aritmetične sredine doseženih točk v začetnem matematičnem preizkusu v 8. razredu 

 

 
Iz tabele 19 je razvidno, da so učenci brez PPUA v 8. razredu pred treningom dosegli boljše 

rezultate na vseh področjih aritmetičnega znanja. Rezultati se med skupinama niso veliko 

razlikovali, razen pri urejanju ulomkov, kjer sta učenki s PPUA dosegli bistveno slabše 

dosežke.  

 

Tabela 20 Rezultati učencev s PPUA v začetnem matematičnem preizkusu v 8. razredu in primerjava s 
povprečnim dosežkom skupine učencev brez PPUA 

 

Tabela 20 nam prikazuje aritmetično predznanje učenk s PPUA izmerjenim z začetnim 

matematičnim preizkusom ter za primerjavo še povprečni rezultat skupine brez PPUA in 

skupine s PPUA v odstotnih točkah.  

Učenka UJ ima zelo šibko aritmetično predznanje, saj na nobenem področju ne preseže 

četrtine možnih točk. Podrobnejša analiza njenega preizkusa znanja pokaže, da učenka ni 

8. razred računske 

operacije 

številske 

predstave 

razumevanje 

racionalnih 

števil 

enačba urejanje 

ulomkov 

računske 

operacije z 

ulomki 

Skupina 1: učenci 

brez PPUA 
3,50 5,60 4,70 2,68 4,30 5,80 

Skupina 2: učenci 

s PPUA 
2,50 4,0 4,0 1,5 1,0 4,25 

Razlika  1.– 2. 1,00 1,60 0,70 1,18 3,30 1,55 

9. 8. razred/ 

10. učenki s PPUA 

računske 

operacije 

številske 

predstave 

razumevanje 

racionalnih 

števil 

enačba urejanje 

ulomkov 

računske 

operacije z 

ulomki 

UJ 1 9 % 1 10 % 2 25 % 0 0 % 1 13 % 2 18 % 

SŠ 4 36 % 7 70 % 6 75 % 3 50 % 1 13 % 6,5 59 % 

Skupina 1: učenci 

brez PPUA 
32 % 56 % 59 % 39 % 54 % 53 % 

Skupina 2: učenci 

s PPUA 
27 % 40 % 50 % 25 % 13 % 48 % 

Razlika 1. – 2. 5 % 16 % 9 % 14 % 41 % 5 % 
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poznala pojmov soda števila in desetiške enote. Konceptualnega znanja iz delov celote oz. 

ulomkov ni imela, saj ni razumela povezave med ulomki in decimalnimi števili, ni znala urejati 

ulomkov ter poiskati skupni imenovalec. Računske algoritme pisnega računanja je poznala, 

vendar računov z deljenjem ni rešila do konca. Prav tako je bila zmotljiva pri odštevanju in 

množenju. Ulomke je znala seštevati in odštevati, ne pa množiti in deliti. Enačbe je reševala 

napačno. Učenka UJ je izpustila le nalogo z zaokroževanjem števil, ostale naloge je reševala. 

Učenka SŠ je izkazala dobro aritmetično predznanje, celo boljše kot je povprečje skupine 

brez PPUA na vseh področjih, razen v urejanju ulomkov, kjer je bila manj uspešna. Analiza 

njenega preizkusa znanja je pokazala, da ni poznala pojmov soda števila, večkratnik, delitelj 

in desetiške enote. Pravilno je zaokroževala. V nalogi preverjanja postopkov je začela 

reševati 7 računov od 11, izpustila je nekaj računov deljenja. Učenka SŠ je pravilno pisno 

seštevala, odštevala in množila naravna in decimalna števila. Prav tako je izkazovala odlično 

znanje postopkov računanja z ulomki, razen deljenja. Manj uspešna je bila pri urejanju 

ulomkov in iskanju skupnega imenovalca, kjer se je nepravilno lotila naloge, verjetno zaradi 

nerazumevanja navodil. Lažjo enačbo je rešila pravilno, težje se ni lotila.  

Primerjava v povprečnih dosežkih med skupino učencev brez PPUA in skupino učencev s 

PPUA je pokazala, da so učenci s PPUA dosegli na vseh področjih višje rezultate. Največji 

razkorak v aritmetičnem proceduralnem znanju se kaže na področju urejanja ulomkov (41 %) 

ter pri številskih predstavah in reševanju enačbe. 

 

V tabeli 21 prikazujemo  rezultate učencev 9. razreda na začetnem matematičnem preizkusu. 

Podane so aritmetične sredine doseženih točk glede na aritmetična področja.  

Tabela 21  Aritmetične sredine doseženih točk v začetnem matematičnem preizkusov v 9. razredu 

 

9. razred računske 

operacije 

številske 

predstave 

razumevanje 

racionalnih 

števil 

enačba izraz po 

besedilu 

izrazi s 

spremen-

ljivkami 

Skupina 1: učenci 

brez PPUA 
9,21 6,83 6,25 2,25 2,17 1,92 

Skupina 2: učenci 

s PPUA 
3,0 1,0 4,75 0,25 0,25 2,5 

Razlika  1.– 2. 6,21 5,83 1,50 2,00 1,92 -0,58 
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Iz tabele 21 je razvidno, da so učenci brez PPUA pred treningom pokazali širše aritmetično 

znanje na vseh področjih razen pri izrazih s spremenljivkami, kjer so dosegli boljši rezultat 

učenci s PPUA. Vzrok, zakaj so bili na tem področju učenci s PPUA uspešnejši, lahko 

pripišemo tipu naloge. Ta naloga ni merila proceduralnega znanja, pač pa konceptualno, saj 

ni zahtevala nobenega računanja, le prepoznavanje pravilno uporabljenega pravila. Obenem 

pa sta bila možna odgovora le DA in NE, kar je lahko pomenilo tudi reševanje z 

ugotavljanjem. Podobno kot v 7. razredu (tabela 17) največji razkorak med skupinama 

opazimo pri številskih predstavah in izvajanju računskih operacij, kjer so bili učenci s PPUA 

mnogo manj uspešni od učencev brez PPUA. Tabela 22 nam predstavi rezultate učencev s 

PPUA po točkah in odstotkih glede na posamezno področje. Ob tem so za primerjavo 

dosežkov navedene še povprečne odstotne točke skupine učencev brez PPUA in skupine 

učencev s PPUA. 

Tabela 22 Rezultati učencev s PPUA v začetnem matematičnem preizkusu v 9. razredu in primerjava s 
povprečnim dosežkom skupine učencev brez PPUA 

N ……. nerešena naloga  

 

Iz tabele 22 je razvidno, da so učenci brez PPUA pred treningom izkazovali zelo šibko 

aritmetično znanje. Uspešno so reševali nalogo iz algebre – izraze s spremenljivkami ter 

nalogo z zapisovanjem racionalnih števil. Pri vseh ostalih nalogah niso presegli četrtine 

možnih točk. Najslabše aritmetično znanje je pokazal učenec RK. Podrobnejša analiza 

njegovega preizkusa je pokazala, da veliko nalog ni rešil. Rešil ni nalog, ki so preverjale 

številske predstave, znanje reševanja enačb, zapisa izraza po besedilu in izračunu 

11. 9. razred/ 
12. učenci s PPUA 

računske 

operacije 

številske 

predstave 

razumevanje 

racionalnih 

števil 

enačba izraz po 

besedilu 

izrazi s 

spremen-

ljivkami 

KK 2 9 % 2 20 % 6 75 % 0 0 % 1 25 % 1 25 % 

RK 0 0 % 0/N 0 % 2 25 % 0/N 0 % 0/N 0 % 3 75 % 

MS 5 22 % 0 0 % 4 50 % 0/N 0 % 0/N 0 % 2 50 % 

NS 5 22 % 2 20 % 7 88 % 1 25 % 0/N 0 % 4 100 % 

Skupina 1: 

učenci brez 

PPUA 

40 % 68 % 78 % 56 % 54 % 48 % 

Skupina 2: 

učenci s PPUA 
20 % 10 % 60 % 6 % 6 % 63 % 

Razlika  1.– 2. 20 % 58 % 18 % 50 % 48 % - 15 % 
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algebrskega izraza. Učenec ni prepoznal desetiških enot in ni znal ulomkov pretvoriti v 

decimalno število. Od 18 računov, ki so preverjali proceduralno znanje, jih je reševal le 6. 

Pokazal je znanje algoritma seštevanja, odštevanja in množenja, vendar so mu težave 

povzročala decimalna števila. Ulomke je pravilno množil, sešteval in odšteval pa napačno. 

Deljenja ulomkov ni reševal.   

Dosežki učenke NS na začetnem matematičnem preizkusu so bili nižji od povprečja učencev 

brez PPUA, razen pri nalogi preverjanja poznavanja algebrskih pravil (izrazi s 

spremenljivkami). Analiza njenega preizkusa je pokazala, da ni poznala pojma soda števila ter 

ni znala zaokroževati števil, medtem ko je bila uspešna pri zapisu zaporedja naravnih števil. 

Usvojeno je imela povezavo med ulomkom in decimalnimi števili (88 %). Rešila je le lažjo 

enačbo, vendar ni naredila preizkusa. Izraza po besedilu ni zapisala, prav tako ni rešila 7 od 

18 računov. Usvojila je postopek pisnega seštevanja, odštevanja in množenja celih števil, 

deljenja ni reševala. Pri preverjanju proceduralnega znanja z ulomki je analiza razkrila, da je 

učenka usvojila postopek množenja in deljenja ulomkov, ne pa seštevanja in odštevanja 

ulomkov. 

Učenka MS je rešila večino nalog v preizkusu, izpustila je nalogo z enačbama in nalogo zapisa 

izraza po besedilu. Učenka je izkazovala velike težave s številskimi predstavami, saj je števila 

napačno zaokroževala, ni prepoznala zapisa velikih števil in nadaljevala zaporedja, ni poznala 

sodih števil in zapisa z desetiškimi enotami. Pri preverjanju postopkov reševanja računskih 

operacij se je lotila vseh nalog. Uspešna je bila pri seštevanju in odštevanju naravnih in 

decimalnih števil. Algoritma pisnega množenja in deljenja ni imela utrjenega. Le en račun 

deljenja je rešila pravilno. Računskih operacij z ulomki ni imela usvojenih.  

Slabše številske predstave je pokazal tudi preizkus pri učenki KK. Poznala je soda števila in 

tudi zaporedje naravnih števil je pravilno nadaljevala. Števila je zaokroževala napačno, prav 

tako je napačno rešila lažjo enačbo, težje ni reševala. Povezavo med decimalnimi števili in 

ulomki je usvojila. Izraz je delno pravilno zapisala po besedilu, izkazala je dobro poznavanje 

pojmov. Pri preverjanju obvladovanja računskih operacij je vse račune z računsko operacijo 

deljenja izpustila. Algoritme za pisno seštevanje, odštevanje in množenje je poznala, vendar 

so se pojavljale napake (pozabila je šteti naprej pri odštevanju, napačen priklic večkratnikov 

pri množenju, pozabila je postaviti decimalno vejico). Računskih operacij z ulomki ni imela 

usvojenih.  
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Primerjava v povprečnih dosežkih med skupino učencev brez PPUA in skupino učencev s 

PPUA je pokazala, da so učenci s PPUA dosegli na vseh, razen enem področju višje rezultate. 

Vzrok, zakaj so bili na tem področju učenci s PPUA uspešnejši, lahko pripišemo tipu naloge. 

Ta naloga ni merila proceduralnega znanja, pač pa konceptualno, saj ni zahtevala nobenega 

računanja, le prepoznavanje pravilno uporabljenega pravila. Obenem pa sta bila možna 

odgovora le DA in NE, kar je lahko pomenilo tudi reševanje z ugotavljanjem. Največji 

razkorak v aritmetičnem proceduralnem znanju se kaže na področju številskih predstav (58 

%), pri reševanju enačb (50 %)  in zapisu izraza po besedilu (48 %). 

 
V nadaljevanju smo zbrali rezultate začetnih preizkusov po področjih v odstotkih doseženih 

točk za skupino učencev brez PPUA in skupino učencev s PPUA. 

 
Tabela 23 Primerjava rezultatov izmerjenega aritmetičnega procedrulnega znanja pri skupini učencev brez 
PPUA in skupini učencev s PPUA v odstotkih pred treningom 

 
Iz tabele 23 je razvidno, da imajo učenci s PPUA pred treningom mnogo slabše razvite številske 

predstave kot učenci brez PPUA. Učenci s PPUA slabše rešujejo enačbe ter uspešno operirajo v 

računskih operacijah.  

 

  

13.  računske 

operacije 

številske 

predstave 

razumevanje 

racionalnih 

števil 

enačba izraz po 

besedilu 

Skupina 1: učenci brez PPUA 40 % 68 % 67 % 50 % 38 % 

Skupina 2: učenci s PPUA 15 % 20 % 53 % 9 % 4 % 

Razlika 1.-2. 35 % 48 % 14 % 41 % 32 % 
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7.1.2  Opisna statistika spremenljivk preizkusov pred treningom 

Pred treningom smo obe skupini učencev testirali s tremi preizkusi: z desetminutnim 

preizkusom za ugotavljanje avtomatizacije aritmetičnih dejstev in postopkov (spremenljivka 

»število točk na desetminutnem preizkusu za ugotavljanje avtomatizacije aritmetičnih 

dejstev in postopkov«, D),  petminutnim preizkusom sestavljanja računov (spremenljivka 

»število točk na petminutnem preizkusu sestavljanja računov«, P_t in spremenljivka »število 

računov na petminutnem preizkusu sestavljanja računov«, P_r) in preizkusom znanja 

besedilnih nalog (spremenljivka »število pravilno rešenih nalog na preizkusu znanja 

matematičnih besedilnih nalog«, B_t in spremenljivka »število pravilnih izbranih strategij na 

preizkusu znanja matematičnih besedilnih nalog«, B_s). 

  
Tabela 24 Opisna statistika spremenljivk posameznih preizksuov pred treningom za vsako skupino posebej 

spremenljivka skupina N M SD Min Max 

D 1. 39 98,90 15,81 62 120 

2. 8 62,50 19,69 26 84 

P_t 1. 39 33,56 21,64 5 96 

2. 8 9,25 8,03 1 22 

P_r 1. 39 22,79 14,96 3 64 

2. 8 5,00 4,47 1 14 

B_t 1. 39 6,26 1,65 2 9 

2. 8 2,63 1,41 1 5 

B_s 1. 39 9,26 2,78 4 14 

2. 8 3,88 1,73 2 7 

Skupina 1 ……. skupina učencev brez PPUA  
Skupina 2 ……. skupina učencev s PPUA  
N.......... število učencev   Max .... maksimum pravilnih odgovorov  

M........ aritmetična sredina   Min ..... minimalno število točk 
SD........ standardni odklon 
 

V tabeli 24 so prikazane ocene osnovnih parametrov deskriptivne statistike: numerus/število 

učencev, aritmetična sredina, standardni odklon ter razpon rezultatov za vsako 

spremenljivko posebej in za obe skupini. Ugotavljamo, da ocene osnovnih parametrov za 

skupino 1 in skupino 2 kažejo na razlike v absolutnih vrednostih ocen aritmetičnih sredin pri 

prav vseh spremenljivkah. Vsi rezultati učencev s PPUA so bili pred treningom nižji oziroma 

slabši od rezultatov učencev brez PPUA.  
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7.1.3   Rezultati analize homogenosti variance in t-test 
 

Tabela 25 Testiranje homogenosti varianc in t-test za spremenljivke apliciranih preizkusov pred treningom 

spremen-

ljivka 

 Levenov test 

homogenosti variance  t df P 

F P 

D 
privzeti enaki varianci  0,323 0,572 5,692 45 0,000 

privzeti različni varianci   4,913 8,946 0,001 

P_t 
privzeti enaki varianci  5,218 0,027 3,111 45 0,003 

privzeti različni varianci   5,427 30,799 0,000 

P_r 
privzeti enaki varianci  5,412 0,025 3,308 45 0,002 

privzeti različni varianci   6,200 38,576 0,000 

B_t 
privzeti enaki varianci  0,377 0,542 5,795 45 0,000 

privzeti različni varianci   6,444 11,334 0,000 

B_s 
privzeti enaki varianci  3,082 0,086 5,246 45 0,000 

privzeti različni varianci   7,123 15,600 0,000 

 

Levenov test homogenosti variance v tabeli 25 kaže, da se varianci vzorcev statistično 

pomembno razlikujeta pri petminutnem testu sestavljanja računov, pri obeh spremenljivkah 

»število točk na petminutnem preizkusu sestavljanja računov« (P_t) in »število računov na 

petminutnem preizkusu sestavljanja računov« (P_r), zato smo uporabili obliko t-testa za 

privzeti različni varianci. Pri uporabi ostalih spremenljivk pa je Levenov F test pokazal, da se 

varianci vzorcev ne razlikujeta statistično pomembno (P>0,05), zato smo v teh primerih 

uporabili obliko t-testa za privzeti enaki varianci. Iz tabele 24 je razvidno, da se skupini 

statistično pomembno razlikujeta med seboj po vseh vključenih spremenljivkah. 

Skupina učencev brez PPUA je dosegla pred treningom v povprečju boljše rezultate pri vseh 

vključenih spremenljivkah. Največja razlika v dosežkih se pokaže pri številu računov na 

petminutnem preizkusu sestavljanja računov (P_r) (t=6,20, p<0,05) ter pri številu pravilno 

rešenih nalog na preizkusu znanja matematičnih besedilnih nalog (B_t) (t=5,80, p<0,05), kar 

pomeni, da učenci brez PPUA pred treningom bolj fleksibilno izbirajo strategije reševanja ter 

bolj pravilno rešujejo besedilne naloge. 

 



Blanka Mlakar  OBRAVNAVA UČENCEV S PRIMANJKLJAJI NA PODROČJU UČENJA ARITMETIKE V TRETJEM 

TRILETJU 

159 

 

7.1.4   Povzetek rezultatov preverjanja aritmetičnega proceduralnega znanja pred 

treningom 

Če povzamemo vse rezultate začetnih preverjanj aritmetičnega proceduralnega znanja, ki 

smo jih izvedli pred treningom ugotovimo, da so imeli učenci s PPUA slabše razvito 

aritmetično proceduralno znanje od učencev brez PPUA. Največji razkorak v aritmetičnem 

proceduralnem znanju med skupino učencev brez PPUA in skupino učencev s PPUA pred 

treningom smo opazili na področju številskih predstav, obvladovanja računskih operacij, 

reševanju enačb in zapisu izraza po besedilu. Učenci brez PPUA so v nalogah, ki so preverjale 

številske predstave, dosegli 68 % točk, skupina učencev s PPUA pa povprečno 20 % točk. Pri 

preverjanju znanja iz obvladovanja računskih operacij so učenci brez PPUA dosegli 

povprečno 40 % točk in pri reševanju enačb 50 % točk, medtem ko so učenci s PPUA dosegli 

pri preverjanju znanja iz obvladovanja računskih operacij 15 % točk, pri reševanju enačb pa le 

9 % točk. 

Ugotovili smo, da so imeli učenci s PPUA pred treningom statistično pomembno slabše 

avtomatizirana aritmetična dejstva in postopke, počasneje in manj fleksibilno so uporabljali 

aritmetična dejstva in postopke ter statistično pomembno manj natančno ter redkeje s 

pravilnimi strategijami so reševali besedilne naloge kot učenci brez PPUA. Skupina učencev 

brez PPUA je v povprečju pred treningom dosegla 99 točk od 121 možnih točk, skupina 

učencev s PPUA pa povprečno 62 točk. Podrobnejša analiza rezultatov testiranja 

avtomatizacije aritmetičnih dejstev in postopkov pokaže, da so učenci brez PPUA uspešneje 

reševali račune z višjo vrednostjo – račune s prehodom čez desetico, sestavljene račune in 

račune z neznanim členom, kot pa učenci s PPUA. Učenci s PPUA pogosteje kot učenci brez 

PPUA niso rešili ali pa so napačno rešili račune z višjo vrednostjo. Predvidevamo, da zaradi 

časovno omejenega reševanja na deset minut ali so jih izpustili in so reševali manj zahtevne 

račune, nekateri učenci pa niso upoštevali pravilnega zaporedja korakov in so zato račune 

rešili napačno. Skupina učencev s PPUA je pred treningom statistično pomembno manj 

fleksibilno uporabljala aritmetične postopke, saj so v povprečju v petih minutah zapisali le 5 

računov in uporabili strategije ocenjene z 9 točkami, medtem ko je skupina učencev brez 

PPUA zapisala 22 računov in dosegla povprečno 33 točk za uporabljene strategije. Skupina 

učencev s PPUA je pred treningom dosegla statistično pomembno nižje rezultate pri 

pravilnem izračunu besedilnih nalog ter pri pravilni strategiji reševanja. Tako so v povprečju 
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pravilno izračunali le dobri 2 besedilni nalogi od 9 in za uporabljene strategije prejeli manj 

kot 4 točke od možnih 14 točk. Skupina učencev brez PPUA pa je pred treningom pravilno 

izračunala v povprečju 6 nalog in s pravilno izbranimi računskimi operacijami dosegla 9 od 14 

točk. 

 
 
7.2  ANALIZA REZULTATOV PO TRENINGU 
 

7.2.1  Doseganje ciljev iz učnega načrta 

 

Cilje, ki smo si jih zastavili po individualiziranih programih, smo preverili dvakrat. 

Vrednotenje znanja s končnim preizkusom znanja (P1), ki ga je sestavila učiteljica 

matematike, je bilo izvedeno na polovici treninga v začetku decembra, po izvedenih učnih 

urah s pripadajočo vsebino. Pred ocenjevanjem znanja (P1) so učenci pri pouku veliko število 

ur namenili utrjevanju ter tudi pisno preverili znanje. Drugo preverjanje ciljev s končnim 

matematičnim preizkusom (P2) smo opravili po končanem treningu, konec januarja, 8 

tednov po prvem preverjanju. Pred izvedbo tega preverjanja učenci niso posebej utrjevali 

obravnavane snovi pri pouku, zato je drugo preverjanje pokazalo utrjeno aritmetično 

proceduralno znanje.  

V tabeli 26 navajamo rezultate obeh končnih preverjanj aritmetičnega proceduralnega 

znanja v obliki aritmetičnih sredin doseženih točk po skupinah glede na različna področja 

aritmetičnega znanja 

 
Tabela 26 Aritmetične sredine in odstotki doseženih točk v končnih matematičnih preizkusih v 7. razredu 

P 1 ……. prvi končni preizkus znanja  
P 2 ……. drugi končni preizkus znanja 

7. razred urejanje ulomkov računske operacije z rac. 

števili 

pojmi besedilna 

naloga 

Preizkus P 1 P 2 P 1 P 2 P 1 P 1 

Št. možnih 

točk 
8 10 15 22 4 3 

Skupina 1: 

učenci brez 

PPUA 

4,3 54 % 8,1 81 % 9,4 63 % 9,3 42 % 2,2 55 % 2,0 67 % 

Skupina 2: 

učenci s PPUA 
2,3 29 % 6 60% 1,5 10 % 8 36 % 0 0 % 1,5 50% 

Razlika 1.– 2. 25 % 21 % 53 % 6 % 55 % 17 % 
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Iz tabele 26 je razvidno, da so učenci brez PPUA po treningu dosegli na vseh področjih višje 

rezultate, kar kaže na to, da so bolje usvojili cilje iz učnega načrta od učencev s PPUA. 

Največjo razliko v doseženih odstotnih točkah obeh skupine opazimo pri ubeseditvi 

postopkov (krajšanja in razširjanja ulomkov, 55 %) in pri obvladovanju računskih operacij z 

ulomki na prvem preverjanju znanja (53 %), medtem ko je razlika med skupinama v drugem 

preverjanju bila minimalna (6 %). Razlog lahko pripišemo dejstvu, da smo z učencema s PPUA 

računske operacije z ulomki utrjevali pri DSP tudi po prvem preverjanju znanja, medtem ko 

ostali učenci tega niso počeli, saj so obravnavali pri pouku snov iz geometrije.  

 

Tabela 27 natančneje prikazuje usvajanje minimalnih standardov aritmetičnega 

proceduralnega znanja učencev s PPUA iz 7. razreda.  

 
Tabela 27 Prikaz doseganja minimalnih standardov aritmetičnega proceduralnega znanja učencev s PPUA iz 
7. razreda po treningu 

MINIMALNI STANDARDI ZNANJA KP MK 

ulomek krajša in razširi z danim številom + + 

ulomka razširi na skupni imenovalec + + 

primerja ulomke po velikosti - o 

ulomek zapiše kot celi del in ulomek, ki je manjši od ena, ter 

obratno 

+ + 

sešteva ulomke + + 

odšteva ulomke + + 

množi ulomke + + 

deli ulomke o o 

ulomek zapiše z decimalnim zapisom in obratno o + 

izračuna vrednost preprostega številskega izraza z ulomki in 

pri tem upošteva vrstni red računskih operacij 

- o 

pri računanju z ulomki uporablja žepno računalo o + 

reši besedilne naloge z ulomki o o 

Legenda:  
– ni usvojeno, O delno usvojeno  + večinoma usvojeno (občasne napake) 

 

Iz tabele 27 je razvidno, da je učenka KP po treningu popolnoma usvojila polovico 

minimalnih standardov znanja, tretjino jih je usvojila delno. Učenka je z vizualnimi oporami 

uspešno seštevala, odštevala in množila ulomke, vendar z napakami. Te napake niso  bile 

posledica nepoznavanja postopka reševanja računskih operacij z ulomki. Napake so se 
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pojavljale pri seštevanju in odštevanju v obsegu do 20. Učenka je pri preverjanju znanja 

uporabljala pri računanju kartonček poštevanke in vizualno oporo za urejanje ulomkov. Brez 

vizualnih opor ne bi bila uspešna. Postopek deljenja ulomkov še ni bil utrjen. V izrazih, kjer se 

pojavijo 3 ali več računskih operacij učenka ni več uspešna niti z vizualnimi oporami in zato 

se jih niti ne loti. Ulomkov tudi po treningu ni zmogla samostojno urediti po velikosti, 

računsko ali grafično. Čeprav je imela računski postopek na vizualni opori, ga ni dovolj 

utrdila, da bi si lahko z njim pomagala pri reševanju. Preprosto besedilno nalogo je učenka na 

preverjanju rešila, vendar večino nalog z besedilom ni bila sposobna rešiti samostojno ali z 

vizualnimi oporami.  

Učenec MK je usvojil 67 % minimalnih standardov znanja, ostale je dosegel delno. Učenec ni 

uporabljal nobenih vizualnih opor pri reševanju. Urejanje ulomka po velikosti in upr izoritev 

na številski premici učenec ni popolnoma usvojil. V kolikor je bila številska os že narisana in 

enota določena je bil uspešen. Učenec MK še ni utrdil postopka deljenja ulomkov, ostale je 

obvladal. Pri računanju z ulomki je bil zmotljiv, kar se je še bolj izražalo pri reševanju izrazov, 

ki jih je redko pravilno rešil.  

Natančnejša analiza doseženih ciljev pri učencih s PPUA pokaže, da sta učenca s PPUA v 7. 

razredu imela težave s primerjanjem ulomkov po velikosti, postopkom deljenja ulomkov, 

reševanja številskega izraza z več računskimi operacijami z ulomki ter z reševanjem 

besedilnih nalog z ulomki.  

 

Zgornja analiza je bila narejena na osnovi pisnih preverjanj znanj, vemo pa da so učenci s 

PPUA uspešnejši pri ustnem preverjanju zaradi vseh specifičnih težav. Pri ustnem preverjanju 

znanja učence tudi spodbujamo in jim korigiramo sprotne napake ter jih pogosto vodimo 

skozi postopke reševanja. Zato navajamo v tabeli 28 še ocene (pisne in ustne), ki so jih 

pridobili učenci s PPUA v času treninga pri matematiki skupaj s povprečji pridobljenih ocen 

učencev obeh skupin. Iz tabele 28 je razvidno, da sta učenca s PPUA ob koncu treninga bila 

pozitivno ocenjena pri matematiki. Povprečje skupine brez PPUA je višje za več kot eno 

oceno od povprečja učencev s PPUA.  
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Tabela 28 Dosežene ocene pri matematiki v času treninga učencev s PPUA v 7. razredu ter povprečji 
doseženih ocen skupine učencev brez PPUA in skupine učencev s PPUA 

Učenca s PPUA Ocene pri matematiki Povprečje ocen pri matematiki 

KP 2, 2, 3 2,34 

MK 4, 1, 2 2,33 

Povprečje 1. skupina: učenci brez PPUA 3,44 

Povprečje 2. skupina: : učenci s PPUA 2,33 

 

V tabeli 29 navajamo rezultate obeh končnih preverjanj aritmetičnega proceduralnega 

znanja v obliki aritmetičnih sredin doseženih točk po skupinah glede na različna področja 

aritmetičnega znanja v 8. razredu. 

 

Tabela 29 Aritmetične sredine in odstotki doseženih točk v končnih matematičnih preizkusih v 8. razredu 

P 1 ……. prvi končni preizkus znanja  
P 2 ……. drugi končni preizkus znanja 

 

Iz tabele 29 razberemo, da sta učenki s PPUA po treningu dosegli na nekaterih področjih (pri 

nekaterih nalogah) višje rezultate od učencev s PPUA in s tem bolje usvojili aritmetično 

proceduralno znanje. Učenki s PPUA sta bolje reševali naloge iz urejanja racionalnih števil 

(uprizoritev negativnih in pozitivnih racionalnih števil na številski osi, za 12 %), izraze s 

potencami in koreni (za 8 %) ter naloge, kjer smo preverjali znanje kvadriranja in korenjenja 

(16 % bolje kot učenci brez PPUA). Učenki s PPUA sta se slabše izkazali od učencev brez PPUA 

pri obvladovanju računskih operacij z negativnimi racionalnimi števili (29 % slabše od 

učencev brez PPUA). Na splošno lahko rečemo, da rezultati učenk niso bistveno odstopali od 

8. razred pojmi urejanje 

racional-

nih števil 

izrazi s 

potenca-

mi in 

koreni 

računske operacije z 

neg. rac. števili 

kvadrati, koreni 

Preizkus P 2 P 2 P 1 P 1 P 2 P 1 P 2 

Št. možnih 

točk 
6 4 4 16 9 38 6 

Skupina 1: 

učenci brez 

PPUA 

3,9 
65 

% 
3,5 

88 

% 
1,4 

35 

% 
8,2 

51 

% 
7,1 

79 

% 
21,8 

57 

% 
2 

34

% 

Skupina 2: 

učenci s 

PPUA 

2,5 
42 

% 
4,0 

100 

% 
1,7 

43 

% 
7,8 

49 

% 
4,5 

50 

% 
21,5 

57 

% 
3 

50 

% 

Razlika 1.–2. 23 % - 12 % - 8 % 2 % 29 % 0 % - 16 % 
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povprečja skupine učencev brez PPUA. Kot je že bilo navedeno, razlog vidimo v tem, da je v 

razredu še nekaj učencev s specifičnimi težavami pri matematiki, ki niso usmerjeni. Dobre 

rezultate učenk s PPUA pa lahko pripišemo tudi temu, da veliko utrjujeta pri DSP in doma ter 

sta skozi leta izvajanja DSP že razvili odlične strategije za premagovanje svojih primanjkljajev. 

 

Tabela 30 natančneje prikazuje usvajanje minimalnih standardov aritmetičnega 

proceduralnega znanja učencev s PPUA iz 8. razreda. 

 
Tabela 30 Prikaz doseganja minimalnih standardov aritmetičnega proceduralnega znanja učenk s PPUA iz 8. 
razreda po treningu 

MINIMALNI STANDARDI ZNANJA UJ SŠ 

uporablja cela in racionalna števila v življenjskih situacijah + + 

poišče nasprotno in obratno vrednost števila + + 

primerja in ureja cela števila + + 

sešteje in odšteje cela in racionalna števila o o 

množi cela in racionalna števila + + 

deli cela in racionalna števila o o 

potencira cela in racionalna števila  + + 

pozna kvadratni koren popolnega kvadrata (do števila 20), + + 

izračuna vrednost številskega izraza s celimi in racionalnimi 
števili (z največ tremi računskimi operacijami), pri tem 
upošteva prednost računskih operacij v izrazu 

o + 

uporablja žepno računalo za izračun vrednosti številskega 
izraza 

+ + 

Legenda:  
– ni usvojeno, O delno usvojeno  + večinoma usvojeno (občasne napake) 

 
Iz tabele 30 razberemo, da sta učenki s PPUA popolnoma usvojili 70 % oz. 80 % minimalnih 

standardov znanja, ostale pa delno. Pri preverjanju znanja sta obe uporabljali vizualni opori: 

kartonček s poštevanko in kartonček s popolnimi kvadrati števil do 20. Obe učenki še nista 

popolnoma utrdili pravila za seštevanje in odštevanje z negativnimi števili. Pravilo za deljenje 

negativnih števil sta poznali, vendar sta pogosto bili neuspešni zaradi napačnega postopka 

deljenja.  

V tabeli 31 navajamo ocene, ki so jih pridobili učenci s PPUA v času treninga skupaj s 

povprečji ocen obeh skupin. Vidimo, da je bila povprečna ocena učenk s PPUA pri matematiki 

ob koncu treninga tri. Njuno povprečje ocen se je zelo približalo povprečni oceni skupine 

učencev brez PPUA.  
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Tabela 31 Dosežene ocene pri matematiki v času treninga učencev s PPUA v 8. razredu ter povprečji 
doseženih ocen skupine učencev brez PPUA in skupine učencev s PPUA 

Učenki s PPUA Ocene pri matematiki Povprečje ocen pri matematiki 

UJ 3,2,3 2,67 

SŠ 2,3,3 2,67 

Povprečje 1. skupina: učenci brez PPUA 2,73 

Povprečje 2. skupina: : učenci s PPUA 2,67 

 
Tabela 32 prikazuje rezultate obeh končnih preverjanj aritmetičnega proceduralnega znanja 

v obliki aritmetičnih sredin doseženih točk skupine učencev brez PPUA in skupine učencev s 

PPUA glede na različna področja aritmetičnega znanja v 9. razredu. 

 

Tabela 32 Aritmetične sredine in odstotki doseženih točk v končnih matematičnih preizkusih v 9. razredu 

P 1 ……. prvi končni preizkus znanja  
P 2 ……. drugi končni preizkus znanja 

 

Rezultati končnih matematičnih preizkusov v 9. razredu (tabela 32) kažejo, da so učenci s 

PPUA po treningu dosegli pri polovici vseh proučevanih področjih zelo primerljive rezultate 

kot učenci brez PPUA. Učenci s PPUA so mnogo slabše reševali besedilne naloge z linearnimi 

enačbami (za 32 % slabše od učencev brez PPUA), slabše usvojeno aritmetično proceduralno 

znanje učencev s PPUA pa opazimo tudi pri reševanju izrazov s spremenljivkami (za 19 % nižji 

rezultat od učencev brez PPUA) ter pri izražanju neznanke iz matematične formule (13 % nižji 

rezultat).  

9. razred izrazi s spremenljivkami linearne enačbe izražanje 

neznanke 

besedilne 

naloge z 

linearnimi 

enačbami 

Preizkus P 1 P 2 P 1 P 2 P 1 P 1 

Št. možnih 

točk 
18 5 19 7 3 16 

Skupina 1: 

učenci brez 

PPUA 

13,5 75 % 1,9 38 % 9,3 49 % 3,9 56 % 1,3 43 % 8,2 51 % 

Skupina 2: 

učenci s 

PPUA 

10,1 56 % 2,0 40 % 9,1 48 % 4,0 57 % 0,9 30 % 3,0 19 % 

Razlika 1.–2. 19 % - 2 % 1 % - 1 % 13 % 32 % 
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Natančnejši prikaz usvajanja minimalnih standardov aritmetičnega proceduralnega znanja 

učencev s PPUA iz 9. razreda prikazuje tabela 33. 

Tabela 33 Prikaz doseganja minimalnih standardov aritmetičnega proceduralnega znanja učencev s PPUA iz 
9. razreda po treningu 

MINIMALNI STANDARDI ZNANJA KK RK MS NS 

izrazi neznanko iz matematičnih formul o - o + 

reši linearno enačbo z oklepaji in napravi preizkus o o + + 

reši linearno enačbo z ulomki in napravi preizkus + - + + 

uporabi linearno enačbo pri reševanju besedilnih nalog 

o številih, starosti, iz geometrije in iz vsakdanjika 

o o o o 

računa z algebrskimi izrazi (sešteva, odšteva, množi 

eno- in veččlenike) 

o o + o 

kvadrira dvočlenik o + + + 

izpostavi skupni faktor v algebrskem izrazu + o + + 

poenostavi izraz s spremenljivkami in izračuna njegovo 

vrednost za izbrano vrednost spremenljivke 

o o + + 

Legenda:  
– ni usvojeno, O delno usvojeno  + večinoma usvojeno (občasne napake) 

 
Iz tabele 33 je razvidno, da sta učenec RK in učenka KK med učenci s PPUA najslabše usvajala 

minimalne standarde znanja. Večino minimalnih standardov znanja sta po koncu treninga 

delno usvojila, kar pomeni, da niso bili popolnoma utrjeni. Učenec RK dveh minimalnih 

standardov znanja ni usvojil. Pri preverjanju znanja je RK edini uporabljal vizualne opore, in 

sicer kartonček s formulami za računanje z algebrskimi izrazi. Vsi učenci z in brez PPUA so 

lahko uporabljali žepno računalo. Učenki MS in NS sta popolnoma usvojili 75 % vseh 

minimalnih standardov znanja, težave sta imeli predvsem pri besedilnih nalogah.  

Razlog za manjšo uspešnost dveh učencev s PPUA lahko pripišemo zahtevnosti minimalnih 

standardov znanja v 9. razredu za učence s PPUA in drugimi motnjami. Učenca sta 

potrebovala veliko utrjevanja, da sta vsaj deloma usvojila mininalne standarde znanja. 

Velikokrat ugotavljamo, da učenci s PPUA in drugimi pridruženimi motnjami v zadnjem 

triletju ne dosežejo vseh minimalnih standardov OŠ programa po učnem načrtu. Ti učenci so 

kasneje vpišejo v poklicne srednje šole, kjer so cilji pri matematiki nižji. 
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V tabeli 34 navajamo ocene pri matematiki, ki so jih v času treninga pridobili učenci s PPUA. 

Ob tem smo zapisali še povprečje pridobljenih ocen pri matematiki skupine učencev brez 

PPUA in skupine učencev s PPUA.  

 
Tabela 34 Dosežene ocene pri matematiki v času treninga učencev s PPUA v 9. razredu ter povprečji 
doseženih ocen skupine učencev brez PPUA in skupine učencev s PPUA 

Učenci s PPUA Ocene pri matematiki Povprečje ocen pri matematiki 

KK 1,2,3,3 2,25 

RK 1,1,2,1 1,25 

MS 3,3,5 3,76 

NS 3,3,3 3 

Povprečje 1. skupina: učenci brez PPUA 3,33 

Povprečje 2. skupina: : učenci s PPUA 2,43 

 

Iz tabele 34 je razvidno, da so učenci s PPUA ob koncu treninga bili zelo različno ocenjeni. 

Učenec RK je bil ocenjen negativno, učenka KK je v povprečju pridobivala oceno dve, 

medtem ko sta ostali učenki s PPUA pridobili v povprečju oceno tri. Skupina učencev s PPUA 

je dosegla skoraj za eno oceno slabše povprečje ocen pri matematiki od skupine učencev 

brez PPUA. 

 

Povzetek rezultatov po treningu 

Če povzamemo vse rezultate končnih preverjanj aritmetičnega proceduralnega znanja po 

treningu, ugotovimo, da so učenci s PPUA po treningu v povprečju slabše usvajali minimalne 

standarde aritmetičnega proceduralnega znanja iz učnega načrta od učencev brez PPUA. 

Največji razkorak v znanju se je pokazal pri obvladovanju računskih operacij, v 9. razredu pa 

še pri reševanju besedilnih nalog. Od učencev s PPUA iz vseh treh razredov je 5 učencev (MK, 

UJ, SŠ, MS in NS) popolnoma usvojilo vsaj 70 % minimalnih standardov znanja. Ena učenka s 

PPUA (KK) je vse minimalne standarde usvojila vsaj delno. Dva učenca (KP in RK) nista 

usvojila vseh minimalnih standardov znanja niti delno, eden od njiju je bil po koncu treninga 

tudi negativno ocenjen pri matematiki. Vzrok za manjšo uspešnost pri teh treh učencih lahko 

pripišemo podatku, da imata ta dva učenca veliko sočasnih primanjkljajev in motenj, ki jima v 

tretjem triletju že bistveno zmanjšujejo možnosti doseganja učnih ciljev.  
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7.2.2  Opisna statistika spremenljivk posameznih preizkusov po treningu 

 

Tabela 35 Opisna statistika spremenljivk posameznih preizkusov po treningu za vsako skupino posebej 

spremenljivka skupina N M SD Min Max 

D 1. 39 106,11 13,41 75 121 

2. 8 75,63 22,35 36 99 

P_t 1. 39 46,49 23,45 11 106 

2. 8 17,88 12,74 3 43 

P_r 1. 39 31,43 18,41 5 66 

2. 8 14,25 12,30 2 40 

B_t 1. 39 5,86 1,46 3 9 

2. 8 2,75 1,16 1 4 

B_s 1. 39 8,51 2,51 4 14 

2. 8 4,13 1,55 1 6 

Skupina 1 ……. skupina učencev brez PPUA  
Skupina 2 ……. skupina učencev s PPUA  
N.......... število učencev   Max .... maksimum pravilnih odgovorov  

M........ aritmetična sredina   Min ..... minimalno število točk 
SD........ standardni odklon    

 

V tabeli 35 so prikazane ocene osnovnih parametrov deskriptivne statistike: numerus, 

aritmetična sredina, standardna deviacija ter razpon rezultatov za vsako spremenljivko 

posebej in za obe skupini. 

Ugotavljamo, da ocene osnovnih parametrov za skupino 1 in skupino 2 kažejo na razlike v 

absolutnih vrednostih ocen aritmetičnih sredin pri prav vseh spremenljivkah. Vsi rezultati 

učencev s PPUA so nižji oziroma slabši od rezultatov učencev brez PPUA.  
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7.2.3  Rezultati analize homogenosti variance in t-test 

 

Tabela 36 Testiranje homogenosti varianc in t-test za spremenljivke apliciranih preizkusov po treningu 

spremen-

ljivka 

 Levenov test 

homogenosti variance  t df P 

F P 

D 
privzeti enaki varianci  3,819 0,057 5,133 43 0,000 

privzeti različni varianci   3,716 8,123 0,006 

P_t 
privzeti enaki varianci  2,264 0,140 3,326 43 0,002 

privzeti različni varianci   4,825 19,021 0,000 

P_r 
privzeti enaki varianci  4,130 0,048 2,510 43 0,016 

privzeti različni varianci   3,243 14,743 0,006 

B_t 
privzeti enaki varianci  0,167 0,685 5,655 43 0,000 

privzeti različni varianci   6,539 12,256 0,000 

B_s 
privzeti enaki varianci  1,938 0,171 4,724 43 0,000 

privzeti različni varianci  0,057 6,388 16,162 0,000 

 

Levenov test homogenosti variance v tabeli 36 kaže, da se varianca vzorcev statistično 

pomembno razlikuje pri spremenljivki »število računov na petminutnem preizkusu 

sestavljanja računov« (P_r), zato smo pri tej spremenljivki uporabili obliko t-testa za privzeti 

različni varianci. Pri uporabi ostalih spremenljivk pa je Levenov F test pokazal, da se varianci 

vzorcev ne razlikujeta statistično pomembno (P>0,05), zato smo v teh primerih uporabili 

obliko t-testa za privzeti enaki varianci. Iz tabele je razvidno, da se skupini učencev po 

treningu statistično pomembno razlikujeta med seboj po vseh vključenih spremenljivkah. 

Skupina učencev brez PPUA je po treningu dosegla v povprečju boljše rezultate pri vseh 

vključenih spremenljivkah. Največja razlika v dosežkih se pokaže pri številu pravilno rešenih 

nalog na preizkusu znanja matematičnih besedilnih nalog (B_t) (t=5,66, p<0,05) ter pri številu 

točk na desetminutnem preizkusu (D) (t=5,13, p<0,05), kar pomeni, da učenci brez PPUA po 

treningu bistveno hitreje in bolje rešujejo besedilne naloge ter imajo bolje avtomatizirana 

aritmetična dejstva in postopke.  
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7.3  PRIMERJAVA REZULTATOV PREIZKUSOV PRED IN PO TRENINGU IN 
POTRDITEV HIPOTEZ 

 
Tabela 37 Primerjava rezultatov preizkusov pred in po treningu za obe skupini 

s………spremenljivka 
Skupina 1 ……. skupina učencev brez PPUA  
Skupina 2 ……. skupina učencev s PPUA  
N.......... število učencev     

M........ aritmetična sredina    
SD........ standardni odklon 
ΔM 1........ razlika v aritmetičnih sredinah skupine 1 v primerjavi s skupino 2 (M skupine 1 – M skupine 2)  
ΔM 2........ razlika v aritmetičnih sredinah skupine pred in po treningu 
ΔM 3........ odstotek razlike v aritmetičnih sredinah skupine pred in po treningu glede na rezultat pred treningom          
(ΔM 2/M pred) = napredek 

 
Tabela 37 prikazuje primerjavo rezultatov treh preizkusov (desetminutni preizkus za 

ugotavljanje avtomatizacije aritmetičnih dejstev in postopkov, petminutni preizkus 

sestavljanja računov in preizkusom reševanja besedilnih nalog) po spremenljivkah med 

skupino učencev brez PPUA in skupino učencev s PPUA pred in po treningu. Iz tabele je 

razvidno, da se skupini statistično pomembno razlikujeta med seboj po vseh vključenih 

spremenljivkah pred in po treningu. 

 s sk. N M SD t df P ΔM 1 ΔM 2 ΔM 3 

Pred D 1. 39 98,90 15,81 
5,692 45 0,000 

36,40   

2. 8 62,50 19,69    

Po 1. 39 106,11 13,41 
5,133 45 0,000 

30,48 7,21 7,3% 

2. 8 75,63 22,35  13,13 21,0% 

Pred P_t 1. 39 33,56 21,64 
5,427 45 0,000 

24,31   

2. 8 9,25 8,03    

Po 1. 39 46,49 23,45 
3,326 45 0,002 

28,61 12,93 38,5% 

2. 8 17,88 12,74  8,63 93,3% 

Pred P_r 1. 39 22,79 14,96 
6,200 45 0,000 

17,79   

2. 8 5,00 4,47    

Po 1. 39 31,43 18,41 
3,243 45 0,006 

17,18 8,64 37,9% 

2. 8 14,25 12,30  9,25 185% 

Pred B_t 1. 39 6,26 1,65 
5,795 45 0,000 

3,63   

2. 8 2,63 1,41    

Po 1. 39 5,86 1,46 
5,655 45 0,000 

3,11 -0,40 -6,0% 

2. 8 2,75 1,16  0,12 4,6% 

Pred B_s 1. 39 9,26 2,78 
5,246 45 0,000 

5,38   

2. 8 3,88 1,73    

Po 1. 39 8,51 2,51 
4,724 45 0,000 

4,39 -0,75 -8,1% 

2. 8 4,13 1,55  0,25 6,4% 
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Na desetminutnem preizkusu za ugotavljanje avtomatizacije aritmetičnih dejstev in 

postopkov je skupina učencev brez PPUA pred in po treningu dosegla statistično pomembno 

višje rezultate. Skupina učencev brez PPUA je v povprečju pred treningom dosegla 99 točk, 

po treningu pa 106 točk, medtem ko je skupina 2, skupina učencev s PPUA dosegla pred 

treningom povprečno 62 točk, po treningu pa 76 točk. Podatki o testiranju homogenosti 

variance in t-testa za privzeti enaki varianci za število pravilnih rešitev na desetminutnem 

preizkusu pred in po treningu kažeta na statistično pomembne razlike med skupinama pred 

in po treningu. Učenci s PPUA imajo slabše avtomatizirana aritmetična dejstva in postopke 

kot učenci brez PPUA.  

Podrobnejša analiza rezultatov testiranja pokaže, da so učenci brez PPUA uspešneje reševali 

račune z višjo vrednostjo – račune s prehodom čez desetico, sestavljene račune in račune z 

neznanim členom, kot pa učenci s PPUA. Pogosteje učenci s PPUA niso rešili ali pa so 

napačno rešili račune z višjo vrednostjo. Predvidevamo, da zaradi časovno omejenega 

reševanja na deset minut, ali so jih izpustili in so reševali manj zahtevne račune, nekateri 

učenci pa niso upoštevali pravilnega zaporedja korakov in so zato rešili napačno. To ugotavlja 

tudi Geary (2004), ki pravi, da učenci z učnimi težavami pri matematiki naredijo več napak pri 

priklicu osnovnih aritmetičnih dejstev in pogosto delajo napake ter so počasnejši od 

vrstnikov s povprečnimi dosežki. Ugotavljamo, da rezultati tega preizkusa kažejo na največji 

napredek učencev brez PPUA v doseženem povprečnem številu točk v primerjavi z učenci 

brez PPUA med vsemi opravljenimi testi. Učenci s PPUA so v povprečju dosegli 13,13 točke 

več kot pred treningom, medtem ko učenci brez PPUA le 7,21 točke več. Če primerjamo 

razliko v doseženih aritmetičnih sredinah med obema skupinama pred treningom ΔM 

1=36,40 točk, po treningu pa se je ta razlika zmanjšala na ΔM 1=30,48 točk. Izračun razlike v 

aritmetičnih vrednostih skupine pred in po treningu pokaže, da je skupina brez PPUA 

napredovala za 7,3 % medtem ko je skupina s PPUA napredovala za 21 % glede na testiranje 

pred treningom. To pomeni, da so učenci brez PPUA zaradi treninga napredovali v 

avtomatizaciji aritmetičnih dejstev in postopkov. 

 

Podatki o testiranju homogenosti variance in t-testa za število pravilnih rešitev na 

petminutnem preizkusu pred in po treningu nam pokažejo, da so v številu pravilno napisanih 
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računov na petminutnem preizkusa sestavljanja računov med učenci brez PPUA in učenci s 

PPUA prisotne statistično pomembne razlike. Pri tem je Levenov test homogenosti variance v 

pokazal, da se varianci vzorcev statistično pomembno razlikujeta pri petminutnem testu 

sestavljanja računov, pri obeh spremenljivkah pred treningom in pri spremenljivki »število 

računov na petminutnem preizkusu sestavljanja računov« (P_r) po treningu, zato smo pri teh 

testiranjih uporabili obliko t-testa za privzeti različni varianci. Pri spremenljivki »število točk 

na petminutnem preizkusu sestavljanja računov« (P_t) pa je Levenov F test pokazal, da se 

varianci vzorcev ne razlikujeta statistično pomembno, zato smo v tem primeru uporabili 

obliko t-testa za privzeti enaki varianci. 

Skupina učencev s PPUA je v povprečju pred treningom zapisala le 5 računov, po treningu 14, 

medtem ko je skupina učencev brez PPUA zapisala pred treningom 22 računov, po treningu 

pa 31. Učenci brez PPUA so zapisali statistično pomembno več računov. Opazili smo, da so 

učenci brez PPUA že pred treningom napisali ogromno računov po nekem sistemu in s tem 

dosegli veliko točk. V ponovnem testiranju po treningu so svoje sisteme izboljšali in bili tako 

še hitrejši. Pri preverjanju fleksibilne uporabe aritmetičnih dejstev in postopkov so učenci 

brez PPUA pred treningom dosegli povprečno 33 točk, po treningu pa 46. Učenci s PPUA so 

pred treningom dosegli povprečno 9 točk za uporabljene strategije, po treningu pa enkrat 

več, 18 točk. Ugotavljamo, da so nekateri učenci s PPUA po treningu tudi že razvili sistem 

zapisovanja in s tem zapisali več računov, še pogosteje kot pred treningom pa so po treningu 

uspešno zapisovali račune z višjo vrednostjo (sestavljene račune in račune odštevanja). 

Pri številu zapisanih računov in pri izbiri različnih računskih operacij so tako prisotne 

statistično pomembne razlike med skupinama pred in po treningu. Pred in po treningu so 

učenci brez PPUA hitreje in fleksibilneje uporabljali aritmetične postopke kot učenci s PPUA. 

Ugotavljamo, da so učenci s PPUA v številu zapisanih računov in v število doseženih točk 

napredovali bolj kot učenci brez PPUA. Učenci brez PPUA so izboljšali svoj dosežek v številu 

zapisanih računov po treningu za 8,64 točk, kar je 37,9 % glede na dosežek pred treningom. 

Učenci s PPUA pa so izboljšali svoj dosežek v številu zapisanih računov za 9,25 točk, kar znaša 

kar 185 % glede na dosežek pred treningom. Pri izbiri strategij so ponovno bolj napredovali 

učenci s PPUA, saj so popravili svoj dosežek izpred treninga za 8,63 točk (93,3 %), medtem ko 

so učenci brez PPUA dosegli 12,93 točk več (38,5 %). To dokazuje, da so učenci brez PPUA po 
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treningu izbirali več računov z višjo vrednostjo (račune odštevanja, deljenja in sestavljene 

račune) kot pred njim in pogosteje kot učenci brez PPUA. 

Na področju reševanja matematičnih besedilnih nalog so prav tako razvidne razlike med 

skupino učencev brez PPUA in skupino učencev s PPUA. Podatki o testiranju homogenosti 

variance in t-testa za privzeti enaki varianci za obe spremenljivki, za število pravilno rešenih 

nalog in za število pravilnih izbranih strategij na preizkusu pred in po treningu kažejo na 

statistično pomembne razlike med skupinama. Skupina učencev brez PPUA je pred 

treningom dosegla statistično pomembno višje rezultate in je v povprečju pravilno izračunala 

6 od 9 besedilnih nalog (M=6,26), skupina učencev s PPUA pa manj kot tri naloge (M=2,63). 

Po treningu je skupina učencev brez PPUA dosegla manj točk iz pravilnih izračunov 

besedilnih nalog (M=5,86), medtem ko je skupina učencev s PPUA napredovala in je dobila 

povprečno  več točk pri tej spremenljivki (M=2,75) kot pred treningom. Rezultati kažejo, da 

je skupina učencev brez PPUA napredovala za 0,12 točke (4,6 %) glede na dosežek pred 

treningom. 

Pri ocenjevanju doseženega števila korakov oz. pravilno izbranih operacij pred treningom so 

učenci brez PPUA dosegli 9 od 14 točk (M=9,26), medtem ko učenci s PPUA niti 4 točke 

(M=3,88). Kar kaže na velike težave učencev s PPUA pri načrtovanju poti do rešitve, pri izbiri 

ustreznih korakov, strategij za reševanje. Po treningu je skupina učencev brez PPUA ponovno 

dosegla slabši rezultat kot pred treningom, in sicer M=8,51 (poslabšanje za 8,1 %), medtem 

ko je skupina učencev s PPUA izboljšala rezultat v izbiri pravilno izbranih operacij na M=4,13. 

Učenci s PPUA so napredovali tudi pri izbiri pravilnih strategij reševanja in zbrali povprečno 

0,25 točke več, kar znaša 6,5 % glede na stanje pred treningom.   
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7.4  POTRDITEV HIPOTEZ 
 

Hipoteza 1: Učenci s PPUA imajo pred treningom aritmetična znanja slabše avtomatizirana; 

počasneje in manj fleksibilno uporabljajo aritmetična znanja in manj uspešno 

rešujejo besedilne naloge kot učenci brez PPUA. 

 

Rezultati desetminutnega preizkusa za ugotavljanje avtomatizacije aritmetičnih dejstev in 

postopkov pred treningom kažejo, da imajo učenci s PPUA manj avtomatizirana aritmetična 

znanja in postopke kot učenci brez PPUA. Rezultati petminutnega preizkusa sestavljanja 

računov kažejo, da učenci s PPUA pred treningom počasneje in manj fleksibilno uporabljajo 

aritmetična dejstva in postopke v primerjavi z učenci brez PPUA. Prav tako se je izkazalo, da 

učenci s PPUA pred treningom statistično pomembno manj natančno ter redkeje s pravilnimi 

strategijami rešujejo besedilne naloge kot učenci brez PPUA.  

S tem lahko potrdimo zastavljeno hipotezo 1.  

 

 

Hipoteza 2: Učenci s PPUA imajo po treningu aritmetična znanja manj avtomatizirana;  

počasneje in manj fleksibilno uporabljajo aritmetična znanja in manj uspešno 

rešujejo besedilne naloge kot učenci brez PPUA. 

 

Po treningu rezultati desetminutnega preizkusa za ugotavljanje avtomatizacije aritmetičnih 

dejstev in postopkov kažejo, da imajo učenci s PPUA statistično pomembno manj 

avtomatizirana aritmetična znanja in postopke kot učenci brez PPUA. Tudi po treningu učenci 

s PPUA počasneje in manj fleksibilno uporabljajo aritmetična dejstva in postopke od učencev 

brez PPUA. Po treningu so učenci s PPUA bolj uspešno reševali besedilne naloge kot učenci 

brez PPUA pred treningom, vendar so besedilne naloge še vedno reševali statistično 

pomembno manj natančno ter redkeje s pravilnimi strategijami v primerjavi z učenci brez 

PPUA.  

Ti rezultati potrjujejo zastavljeno hipotezo 2.  
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Hipoteza 3: Učenci s PPUA bodo po treningu napredovali v avtomatizaciji aritmetičnih 

znanj in postopkov, v fleksibilni uporabi aritmetičnih znanj in reševanju 

matematičnih besedilnih nalog. 

 

Rezultati razlik v aritmetičnih sredinah skupine učencev s PPUA pred in po treningu kažejo, 

da so učenci s PPUA po treningu napredovali na vseh izmerjenih področjih. Največji napredek 

glede na stanje pred treningom so dosegli v hitrosti reševanja aritmetičnih postopkov in 

fleksibilni uporabi aritmetičnih dejstev in postopkov. Zelo opazen napredek pa je razviden 

tudi v avtomatizaciji aritmetičnih dejstev in postopkov. 

S tem lahko potrdimo hipotezo 3. 
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8 ODGOVORI NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA  

 

 

1. Katere so značilnosti in primanjkljaji učencev s PPUA? 

 

Učenci s PPUA, ki so bili vključeni v trening, so se srečevali z lažjimi do težjimi specifičnimi 

aritmetičnimi učnimi težavami, ob tem pa še z drugimi specifičnimi težavami kot je disleksija, 

motnje pozornosti in koncentracije ter disortografija. Veliko učencev, ki ima učne težave pri 

matematiki, izkazuje težave tudi pri branju in ima motnje s pozornostjo (Kavkler, 1995, 

2011a; Fuchs idr., 2006, Zentall, 2007; Jordan in Hanich, 2000). Učenci s PPUA so od začetka 

izobraževanja imeli težave s šibkimi številskimi predstavami in slabšim delovnim in 

semantičnim spominov, ki je oviral normalen priklic aritmetičnih dejstev in postopkov ter 

avtomatizacijo postopkov. Slabo razvite številske predstave so prvi pokazatelj kasnejših 

resnih težav na aritmetičnem področju (Kmetič, 2013; Vukovic idr., 2013). Geary (1990, 

2004) ugotavlja, da imajo učenci z aritmetičnimi težavami najpogosteje težave z delovnim in 

dolgoročnim spominom ter nadzorovanjem reševanja. Tem učencem ne uspe zadržati 

informacij v delovnem spominu, medtem ko izvršujejo še druge operacije.  Pogosto smo pri 

učencih s PPUA prepoznali tudi vizualno-spacialne primanjkljaje, ki nastanejo zaradi šibkega 

vidno-prostorskega sistema in izvršilnega funkcioniranja in jih nekateri povezujejo s šibkimi 

desnohemisfernimi funkcijami (Akhutina in Pylaeva, 2012). Učenci s PPUA so pri računanju 

uporabljali nižje strategije računanja od vrstnikov, tako so vsi še v tretjem triletju pri 

računanju v obsegu do 20 uporabljali prste, do 100 so računali pisno, pogosto so uporabljali 

vizualne opore s koraki reševanja. Vse naštete značilnosti, ki smo jih zaznali pri skupini 

učencev s PPUA, se skladajo z ugotovitvami Gearyja (2004), ki pravi, da imajo učenci s 

težavami pri aritmetiki proceduralne primanjkljaje, primanjkljaje v semantičnem spominu ali 

vizualne-spacialne primanjkljaje. Proceduralni primanjkljaji so povezani s številskimi 

predstavami in pojmi, štetjem in nezmožnostjo reševanja nalog s priklicem. Uporabljajo 

razvojno manj zrele strategije, slabo poznajo postopke in se motijo pri postopkih, ker imajo 

težave s sekvencami zaporednih korakov pri večstopenjskih postopkih (Geary, 1990, 2004; 

Kavkler, 2007). Učenci s PPUA so bili pogosto uspešnejši pri doseganju ciljev iz geometrije, 

kar se sklada z ugotovitvami Kavkler (2011), ki pravi, da se primanjkljaji učencev s PPUA 
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nanašajo na obvladovanje osnovnih računskih sposobnosti in spretnosti seštevanja, 

odštevanja, množenja in deljenja, manj pa na bolj abstraktne matematične sposobnosti in 

spretnosti iz algebre, trigonometrije in geometrije. To pa ne moremo reči za obravnavane 

učence s PPUA, pri katerih smo opazili tudi težave z razumevanjem besedilnih nalog. Vzrok 

lahko najdemo v pridruženih specifičnih težavah, kot je disleksija, kjer težave z branjem zelo 

vplivajo na uspešnost reševanja besedilnih nalog (Jordan, 2007; Vilenius-Tuohimaa idr., 

2008, Kalan, 2015).  

Ugotavljamo, da so imeli učenci s PPUA tudi velike težave s konceptualnim znanjem in 

razumevanjem pojmov in postopkov. Učenje proceduralnih znanj z razumevanjem mora 

temeljiti na razumevanju pojmov (Žakelj, 2013a). V nasprotnem primeru se učenci naučijo le 

mehanični postopek in to znanje je običajno kratkotrajno in ga hitro pozabijo (Žakelj, 2013a), 

kot smo opazili tudi pri obravnavnih učencih s PPUA. Za nekaj učencev s PPUA je bila učna 

snov v tretjem triletju preveč abstraktna, zato so jo usvojili le mehanično in pogosto le z 

vizualnimi oporami.  

 

2. Ali pred treningom obstajajo razlike v aritmetičnem proceduralnem znanju med 

skupino učencev s PPUA in vrstniki brez PPUA? 

 

Pred treningom so učenci brez PPUA izkazovali bolj razvito aritmetično proceduralno znanje 

kot učenci s PPUA. Največji razkorak v aritmetičnem znanju med skupino učencev brez PPUA 

in skupino učencev s PPUA smo opazili na področju številskih predstav, reševanja enačb in 

obvladovanja računskih operacij, kjer se najpogosteje izražajo specifične učne težave pri 

učencih s PPUA. Kar potrjujejo tudi drugi avtorji (Ostad, 2007; Jordan, idr., 2003, Fleischner, 

Garnett in Shepherd, 1982), ki ugotavljajo, da dosegajo učenci s PPUA pomembno nižje 

rezultate kot vrstniki in imajo težave pri obvladovanju osnovnih aritmetičnih sposobnosti in 

spretnosti seštevanja, odštevanja, množenja in deljenja. Fleischner in kolegi (1982) so 

ugotovili, da šestošolci z učnimi težavami pri matematiki niso reševali bolje računov osnovnih 

aritmetičnih dejstev od tretješolcev brez učnih težav. Pri časovno omejenem reševanju so 

petošolci z učnimi težavami pri matematiki rešili le tretjino osnovnih aritmetičnih dejstev 

množenja od njihovih vrstnikov brez učnih težav. V naši raziskavi so učenci brez PPUA v 

nalogah, ki so preverjale številske predstave, dosegli 68 % točk, skupina učencev s PPUA pa 
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povprečno 20 % točk. Pri preverjanju znanja iz obvladovanja računskih operacij so učenci 

brez PPUA dosegli povprečno 40 % točk, medtem ko so učenci s PPUA dosegli le 15 % točk. 

Avtorji vidijo vzroke v slabšem proceduralnem znanju učencev s PPUA predvsem v vizualno-

spacialnih primanjkljajih, pomanjkljivem priklicu aritmetičnih dejstev iz spomina (Geary, 

1994; Kavkler, 2007) in v slabšem dojemanjem zaporedij  (Kavkler, 2007). Avtorji ugotavljajo, 

da imajo učenci s PPUA v tretjem triletju še vedno veliko težav z obvladovanjem osnovnih 

računskih operacij (Prior, 1996), predvsem z deljenjem, z računanjem z decimalnimi števili, 

odstotki in z matematičnim pojmovnim jezikom (McLeod, Armstrong, 1982). V naši raziskavi 

smo posebej zaskrbljujoče rezultate učencev s PPUA dobili na področju enačb in zapisa izraza 

po besedilu, saj učenci s PPUA teh nalog sploh niso reševali. Reševanje enačb zahteva 

odlično proceduralno znanje in zajema upoštevanje veliko korakov, le-te pa pomešajo ali jih 

izpuščajo. Zato je postopek reševanja enačb za učence s PPUA zahteven izziv, podobno kot je 

zahtevna računska operacija deljenja (Kavkler, 2007).  

 

3. Ali obstajajo razlike v avtomatizaciji osnovnih aritmetičnih dejstev in postopkov, 

fleksibilnosti aritmetičnega znanja ter rabi strategij pri matematičnih nalogah med 

skupino učencev s PPUA in skupino učencev brez PPUA pred in po treningu? 

 

Rezultati treh preizkusov (desetminutnega preizkusa za ugotavljanje avtomatizacije 

aritmetičnih dejstev in postopkov, petminutnega preizkusa sestavljanja računov in preizkusa 

reševanja besedilnih nalog) so potrdili, da obstajajo statistično pomembne razlike v 

avtomatizaciji osnovnih aritmetičnih dejstev in postopkov, fleksibilnosti aritmetičnega znanja 

ter rabi strategij pri matematičnih nalogah med skupino učencev s PPUA in skupino učencev 

brez PPUA pred in po treningu. Učenci s PPUA so imeli pred in po treningu aritmetična 

znanja manj avtomatizirana, počasneje in manj fleksibilno so uporabljali aritmetična znanja 

in manj uspešno reševali besedilne naloge kot učenci brez PPUA. Ti rezultati se ujemajo z 

ugotovitvami značilnosti učencev s PPUA, ki izhajajo iz Kriterijev (Magajna idr., 2014), kjer 

avtorice navajajo, da imajo učenci s PPPU matematike ključne težave v razvoju občutka za 

število (npr. sposobnost prepoznavanja pomena in razumevanja števil, odnosov med njimi 

ter njihove raznolike uporabe, fleksibilne rabe števil v vseh štirih aritmetičnih operacijah, 

uporabe in razumevanja števil v strategijah štetja in računanja, sposobnost razvoja strategij 
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za reševanje kompleksnih matematičnih problemov), v razvoju avtomatizacije aritmetičnih 

dejstev in v razvoju sposobnosti hitrega in tekočega računanja oz. točnosti izvajanja in/ali 

avtomatizacije aritmetičnih postopkov. 

 

Raziskava je torej pokazala, da so učenci s PPUA pred in po treningu imeli slabše 

avtomatizirana aritmetična dejstva in postopke od učencev brez PPUA, saj so v povprečju 

pred treningom dosegli povprečno 62 točk, po treningu pa 76 točk, medtem ko so učenci 

brez PPUA dosegli pred treningom povprečno 99 točk, po treningu pa 106 točk od 121 

možnih točk. Podobno so ugotovile z raziskavo avtorice (Kavkler idr., 2011) ter tudi drugi 

avtorji (Ostad, 1998; Geary, 2004; Jordan idr., 2009), ki menijo, da je slaba avtomatizacija 

aritmetičnih dejstev in postopkov in slaba računska fluentnost ključna značilnost učencev z 

učnimi težavami pri matematiki v osnovni šoli. Učenci s PPUA so manj uspešno reševali 

račune z višjo vrednostjo – račune s prehodom čez desetico, sestavljene račune in račune z 

neznanim členom kot pa učenci brez PPUA. Ob tem se učenci s PPUA pogosto niso niti lotili 

reševanja, pri enostavnih računih pa so bili pogosto zmotljivi. Menimo, da so račune izpustili 

zaradi časovno omejenega reševanja na deset minut ali pa so se jim preprosto izognili in raje 

reševali manj zahtevne račune. Hiter priklic enostavnih računov je pogoj za reševanje bolj 

kompleksnih računov (Van Galen in Reitsma, 2010), zato so verjetno učenci obupali in težje 

račune izpustili. Njihov priklic dejstev iz semantičnega spomina je zelo šibek in tudi 

pomanjkljiv, zato so si pogosto pomagali s pisnimi algoritmi, ki so zahtevali več časa. Več 

avtorjev (Geary, 1990; Kirby in Becker, 1988, po Geary, 1994) trdi, da so otroci s specifičnimi 

učnimi težavami pri matematiki počasnejši od vrstnikov brez učnih težav pri izvedbi vseh 

aritmetičnih procesov.  

 

Ugotovili smo tudi, da učenci s PPUA statistično pomembno počasneje in manj fleksibilno 

uporabljajo aritmetična dejstva in postopke. Tako so pred treningom na petminutnem 

preizkusu sestavljanja računov učenci brez PPUA zapisali statistično pomembno manj 

računov od skupine učencev brez PPUA. V povprečju so učenci s PPUA pred treningom 

sestavili le 5 računov, po treningu 14, medtem ko so učenci brez PPUA sestavili pred 

treningom 22 računov, po treningu pa 31. Pri preverjanju fleksibilne uporabe aritmetičnih 

dejstev in postopkov so učenci brez PPUA pred treningom dosegli povprečno 33 točk, po 
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treningu pa 46. Učenci s PPUA so pred treningom dosegli povprečno 9 točk za uporabljene 

strategije, po treningu pa enkrat več, 18 točk. 

 

Raziskava je pokazala, da sta po treningu obe skupini učencev z in brez PPUA izboljšali  svoje 

rezultate na dveh področjih (avtomatizacije in fleksibilne uporabe aritmetičnih dejstev in 

postopkov). Na področju reševanja besedilnih nalog pa so rezultati pokazali, da so učenci 

brez PPUA po treningu manj natančno reševali besedilne naloge in izbirali tudi manj 

primerne strategije. Po treningu so učenci s PPUA največji napredek glede na stanje pred 

treningom dosegli v hitrosti reševanja aritmetičnih postopkov (svoj dosežek so izboljšali za 

9,25 točk, oz. za 185 % glede na dosežek pred treningom) in fleksibilni uporabi aritmetičnih 

dejstev in postopkov (svoj dosežek izpred treninga so izboljšali za 8,63 točk oz. za 93,3 %). 

Učenci s PPUA so opazno napredovali tudi v avtomatizaciji aritmetičnih dejstev in postopkov 

(v povprečju za 13,13 točke oz. 21 % več kot pred treningom), saj sta ti področji povezani. 

Avtomatizacija aritmetičnih dejstev in postopkov predstavlja hitro, točno računanje, brez 

miselnega napora kot tudi ustrezno in fleksibilno uporabo postopkov (Council, 2001, po 

Jordan in Levine, 2009). Na petminutnem preizkusu sestavljanja računov, ki meri fleksibilno 

uporabo aritmetičnih dejstev in postopkov so učenci brez PPUA opazno napredovali tudi 

zato, ker so tudi nekateri izmed njih po treningu že razvili sistem zapisovanja, ki je bil splošno 

prisoten pri učencih brez PPUA, in s tem zapisali več računov. Še pogosteje kot pred 

treningom pa so učenci brez PPUA po treningu uspešno zapisovali račune z višjo vrednostjo 

(sestavljene račune in račune odštevanja). 

 

Učenci s PPUA so pred treningom statistično pomembno manj natančno ter redkeje s 

pravilnimi strategijami reševali besedilne naloge kot učenci brez PPUA. Tako so v povprečju 

učenci s PPUA pravilno izračunali le dobri 2 besedilni nalogi od 9 in za uporabljene strategije 

prejeli manj kot 4 točke od možnih 14 točk. Skupina učencev brez PPUA pa je pred 

treningom pravilno izračunala v povprečju 6 nalog in s pravilno izbranimi računskimi 

operacijami dosegla 9 od 14 točk. Po treningu je skupina učencev brez PPUA za 0,40 točke 

poslabšala svoj rezultat pravilnega izračuna besedilnih nalog iz testiranja pred treningom. 

Prav tako je skupina učencev brez PPUA po treningu pridobila povprečno 0,75 točke manj pri 

pravilni izbiri strategij reševanja besedilnih nalog. Skupina učencev s PPUA pa je po treningu 
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napredovala v točnosti reševanja (dosegli so povprečno 0,12 točke več kot pred treningom) 

in izbiri strategij za reševanje besedilnih nalog (povprečno 0,25 točke več kot pred 

treningom). Napredek v reševanju besedilnih nalog pri učencih s PPUA je minimalen, kar 

lahko pripišemo dejstvu, da je bil trening osredotočen na izboljšanje aritmetičnega 

proceduralnega znanja in ne problemskega znanja. Za uspešno reševanje besedilnih nalog je 

potrebna celostna obravnava, ki vključuje direktno in usmerjeno poučevanje reševanja 

besedilnih nalog ter treninge avtomatizacije dejstev, jezikovnega razumevanja in vizualne 

reprezentacije (Kalan, 2015). 

 

4. Ali so učenci s PPUA pod vplivom treninga (ki ga bo sestavljala DSP, timsko 

poučevanje matematike in vrstniško sodelovalno učenje) dosegli minimalne 

standarde aritmetičnega proceduralnega znanja iz učnega načrta razreda?  

 

Naša raziskava ne omogoča, da bi preverili pozitivni učinek na znanje po posameznih nivojih 

pomoči, torej kakšen učinek je imel na napredek pri učencih s PPUA izvajanje DSP, timsko 

poučevanje in kakšen napredek je prineslo vrstniško sodelovalno učenje. Zato lahko učinke 

na znanje pripišemo celotnemu sistemu pomoči. 

Analiza preverjanja usvojenih minimalnih standardov znanja po treningu (tabele 27., 30 in 

33) je pokazala, da je od učencev s PPUA 5 učencev (MK, UJ, SŠ, MS in NS) popolnoma 

usvojilo vsaj 70 % minimalnih standardov znanja, ostalih 30 % pa delno. Dva učenca (KP, RK) 

nista niti delno usvojila vseh minimalnih standardov znanja. Natančnejša analiza pokaže, da 

sta učenca s PPUA v 7. razredu imela težave s primerjanjem ulomkov po velikosti, 

postopkom deljenja ulomkov, reševanja številskega izraza z več računskimi operacijami z 

ulomki ter z reševanjem besedilnih nalog z ulomki. Ameriški avtorji (Lewis, 2014; Mazzocco, 

idr., 2013) poročajo, da imajo učenci s PPUA trajne težave s primerjanjem ulomkov. Učenka s 

PPUA v 7. razredu je imela tudi nekaj neusvojenih minimalnih standardov znanja, čeprav 

negativnih ocen pri pouku ni prejela. Neusvojeni minimalni standardi znanja predstavljajo 

velik problem v nadaljnem učenju matematike v višjih razredih. Razumevanje koncepta 

ulomkov je temelj za nadaljne učenje decimalnih števil, razmerij, odstotkov in racionalnih 

števil (Jordan idr., 2013; Siegler idr., 2012). 
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Učenki s PPUA v 8. razredu nista popolnoma usvojili postopkov seštevanja, odštevanja in 

deljenja z negativnimi števili. Pri tem sta seštevali in odštevali največkrat napačno zaradi 

neusvojenih pravil, medtem ko je neusvojen minimalni standard iz deljenja negativnih števil 

posledica neutrjenega postopka deljenja iz nižjih razredov. V 9. razredu se je usvajanje 

minimalnih standardov znanja pri učencih s PPUA izkazalo kot najbolj zahtevno. Dve učenki, 

ki sta popolnoma usvojili več kot 75 % minimalnih standardov znanja, sta imeli težave pri 

reševanju besedilnih nalog z linearno enačbo. Ena učenka s PPUA je vse minimalne 

standarde usvojila vsaj delno, učenec s PPUA v 9. razredu ni usvojil vseh minimalnih 

standardov znanja in je bil po koncu treninga tudi negativno ocenjen pri matematiki. Vzroke 

za neuspešnost pri enem učencu in slabše doseganje minimalnih standardov znanja še pri 

dveh učenkah s PPUA lahko najdemo v pojavu komorbidnosti. Ti učenci imajo poleg 

specifičnih primanjkljajev na področju aritmetike še druge specifične primanjkljaje (izstopata 

disleksija in motnje pozornosti in koncentracije) in morebiti tudi nekoliko nižje intelektualne 

sposobnosti. Vsa ta široka paleta motenj jih v zadnjem triletju že bistveno ovira pri 

doseganju učnih ciljev. Na to opozarjajo tudi drugi avtorji, ki opažajo, da imajo učenci s 

kombiniranimi motnjami (npr. z disleksijo) slabše proceduralno znanje (Shalev idr., 1997) in 

mnogo več težav pri reševanju nalog z besedilom (Geary idr., 2000; Jordan in Montani, 1997; 

Jordan idr., 2003) kot učenci s specifičnimi učnimi težavami pri matematiki.  

 

5. Ali po treningu obstajajo razlike v aritmetičnem proceduralnem znanju glede na 

postavljene cilje iz učnega načrta med skupino učencev s PPUA in skupino učencev 

brez PPUA? 

 

Ugotavljamo, da so učenci s PPUA po treningu v povprečju slabše usvajali minimalne 

standarde aritmetičnega proceduralnega znanja iz učnega načrta od učencev brez PPUA. V 7. 

razredu smo zaznali največjo razliko med skupino učencev s PPUA in skupino učencev brez 

PPUA v usvojenem aritmetičnem proceduralnem znanju pri ubeseditvi postopkov (krajšanja 

in razširjanja ulomkov, 55 %) in pri obvladovanju računskih operacij z ulomki na prvem 

preverjanju znanja (53 %), medtem ko je bila razlika med skupinama v drugem preverjanju 

minimalna (6 %). Razlog lahko pripišemo dejstvu, da smo z učencema s PPUA računske 
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operacije z ulomki utrjevali pri DSP tudi po prvem preverjanju znanja, medtem ko ostali 

učenci tega niso počeli, saj so obravnavali pri pouku snov iz geometrije.  

Ugotovitve številnih raziskav, ki so temeljile na pomoči učencev s PPUA pri učenju urejanja in 

računanja z ulomki so poročale o napredku učencev s PPUA. Pri tem so v raziskavah 

obravnavo izvedli s pomočjo različnih intervencij, npr. s pomočjo strukturiranega ali 

direktnega poučevanja (Flores in Kaylor, 2007; Gersten in Kelly, 1992; Scarlato in Burr, 2002), 

s pomočjo strategije »konkretno-simbolno-abstraktno« (KSA) (Butler idr., 2003; Jordan, idr., 

1999) ali z mnemotehnikami (Test in Ellis, 2005).  

 

Povprečni rezultati učenk s PPUA iz 8. razreda glede usvajanja minimalnih standardov znanja 

niso bistveno odstopali od povprečja skupine učencev brez PPUA, učenki s PPUA sta na 

nekaterih področjih dosegli celo boljše rezultate od učencev brez PPUA. Učenki s PPUA sta 

bolje od učencev brez PPUA reševali naloge iz urejanja racionalnih števil (uprizoritev 

negativnih in pozitivnih racionalnih števil na številski osi, za 12 %), izraze s potencami in 

koreni (za 8 %) ter naloge, kjer smo preverjali znanje kvadriranja in korenjenja (16 % bolje 

kot učenci brez PPUA). Učenki s PPUA sta se slabše izkazali od učencev brez PPUA pri 

obvladovanju računskih operacij z negativnimi racionalnimi števili (29 % slabše od učencev 

brez PPUA). Razlog za primerljive rezultate med učenci z in brez PPUA  pripisujemo temu, da 

je v 8. razredu še nekaj učencev s specifičnimi težavami pri matematiki, ki niso usmerjeni in 

posledično kvarijo rezultate skupine učencev brez PPUA. Dobre rezultate učenk s PPUA pa 

lahko pripišemo tudi temu, da veliko utrjujeta pri DSP in doma ter sta skozi leta izvajanja DSP 

že razvili odlične strategije za premagovanje svojih primanjkljajev. 

Rezultati končnih matematičnih preizkusov v 9. razredu kažejo, da so učenci s PPUA po 

treningu dosegli pri polovici vseh proučevanih področjih zelo primerljive rezultate kot učenci 

brez PPUA. Učenci s PPUA so slabše reševali besedilne naloge z linearnimi enačbami (za 32 % 

slabše od učencev brez PPUA). Nekoliko slabše usvojeno aritmetično proceduralno znanje 

učencev s PPUA pa opazimo tudi pri reševanju izrazov s spremenljivkami (za 19 % nižji 

rezultat od učencev brez PPUA) ter pri izražanju neznanke iz matematične formule (13 % nižji 

rezultat). Najpomembneje je, da so učenci s PPUA postopek reševanja linearnih enačb z 

naravnimi in racionalnimi števili usvojili. Enačba je eno najbolj pomembnih orodij v 

matematiki, specifično v algebri (Howard, Asare-Ikoom in Nkani, 2008). 
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Pri pisnih preverjanjih znanja so učenci s PPUA pogosto manj uspešni, saj ne osvajajo točk 

zaradi različnih napak, ki so posledica njihovih specifičnih primanjkljajev (npr. vizualno-

spacialni primanjkljaji, slab priklic dejstev, motnje pozornosti) (Geary, 1990, 2004; Fuchs idr., 

2006; Kavkler, 2007). Analiza povprečij pridobljenih ocen pri matematiki v času treninga 

obeh skupin je pokazala, da so učenci s PPUA v 7. in 9. razredu v povprečju prikazali za eno 

oceno nižje znanje, medtem ko je povprečje ocen učenk s PPUA v 8. razredu skoraj 

popolnoma primerljivo s povprečjem skupine učencev brez PPUA. Moramo pa ponovno 

poudariti, da imata dva učenca v 8. razredu izrazite specifične učne težave pri matematiki in 

obiskujeta individualno in skupinsko pomoč, nista pa usmerjena v program s prilagojenim 

izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, zato obstaja verjetnost, da so njuni rezultati na 

preverjanjih zniževali izračunana povprečja skupine učencev brez PPUA. 

 

Prišli smo tudi do naslednje ugotovitve. Analiza usvojenih minimalnih standardov znanja 

skupin učencev z in brez PPUA ne prikaže tako velikih razlik v aritmetičnem proceduralnem 

znanju učencev s PPUA v primerjavi z učenci brez PPUA, kot so bile ugotovljene razlike v 

sposobnosti avtomatizacije osnovnih aritmetičnih dejstev in postopkov, fleksibilnosti 

aritmetičnega znanja in reševanja besedilnih nalog. Učenci s PPUA imajo po treningu mnogo 

slabše avtomatizirana aritmetična proceduralna znanja, počasneje in manj fleksibilno 

uporabljajo aritmetična znanja in manj uspešno rešujejo besedilne naloge od učencev brez 

PPUA kot so razvidne razlike v doseganju minimalnih standardov znanja med skupino 

učencev s PPUA in skupino učencev brez PPUA. V usvajanju učnih ciljev iz učnega načrta so 

učenci s PPUA iz 8. in 9. razreda dosegali zelo primerljive rezultate kot učenci brez PPUA. 

Razlog lahko pripišemo intenzivnemu treningu, ki je vključeval DSP, timsko poučevanje in 

vrstniško sodelovalno učenje. Učenci s PPUA so predvsem pri tedenskem učenju v okviru DSP 

ob ponovni razlagi učne snovi in intenzivnem utrjevanju razvili dobre strategije reševanja in 

utrdili svoje znanje, da so dokaj enakovredno izkazali svoje znanje obravnavane učne snovi v 

razredu. 
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6. Katere bodo prednosti in pomanjkljivosti DSP, timskega poučevanja in vrstniškega 

sodelovalnega učenja? 

 

Trening smo pripravili in izvajali v treh nivojih, kot izvajanje DSP, kot timsko poučevanje 

učitelja matematike in izvajalca DSP ter kot vrstniško sodelovalno učenje. Pri tem smo 

izhajali iz petstopenjskega modela pomoči (Magajna idr., 2008) in učnega načrta iz 

matematike za devetletno osnovno šolo (Učni načrt, 2011) ter upoštevali dognanja iz 

literature o pomoči učencem s PPUA (npr. Geary, 1994, 2004; Kavkler, 1997, 2007; Žakelj, 

2003, 2013; Tancig idr., 2004; Kalan, 2015; Hodnik Čadež, 2014; Mitchell, 2008; Sharp, 2009; 

Fuchs in Fuchs idr., 2006), o timskem sodelovanju (npr. Friend and Cook, 2007; Polak, 2009; 

Havaj, 2014; Žakelj in Valenčič Zuljan, 2015; Jereb, 2011; Murawski in Swanson, 2001; 

Murawski in Lochner, 2011;  Sileo in Garderen, 2010).  

Ob upoštevanju celostnega načina dela smo vključili učiteljico matematike s timskim 

poučevanjem matematike, vrstnike z vrstniškim sodelovalnim učenjem, razredničarko kot 

vodjo strokovne skupine, starše preko timskih sestankov in sprotnega obveščanja ter učence 

same kot sogovornike pri načrtovanju in izvajanju ukrepov pomoči.  

 

Pri urah DSP smo postavili cilje v skladu z ocenami funkcioniranja učencev ter učnim načrtom 

iz matematike. Izvajalka DSP je načrtovala cilje ur v sodelovanju z učiteljico matematike. V 

večini ur smo pri DSP obravnavali in utrjevali snov vzporedno, kot je potekala pri pouku 

matematike, izvajali smo intenzivne treninge izboljšanja avtomatizacije dejstev in postopkov 

in pri tem pogosto nadgrajevali predznanje, saj je bilo potrebno zmanjševati njihove 

primanjkljaje. V raziskavi smo natančno opisali izvedene treninge za izboljšanje 

aritmetičnega proceduralnega znanja v vseh treh razredih, ki smo jih izvajali pri DSP. Učenci s 

PPUA namreč potrebujejo od tri-do petkrat več ponavljanj kot njihovi vrstniki (Magajna idr., 

2008). Prednost DSP vidimo tudi v utrjevanju učne snovi s konkretnim materialom, ki so ga 

še nekateri učenci s PPUA potrebovali tudi v tretjem triletju OŠ.  

Učenci s PPUA v tretjem triletju so večinoma že razumeli smisel ur DSP in so zato motivirano 

sodelovali in redno tedensko prihajali, ob tem so nekateri prosili še za dodatne ure. To kaže 

na zadovoljstvo učencev z DSP, kar je potrdila tudi evalvacija izvajanja DSP v obliki 
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razgovorov in vprašalnika. Učenci so izrazili zadovoljstvo z izvajanjem DSP zaradi dodatne 

razlage, ki jim je bila nudena, da so lahko vprašali, česa ne razumejo ali sami predlagali 

kakšno nalogo. Pri urah DSP smo učence s PPUA uspešno učili tudi spretnosti samostojnega 

učenja, saj je znano, da imajo učenci z učnimi težavami pri matematiki večje primanjkljaje na 

področju samoregulacije, vendar pa veliko pridobijo v procesu poučevanja strategij, ki 

vključuje tudi samoregulacijo (Bootge, 2001; Graham in Harris, 2003, po Montague, 2008). 

Tako smo učence s PPUA navajali na to, da so sami razložili, katero učno snov trenutno 

obravnavajo, pri katerih nalogah so imeli težave in jih spodbujali, da so sami postavljali 

vprašanja. Z učenci smo v začetku ur skupaj določevali cilje, ob koncu pa z njimi izvedli  kratko 

evalvacijo. Pri tem smo jih spodbujali, da so opazovali svoj napredek in ocenili svojo 

uspešnost pri opravljanju nalog ter konstruktivno razmišljali o učnem procesu in dajali 

predloge. Eden izmed ciljev pri DSP je bilo učenje strategij samostojnega učenja. Tako so 

učenci s PPUA pri urah sami iskali pomoč v razloženi snovi in že rešenih zgledih v učbenikih, 

zvezkih ali na spletu in to nadaljevali tudi ob domačem delu. Pri urah DSP smo z učenci 

izdelovali tudi vizualne opore in se jih učili uporabljati. Učence smo spodbujali, da so si 

vizualne opore izdelali sami po zabeležkah v njihovih zapiskih ali s pomočjo učbenika. Na tak 

način smo jih učili samostojnosti in jih pripravljali za nadaljnje izobraževanje.  

Dodatno vrednost izvajanja DSP vidimo tudi v razvoju njihove osebnosti, ki je potekal skozi 

neformalne razgovore pri urah o njihovem počutju, strahovih, stiskah, željah, potrebah, 

povezanih s šolskim delom, z odnosi v šoli in doma in kratkoročnih načrtih, kako npr. 

popraviti oceno ter dolgoročnih načrtih, kam naprej v srednjo šolo, k čemur velik pomen 

pripisujejo tudi številni avtorji (Magajna idr., 2008; Bauwens idr., 1989, po Fennick, 2001; 

Havaj, 2014).   

 

Vse našteto so prednosti DSP, ki pripomorejo k razumevanju učne snovi in doseganju 

postavljenih ciljev učnega načrta in istočasno krepijo še njihovo osebnost, tako da jih učijo 

samostojnosti, organiziranosti, krepijo čustveno stabilnost in dvigujejo samopodobo. Učenci 

s PPUA pomanjkljivosti v evalvaciji izvajanja DSP niso izrazili. DSP smo v tretjem triletju 

izvajali večinoma po pouku ali v času prostih ur in ne v času pouka matematike, kar je v 

nasprotju z Navodili za prilagojeno izvajanje programa osnovne šole z dodatno strokovno 

pomočjo (Otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, 2008), ki pravijo, da bi se 
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morala DSP čim več izvajati v okviru pouka v oddelku. Vendar so si v tretjem triletju tak način 

izvajanja želeli učenci in tudi starši, saj so s tem bili učenci s PPUA deležni še dodatnega 

učenja.  

Redno timsko poučevanje v obliki sodelovanja izvajalca DSP in učitelja matematike je 

predstavljajo dodatno pomoč učencem s PPUA, ki je do izvedbe raziskave niso bili deležni. 

Timsko poučevanje je bila tako novost za učence v vseh razredih, prav tako pa tudi za obe 

učiteljici. Učiteljica matematike je v izbrani šoli pri pouku matematike uporabljala strategije 

dobre poučevalne prakse, ki so prvi pogoj za uspešno pomoč učencem z učnimi težavami 

(Magajna idr., 2008; Kavkler, 2011a) ter upoštevala pripravljene individualizirane programe 

za učence s PPUA, ki so bili pripravljeni v sodelovanju strokovne skupine. Učiteljica 

matematike in izvajalka DSP sta pri učencih uvajali številne specifične prilagoditve v skladu z 

njihovimi individualiziranimi programi, kot so npr. časovne prilagoditve (omogočen dodatni 

čas za avtomatizacijo veščin, za pridobivanje, utrjevanje in preverjanje znanja), prilagoditve 

okolja, prilagoditve učnih pripomočkov in gradiv (vizualne opore, konkreten material, več 

slikovnega materiala, rabo žepnega računala in računalnika), prilagoditve učnih metod in 

pristopov (poudarjanje ključnih misli, idej, besed, dejavnosti s konkretnimi materiali, 

enostavnejše razlage (vsebinsko in jezikovno manj zahtevne) z večkratno ponovitvijo; učenje 

strategij korak za korakom, pogoste povratne informacije), prilagoditve domačih nalog in 

drugih obveznosti. Izvajalki timskega pouka sta med timskim poučevanjem in tudi v času DSP 

uporabljali specifične strategije poučevanja učencev s PPUA, ki so se izkazale za zelo uspešne 

strukturirano ali direktno poučevanje, verbalizacijo, modeliranje, različne ponazoritve, 

dajanje takojšnje povratne informacije, dinamično poučevanje, sistematično predstavljanje 

in poučevanje algoritmov operacij, izdelovanje in učenje uporabe didaktičnih pripomočkov in 

vizualnih opor (Kavkler, 2004; Kavkler, 2011a; Košir, 2011). Številne raziskave potrjujejo 

učinkovitost direktnega poučevanja pri učencih z učnimi težavami ter tudi pri učencih, ki 

posebnih potreb in učnih težav nimajo (Chall, 2000, po Košir, 2011; Heal, Hanley in Layer, 

2009, po Košir, 2011). Rezultati raziskave National Mathematics Advisory Panel v letu 2008, 

kažejo, da direktno poučevanje matematike učencev s PPUA omogoči napredovanje v 

spretnostih računanja, reševanja matematičnih besednih nalog in generalizaciji naučenih 

spretnosti (Jayanthi, Gersten in Baker, 2008). 
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Osnova za izpeljavo zastavljenih ciljev učnega načrta in dobro sodelovanje izvajalk timskega 

pouka je bilo načrtovanje, s čimer se strinjajo številni avtorji (Polak, 2009; Murawski in 

Lochner, 2011; Murawski in Dieker, 2008; Kohler-Evans, 2006). Pred izvajanjem timskega 

pouka sta obe izvajalki načrtovali izpeljavo timskega pouka po vseh segmentih (pogledi na 

timsko delo, prevzemanje odgovornosti za različne naloge, morebitne ovire in težave, 

pričakovanja in zahteve glede organizacije pouka, učnih priprav, vzpostavljanja discipline, 

domačih nalog, preverjanja in ocenjevanja znanja, sodelovanja s starši idr.) v skladu s 

priporočili avtorice Pavlič Škerjanc (2012).   

 

Analiza realizacije timskega poučevanja je pokazala, da smo največkrat izbrali alternativni tip 

timskega poučevanja (28-krat), 26-krat poučevanje v paru in 13-krat pravo timsko 

poučevanje. V raziskavi (Stumpf, 2015), ki je proučevala vpliv timskega poučevanja pri 16-

letnih učencih na osnovnih in srednjih šolah v ameriški državi Minesota, je bil največkrat 

izbran tip »poučevanje v paru«, naslednji po pogostosti izbire je bil tip timsko poučevanje. 

Najmanj pogosto so učitelji v raziskavi (Stumpf, 2015)  izbirali tip »vzporedno poučevanje«.  

Tip timskega poučevanja »poučevanje v paru« je poleg tipa »eden uči, drugi opazuje« najbolj 

pogosta oblika izvajanja timskega poučevanja (Weiss in Lloyd, 2002, po Gürgür in Uzuner, 

2010; Scruggs idr., 2007; Friend, 2008), saj ga je po mnenju avtorjev najbolj preprosto 

načrtovati in izvesti, pogosto pa se uporablja pri prvih poskusih timskega poučevanja, kjer se 

učiteljice še navajajo druga na drugo. Tudi iz teh razlogov je bil tip »poučevanje v paru« zelo 

pogosto uporabljen v naši raziskavi. Najpogosteje smo ga uporabili pri urah obravnave nove 

snovi, kjer je učiteljica matematike uvedla novo snov, izvajalka DSP pa ji je »asistirala« po 

razredu z dodatno razlago učencem, s popravki v učenčevih zapiskih ter s pomočjo pri 

rokovanju s pripomočki. Pri tem je največjo pozornost namenila učencem s PPUA, obenem 

pa je pomoč nudila tudi drugim učencem, s čimer se strinjajo tudi drugi avtorji (Havaj, 2014; 

Valančič, 2005, Klingner idr., 1998). 

 

Prednost v izbiri alternativnega tipa timskega poučevanja smo videli v tem, da smo lahko 

učence pri urah utrjevanja razdelili v dve različno veliki homogeni skupini glede na uspešnost 

pri matematiki. Oddelki na tej šoli so manj številčni, kar je pomenilo, da ni bilo mogoče 

oblikovati učnih skupin v 8. in 9. razredu, ki pa so se izkazale za veliko prednost v zadnjih 
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razredih OŠ, ko je znanje matematike pri učencih že zelo diferencirano. S pomočjo 

alternativnega tipa timskega poučevanja so učenci v svoji skupini utrjevali snov na sebi 

primernem nivoju zahtevnosti. Nekatere avtorji (Peklaj, 2001; Mitchell, 2007; Valenčič  

Zuljan idr., 2012) menijo, da delitev v homogene skupine ne prinaša povprečno širšega 

učnega znanja pri učencih s SUT. Odločitev za ta tip timskega poučevanja je temeljil na 

dejstvu, da se je trening izvajal le v četrtini ur matematike, ostale tri četrtine ur so bili učenci 

združeni. Pri urah alternativnega tipa timskega poučevanja smo z učenci največkrat utrjevali 

učno snov. Na ta način so napredovali oboji, učenci, ki so težje usvajali matematično snov, 

skozi počasnejšo razlago, z več lažjimi primeri, s katerimi so snov utrdili in si zapomnili 

postopke ter tudi učno uspešnejši učenci pri matematiki, ki so na ta način rešili mnogo več 

nalog in so imeli možnost dodatne razlage pri težjih nalogah v razmerah, kjer so bili vsi 

motivirani. Prednost alternativnega tipa timskega poučevanja se je pokazala tudi pri ustnem 

preverjanju znanja, kjer je učiteljica matematike ustno ocenjevala učence pri tabli, izvajalka 

DSP pa je istočasno v razredu ostalim učencem pomagala pri utrjevanju snovi. Redkeje smo 

izvajali pravo timsko poučevanje, kjer sta obe izvajalki popolnoma enakovredni, saj ta tip 

zahteva popolno poznavanje in zaupanje učiteljic, ki pride z izkušnjami.  

 

Prednost timskega poučevanja smo opazili pri urah geometrije, kjer učenci s SUT s težavo 

sledijo načrtovanju učiteljice pri tabli. Oblika timskega poučevanja »poučevanje v paru« je 

bila zelo primerna, saj je izvajalka DSP lahko pomagala učencem, ki so zaostajali pri 

načrtovanju ali so načrtovali napačno. Ne nazadnje veliko prednost timskega poučevanja 

vidimo tudi v pridobivanju večje samozavesti in samospoštovanja učencev in učiteljev, ra-

zvoju socialnih spretnosti in krepitvi vezi z vrstniki, podobno kot navajajo drugi raziskovalci 

(Austin, 2001; Walter-Thomas, 1997).  

Po opravljeni raziskavi menimo, da ima timsko sodelovanje veliko prednosti za učence in  

učitelje, kar poudarja tudi veliko slovenskih (Kavkler, 1996; Cenčič, 2003, Nolimal, 2009; 

Polak, 2009) in tujih raziskovalcev (Buckley, 2000, Murawski in Lochner, 2011, Murawski in 

Dieker, 2008, Sileo in Garderen, 2010). Na osnovi opazovanja, evalvacij izvajalk timskega 

pouka in evalvacijskega vprašalnika za učence lahko strnemo največje prednosti timskega 

poučevanja za učence. To so: večja diferenciacija in individualizacija dela, raznolikost 

poučevalnih stilov, višja pozornost in motivacija, večja aktivnost pri pouku, hitrejše povratne 
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informacije, zmanjšana monotonost pouka in večja samozavest. Te ugotovitve so enake, kot 

jih je pokazala raziskava na Gimnaziji Jožeta Plečnika Ljubljana (Bojadžiev in Željeznov, 2012), 

kjer je skoraj 90 % dijakov bilo zadovoljnih z uvedbo timskega pouka. V naši raziskavi si je dve 

tretjini učencev želelo še več takšnih ur. 

Učitelji pri timskem pouku pridobijo predvsem na naslednjih področjih: večja medsebojna 

pomoč in skupno reševanje problemov, lažje sprotno spremljanje učencev, izkoriščanje 

močnih področij učiteljev, dopolnjevanje učiteljev v didaktičnih pristopih in oblikah dela, v 

znanju, sposobnostih in spretnostih ter v osebnostnih lastnostih, temperamentu, učnih in 

spoznavnih stilih. Izvajalki timskega poučevanja sta izkušnjo timskega poučevanja ocenili kot 

odlično, predvsem zato, ker sta lahko opazovali reakcije učenca s PPUA pri pouku na različne 

dražljaje, spodbude, tudi na graje in opominjanje. Učiteljica je tako dobila priložnost 

spremljati neposredno delo izvajalke DSP z učencem, torej izvajanje različnih strategij, ki 

ustrezajo učencu s PPUA, izvajalka DSP pa je lahko spremljala, kako učenec funkcionira v 

razredu, kjer je več učencev z različnimi potrebami, navadami, osebnostmi, interakcijo z 

učiteljem in sošolci ipd. 

Pri urah timskega poučevanja smo prepoznali tudi nekaj slabosti oz. pomanjkljivosti. 

Največjo težavo vidimo v pomanjkanju časa za načrtovanje in evalvacijo, na kar opozarjajo 

tudi številni avtorji (Walter-Thomas, 1997; Welch, 2000; Austin, 2001; Scruggs idr., 2007; 

Magiera in Zigmond, 2005), ki dodajajo kot slabosti še premalo administrativne podpore in 

nezadovoljivo izobraževanje za timsko poučevanje. Zaradi tega smo čas za načrtovanje in 

evalvacijo natančno določili, vendar smo zaradi okoliščin nekajkrat načrtovanje izvedli med 

petminutnimi odmori in preko e-pošte. Težavo je predstavljal tudi postavljen urnik izvajanja 

timskega poučevanja, ki smo ga morali prilagajati glede na vsebino in cilje obravnavane snovi 

in glede na druge dejavnosti učencev (dnevi dejavnosti, projekti, tekmovanja ipd.). Zaradi 

tega je izvajalka DSP morala spreminjati svoj urnik drugega dela, kar je prineslo določene 

neprijetnosti. Kmalu po začetku izvajanja timskega poučevanja se je pokazala še ena 

pomanjkljivost skupnega dela dveh učiteljic v oddelku, to je slabša koncentracija učiteljice, ki 

podaja snov. Učiteljico je namreč zmotil tudi tihi govor učiteljice asistentke, ki je pomagala 

določenemu učencu. Težava je skozi izvajanje treninga izzvenela, saj sta se obe izvajalki 

timskega poučevanja navadili na takšne motnje in se prilagodili druga drugi. Učence je pri 

timskem poučevanju zmotila različna razlaga snovi pri obeh učiteljicah, medtem ko so učenci 
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brez učnih težav pri matematiki izrazili nezadovoljstvo, da so pri tem pouku obravnavali težjo 

snov, opozorili pa so tudi na njihovo nesproščenost pri pouku zaradi dodatnega nadzora v 

obliki drugega učiteljice. 

Zelo pogoste pomanjkljivosti timskega poučevanja, kot jih navajajo avtorji (Magiera idr., 

2005, Walther-Thomas, 1997, Havaj, 2014; Scruggs idr., 2007; Murawski in Lochner, 2010; 

Gürgür in Uzuner, 2010) so povezane z medosebnim neujemanjem, pasivnostjo in 

nezainteresiranostjo izvajalcev timskega poučevanja, nejasno opredeljenih vlogah v timu, kar 

pomeni prevlada enega izvajalca timskega poučevanja nad drugim oz. prilagajanje izvajalca 

DSP učitelju, zavistjo sodelavcev in tekmovanje, pomanjkanje podpore vodstva idr., v naši 

raziskavi nismo zasledili, saj sta bili izvajalki timskega poučevanja osebnostno in 

profesionalno dobro usklajeni. Smo pa prepričani, da lahko timsko delo v razredu pri učenju 

povzroči škodo, če strokovna delavca nista kompatibilna. 

 

V naši raziskavi smo izvajali DSP zunaj oddelka v številu ur, ki je učencem pripadlo po odločbi 

o usmeritvi. Ure timskega pouka smo izvajali v dodatnem obsegu. To se je izkazalo za odlično 

rešitev, ki pa je v realnosti težko izvedljiva. Strokovnjaki zagovarjajo, da se del ur DSP izvede 

tudi pri pouku v obliki sodelovanja izvajalca DSP in učitelja matematike, kar pomeni, da se na 

ta račun zmanjša število (individualne) pomoči izven oddelka. Menimo, da je učna snov v 

tretjem triletju za nekatere učence s PPUA, ki imajo še dodatne specifične težave ali nižje 

kognitivne sposobnosti, zelo zahtevna in nujno potrebujejo veliko individualnega dela. Zato 

je po našem mnenju DSP izven oddelka v tretjem triletju nujno potrebna in zelo koristi 

učencem s PPUA, s čimer se strinjajo tudi drugi raziskovalci (Havaj, 2014; Mulej, 2014; Žakelj, 

Valenčič Zuljan, 2015). Temu pritrjujejo tudi učenci, ki pravijo, da se v razredu težje 

skoncentrirajo, ker se bojijo, da bi se jim drugi posmehovali, ker jih je sram (Mataič Šalamun, 

2006; Gabrovšek, 2004) ali ker morajo v razredu delati več in težje naloge kot pri 

individualnih urah (Klingner idr., 1998, Havaj, 2014), medtem ko lahko izven razreda nekaj 

časa namenijo pogovoru in igri. 

Predlagamo rešitev, da bi se učence s PPUA pri urah DSP občasno združevalo v majhne 

skupine in tako bi razliko ur namenili pomoči v razredu pri pouku. Zavedamo se, da bi s tem 

nastajale težave z urnikom izvajanja DSP, ki pa so po našem mnenju rešljive, če za to 

pokažemo dovolj angažiranosti in interesa. 
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Učenci s PPUA so v okviru treninga poleg DSP in timskega poučevanja imeli možnost do 

pomoči pri dopolnilnem pouku in individualni ter skupinski pomoči. Prav tako pa smo za njih 

organizirali vrstniško sodelovalno učenje, ki je potekalo na prostovoljni bazi. Učenci v tretjem 

triletju so že dokaj samostojne zrele osebnosti in se vključujejo v dodatne, prostovoljne 

aktivnosti, če so za to dovolj motivirani. Zato menimo, da učenci na tej starostni stopnji 

potrebujejo pri izvajanju vrstniškega sodelovalnega učenja organizacijski okvir, vodenje, 

spodbudo in podporo, v nobenem primeru pa ne prisilo kot obliko zunanje motivacije.  

Učiteljica matematike se je zavedala vseh prednosti sodelovalnih oblik učenja in poučevanja 

in je že pred treningom v skladu z ugotovitvami številnih avtorjev (Peklaj, 2001, 2004; Jereb, 

2011; Fuchs, 2002; Magajna idr., 2008; Kavkler, 2011a) v veliki meri in za različne namene v 

pouk matematike vključevala različne oblike sodelovalnega učenja. Učiteljica je uvajala 

sodelovalno učenje za namen utrjevanja in uvajanja nove učne snovi, pri tem je izbirala 

predvsem obliki učenje v parih in učenje v majhnih skupinah, sodelovalne projekte v paru ter 

vrstniško učno pomoč. Vrstniško sodelovalno učenje, ki smo ga organizirali v okviru treninga, 

je bilo tako že vpeljano prej. Za namen treninga smo učencem mentorjem in učencem s 

PPUA predstavili naše predloge glede pogostosti in časa izvajanja sodelovalnega učenja. 

Ugotovili smo, da se je vrstniško sodelovalno učenje izvajalo redno pri bolj motiviranih 

učencih, medtem ko en učenec s PPUA ni želel prejemati te pomoči. Učenci so se skupaj učili 

pred in po pouku in med prostimi urami, nekateri učenci s PPUA so bili deležni vrstniške učne 

pomoči tudi med poukom, saj so sedeli ob svojih prijateljih, ki so bili istočasno tudi njihovi 

mentorji. Drugi učenci so se vključili v skupinsko opravljanje domačih nalog in učenje pred 

poukom. Učenci vidijo prednost v vrstniškem sodelovalnem učenju v tem, da učenje poteka 

na sproščen in ne prezahteven in intenziven način. Ta oblika učenja jim je iz istih razlogov 

všeč tudi pri pouku. Največjo prednost vrstniškega sodelovalnega učenja smo prepoznali v 

tem, da pri tem učenju napredujejo oboji, tako na izobraževalnem kot socialnem področju, 

kar potrjujejo tudi drugi avtorji (Kavkler, 2011c; Jereb, 2011). Slavin s sodelavci (1996) je 

preučil 67 raziskav o sodelovalnem učenju pri matematiki in ugotovil, da so v 67 % primerih 

učenci v skupini, kjer so se učili s pomočjo kooperativnih oz. sodelovalnih metod, bolj 

napredovali, kot učenci, ki so jih učitelji poučevali na tradicionalen način. Do podobne 

ugotovitve sta prišli tudi avtorici raziskave (Witcher in Feng, 2010), ki sta preučevali razlike 

10-letnih učencev v matematičnih dosežkih po različnih metodah poučevanja. V raziskavi, ki 
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je trajala eno šolsko leto, je en oddelek učencev poučevala učiteljica matematike na 

tradicionalen način, drug oddelek pa sta timsko poučevali učiteljica matematike in specialna 

in rehabilitacijska pedagoginja. Rezultati raziskave (Witcher in Feng, 2010) so pokazali, da so 

učenci v obeh oddelkih napredovali v znanju. Razlika v napredku med učenci obeh oddelkov 

ni bila statistično pomembna, vendar so učenci iz oddelka, kjer se je poučevalo timsko, v 

vseh spremenjljivkah dosegli višje povprečne rezultate od učencev, ki so jih poučevali na 

tradicionalen način.  

 

Temeljni namen naše raziskave je bil oblikovati, izvesti in analizirati trening za izboljšanje 

aritmetičnega proceduralnega znanja za skupino učencev s PPUA, ki je temeljil na izvajanju 

dodatne strokovne pomoči, na strategiji timskega poučevanja učiteljice matematike in 

izvajalke DSP in vrstniškega sodelovalnega učenja. Model je vključil vse razpoložljive vire v 

sistemu kot to predvideva model »odziv na obravnavo«. Učiteljici sta poučevali po metodah 

dobre poučevalne prakse z izbiro specifičnih strategij poučevanja za učence s PPUA. Izvajalka 

DSP je izvedla zelo intenzivni trening avtomatizacije aritmetičnih postopkov v treh razredih. 

V skladu s petstopenjskim modelom pa smo še organizirali drugo učno pomoč v šoli 

(dopolnilni pouk in individualno in skupinsko pomoč) ter vrstniško sodelovalno učenje. 

Raziskava je pokazala, da vse te organizirane oblike pomoči prinašajo veliko prednosti za 

učence s PPUA in prinašajo napredek v aritmetičnem proceduralnem znanju učencev s PPUA. 
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9  SKLEPNE UGOTOVITVE  

 

Rezultati raziskave TIMSS 2011 za Slovenijo ter vsakoletno nacionalno preverjanje znanja v 

OŠ pokažejo na najnižje matematične dosežke pri učencih v Pomurski regiji. Rezultati NPZ 

izpostavijo še dve pomembni dejstvi, in sicer da rezultati NPZ močno korelirajo s socialno-

ekonomskimi dejavniki družine ter da učenci s posebnimi potrebami po učnih dosežkih pri 

matematiki pomembno zaostajajo za vrstniki (Žakelj in Cankar, 2009). Slovenski 

osnovnošolski učitelji zaznavajo, da imajo učenci veliko težav z učenjem aritmetike, in sicer z 

učenjem poštevanke, z računskimi operacijami, ulomki, enačbami ter z izrazi s 

spremenljivkami (Žakelj, 2013). Učenci s PPUA imajo pogosto aritmetično proceduralne 

težave, slabše razvite zaznavne sposobnosti, šibko razvito konceptualno znanje, slabše 

pomnjenje, vizualno-prostorske težave, slabše razvite jezikovne sposobnosti, slabše razvite 

finomotorične sposobnosti in motnje pozornosti (Geary, 1994, 2004; Ostad, 2006; Magajna 

idr., 2008; Kavkler idr., 2004; Kavkler, 1997, 2007). Proceduralno znanje se čez leta šolanja 

nadgrajuje preko avtomatizacije aritmetičnih dejstev in postopkov z vajo in mehanično 

vadbo ali pa z neposrednim učenjem strategij. Veliko učencev s PPUA ima težave že pri 

avtomatizaciji osnovnih aritmetičnih postopkov (algoritmi pisnega računanja), te težave se 

stopnjujejo v višjih razredih, kjer morajo obvladati kompleksnejše aritmetične postopke, kot 

sta računanje z ulomki in drugimi racionalnimi števili ter reševanje enačb. 

 

Osnovni cilj dela z učenci s PPUA je razvoj takih metod in pristopov, ki vsaj kompenzirajo 

učne težave, če jih že popolnoma ne odpravijo (Kavkler, 2011). To poudarja tudi 

posodobljeni učni načrt za matematiko (Učni načrt, 2011), ki navaja, da je učencem s 

posebnimi potrebami treba prilagoditi učenje matematike, uporabiti drugačen didaktični 

pristop in tudi drugačen dostop do tehnologije kot preostalim učencem. Učencem s PPUA pri 

pouku pomagamo s pomočjo strategij dobre poučevalne prakse, direktnega poučevanja 

matematike, kooperativnih (sodelovalnih) oblik učenja in poučevanja, ki spodbujajo učence k 

aktivnemu učenju, timskega poučevanja, verbalizaciji reševanja nalog, primerjanju in 

izmenjavi različnih strategij reševanja ter metakognicije (Magajna idr., 2008; Kavkler, 2011; 

Kavkler idr., 1997; McMaster idr., 2006; Mitchel, 2007). Domači (npr. Kavkler, 1996; 2008c; 

Pograjec, 1998; Turk, 2000; Lipec Stopar, 2003 idr.) in tuji avtorji (npr. Kilanowski‐Press idr., 
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2010; Anliker idr., 2012; Scruggs idr., 2007; Austin, 2001; Murawski in Swanson, 2001 idr.) 

priporočajo izvajanje DSP za učence s posebnimi potrebami znotraj razreda oz. oddelka s 

strategijami sodelovalnega učenja in poučevanja, saj na ta način učenci s PPUA pridobijo na 

učnem področju ter postajajo bolj samozavestni in razvijajo socialne spretnosti in krepijo 

odnose z vrstniki. 

 

V raziskovalnem delu z naslovom Obravnava učencev s primanjkljaji na področju učenja 

aritmetike v tretjem triletju osnovne šole smo po začetni oceni funkcioniranja skupine osmih 

učencev s PPUA oblikovali, izvedli in analizirali trening za izboljšanje aritmetičnega 

proceduralnega znanja, ki je temeljil na izvajanju DSP, na strategiji timskega poučevanja in 

vrstniškega sodelovalnega učenja. Z upoštevanjem kontinuuma petstopenjskega modela 

pomoči (Magajna idr., 2008) smo na peti stopnji s strokovnimi delavci izdelali 

individualizirane programe pomoči za učence s PPUA. V individualiziranih programih smo za 

vsakega učenca poleg globalne ocene funkcioniranja učenca zapisali še cilje, vsebine, metode 

dela in didaktični material. Trening smo osnovali na dodatni strokovni pomoči, timskem 

poučevanju in vrstniškem sodelovalnem učenju. Tako smo ob upoštevanju sistematičnega 

načina dela vključili učiteljico matematike s timskim poučevanjem matematike, vrstnike z 

vrstniškim učenje, razredničarko kot vodjo strokovne skupine, starše preko timskih 

sestankov in sprotnega obveščanja ter učence same kot sogovornike pri načrtovanju in 

izvajanju ukrepov pomoči. Učiteljica matematike je poučevala po metodah dobre poučevalne 

prakse z izbiro sistematičnih in kakovostnih strategij poučevanja (Mitchell, 2008) ter z 

izvajalko DSP izvedla med 20 in 25 ur timskega pouka v 7., 8. in 9. razredu, v katerih so bili 

vključeni učenci s PPUA. Izvajalka DSP je izvedla med 20 in 32 ur individualne in pomoči v 

paru v okviru DSP za vsakega učenca s PPUA, ob tem pa so bili ti učenci še vključeni v 

organizirano vrstniško sodelovalno učenje v povprečnem obsegu 10 ur. 

 

Pri izvajanju treninga smo izhajali iz učnega načrta iz matematike za devetletno osnovno šolo 

ter upoštevali spoznanja iz številnih raziskav o pomoči učencem s PPUA (npr. Geary, 1994, 

2004; Kavkler, 1997, 2007; Žakelj, 2003, 2013; Tancig idr., 2004; Kalan, 2015; Hodnik Čadež, 

2014; Mitchell, 2008; Sharp, 2009; Fuchs in Fuchs idr., 2006) ter spoznanj raziskav o timskem 

sodelovanju (npr. Friend and Cook, 2007; Polak, 2009; Havaj, 2014; Žakelj in Valenčič Zuljan, 
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2015; Jereb, 2011; Murawski in Swanson, 2001; Murawski in Lochner, 2011; Sileo in 

Garderen, 2010). 

 

Raziskava je kombinacija kvantitativnega in kvalitativnega raziskovalnega pristopa. Je primer 

multiple študije primera, s katero smo preverjali uspešnost oblikovanja in izvedbe treninga 

na skupini osmih učencev s PPUA. Numerične rezultate preizkusov smo predstavili 

tabelarično vključno s primerjavo rezultatov skupine učencev s PPUA in skupine učencev brez 

PPUA ter jih analizirali s pomočjo deskriptivne statistike ali testiranja razlik med dosežki 

skupine učencev s PPUA in vrstnikov brez PPUA s t-preizkusom za neodvisne vzorce s 

pomočjo računalniškega programa SPSS. Ob tem smo kvalitativno interpretirali dosežene 

cilje iz učnega načrta učencev s PPUA ter evalvirali izvajanje DSP, timskega pouka, 

sodelovanja s starši in sodelovalnega vrstniškega učenja.  

 

Pregled doseganja ciljev in analiza rezultatov posameznih preizkusov ter nalog je pokazala, 

da je skupina učencev s PPUA napredovala na aritmetičnem proceduralnem znanju ter v 

večini dosegla zastavljene cilje v skladu z učnim načrtom.  

Naša opažanja lahko strnemo v naslednjih ugotovitvah: 

- Učenci s PPUA, ki so bili vključeni v trening, so se srečevali z lažjimi do težjimi 

specifičnimi aritmetičnimi učnimi težavami, ob tem pa še z drugimi specifičnimi 

težavami kot je disleksija, motnje pozornosti in koncentracije ter disortografija. Od 

začetka osnovnošolskega izobraževanja so učenci s PPUA izkazovali težave na 

področju razvoja številskih predstav, šibkejšega delovnega in semantičnega spomina, 

ki je oviral normalen priklic dejstev in postopkov, na področju predelovanja 

informacij (vizualno-spacialne primanjkljaje) ter konceptualnega znanja, ki se je 

izražalo v slabšem razumevanju pojmov in postopkov. Uporabljali so nižje strategije 

računanja od vrstnikov (računali na prste, ali pisno v obsegu do 100, uporabljali 

vizualne opore s koraki reševanja). 

- Pred treningom so učenci brez PPUA izkazovali višje aritmetično proceduralno znanje 

kot učenci s PPUA. Največji razkorak v aritmetičnem znanju med skupinama smo 

opazili na področju številskih predstav in obvladovanja računskih operacij. Posebej 

zaskrbljujoče rezultate pa smo dobili na področju reševanja enačb in zapisa izraza po 
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besedilu. Učenci s PPUA so namreč naloge s preverjanjem tega znanja večinoma 

izpustili.  

- Pred in po treningu so učenci s PPUA imeli slabše avtomatizirana aritmetična dejstva 

in postopke, počasneje in manj fleksibilno so uporabljali aritmetična dejstva in 

postopke ter statistično manj natančno in redkeje so s pravilnimi strategijami reševali 

besedilne naloge, od skupine učencev brez PPUA.  

Po treningu sta obe skupini učencev z in brez PPUA izboljšali svoje rezultate na dveh 

področjih (avtomatizacije in fleksibilne uporabe aritmetičnih dejstev in postopkov), 

na področju reševanja besedilnih nalog pa so rezultati pokazali, da so učenci brez 

PPUA po treningu manj natančno reševali besedilne naloge in izbirali tudi manj 

primerne strategije, medtem ko so učenci s PPUA minimalno napredovali. Zaradi 

treninga so učenci s PPUA največji napredek glede na stanje pred treningom dosegli v 

hitrosti reševanja aritmetičnih postopkov in fleksibilni uporabi aritmetičnih dejstev in 

postopkov ter opazen napredek v avtomatizaciji aritmetičnih dejstev in postopkov. 

- Pet od osmih učencev s PPUA je po treningu popolnoma usvojilo 70 % ali več 

minimalnih standardov znanja. Ena učenka je usvojila minimalne standarde znanja, 

vendar ne popolno. Medtem ko dva učenca s PPUA, po treningu nista usvojila vseh 

minimalnih standardov znanja. Učenci s PPUA so imeli največ težav z usvajanjem 

ciljev iz urejanja ulomkov, z računskimi operacijami z racionalnimi števili (še posebej 

neuspešni so bili v računski operaciji deljenja) in reševanja besedilnih nalog z 

racionalnimi števili in linearnimi enačbami.  Eden od osmih učencev s PPUA je bil po 

koncu treninga ocenjen z negativno oceno. Povprečje pridobljenih ocen štirih učenk s 

PPUA je primerljivo s povprečjem skupine brez PPUA. Vzroke za neuspešnost pri 

enem učencu in slabše doseganje minimalnih standardov znanja še pri dveh učenkah 

s PPUA lahko najdemo v pojavu komorbidnosti. Ti učenci imajo poleg specifičnih 

primanjkljajev na področju aritmetike še druge specifične primanjkljaje (izstopata 

disleksija in motnje pozornosti in koncentracije) in morebiti tudi nekoliko nižje 

intelektualne sposobnosti. Vsa ta široka paleta motenj jih v zadnjem triletju že 

bistveno ovira pri doseganju učnih ciljev.  

- Učenci s PPUA so po treningu v povprečju slabše usvajali minimalne standarde 

aritmetičnega proceduralnega znanja iz učnega načrta od učencev brez PPUA. 
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Največje razlike v usvojenem aritmetičnem proceduralnem znanju med skupino 

učencev s PPUA in skupino učencev brez PPUA so se pokazale pri ubeseditvi 

postopkov krajšanja in razširjanja ulomkov, pri razumevanju racionalnih števil, pri 

obvladovanju računskih operacij z ulomki in računskih operacij z negativnimi 

racionalnimi števili, pri reševanju besedilnih nalogah z linearnimi enačbami ter pri 

izražanju neznanke iz matematične formule. Učenci s PPUA so v usvajanju nekaterih 

učnih ciljev (reševanje linearnih enačb) dosegli primerljive rezultate. Nekatere učne 

cilje (kvadriranje in korenjenje) pa so celo bolje usvojili od učencev brez PPUA.  

- Ugotovili smo, da so bile po treningu razlike med skupino učencev brez PPUA in 

skupino učencev s PPUA v usvajanju doseženih učnih ciljev mnogo manjše, kot so bile 

ugotovljene razlike med skupinama v sposobnostih avtomatizacije osnovnih 

aritmetičnih dejstev in postopkov, fleksibilnosti aritmetičnega znanja in pravilnega 

reševanja besedilnih nalog. Razlog lahko pripišemo intenzivnemu treningu, ki je 

vključeval DSP, timsko poučevanje in vrstniško sodelovalno učenje. Učenci s PPUA so 

predvsem pri tedenskem učenju v okviru DSP ob ponovni razlagi učne snovi in 

intenzivnem utrjevanju razvili dobre strategije reševanja in utrdili svoje znanje, da so 

dokaj enakovredno izkazali svoje znanje obravnavane učne snovi v razredu.  

- Evalvacija izvajanja DSP je pokazala, da so učenci s PPUA v tretjem triletju z urami 

DSP zelo zadovoljni. K uram DSP so redno prihajali in motivirano sodelovali. Izvajalka 

DSP je načrtovala cilje ur v sodelovanju z učiteljico matematike. V večini se je pri DSP 

obravnavala in utrjevala snov vzporedno kot pri pouku matematike, večkrat pa so pri 

urah DSP nadgrajevali predznanje (npr. utrjevanje pisnih algoritmov), saj je bilo 

potrebno zmanjševati njihove primanjkljaje.  

- Izvajalki timskega pouka sta pri poučevanju uporabljali specifične strategije, ki so se 

izkazale kot zelo učinkovite za pomoč učencem s PPUA. Te strategije so bile npr. 

strukturirano ali direktno poučevanje, verbalizacija, modeliranje, različne 

ponazoritve, dajanje takojšnje povratne informacije, dinamično poučevanje, 

sistematično predstavljanje in poučevanje algoritmov operacij, izdelovanje in učenje 

uporabe didaktičnih pripomočkov in vizualnih opor. 

- Dodatno vrednost izvajanja DSP vidimo tudi v učenju spretnosti samostojnega učenja 

ter v razvoju njihove osebnosti, ki je potekal skozi neformalne razgovore pri urah o 
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njihovem počutju, strahovih, stiskah, željah, potrebah, povezanih s šolskim delom, z 

odnosi v šoli in doma in o njihovih načrtih v prihodnosti. Vse te prednosti DSP 

pripomorejo k razumevanju učne snovi in doseganju postavljenih ciljev učnega načrta 

in istočasno krepijo še njihovo osebnost, tako, da jih učijo samostojnosti, 

organiziranosti, krepijo čustveno stabilnost in dvigujejo samopodobo. 

- Osnova za izpeljavo zastavljenih ciljev učnega načrta in dobro sodelovanje izvajalk 

timskega pouka je bilo natančno načrtovanje. Analiza realizacije timskega poučevanja 

je pokazala, da smo v treningu največkrat izbrali alternativni tip timskega poučevanja 

in poučevanje v paru, redkeje pa pravo timsko poučevanje.  

- Po opravljeni raziskavi menimo, da ima timsko sodelovanje veliko prednosti za 

učence in učitelje, kar poudarja tudi veliko slovenskih (Kavkler, 1996; Cenčič, 2003, 

Nolimal, 2009; Polak, 2009) in tujih raziskovalcev (Buckley, 2000, Murawski in 

Lochner, 2011, Murawski in Dieker, 2008, Sileo in Garderen, 2010). Na osnovi 

opazovanj, evalvacij izvajalk timskega poučevanja in evalvacijskega vprašalnika za 

učence smo strnili največje prednosti timskega poučevanja za učence, ki so: večja 

diferenciacija in individualizacija dela, raznolikost poučevalnih stilov, višja pozornost 

in motivacija, večja aktivnost pri pouku, hitrejše povratne informacije, zmanjšana 

monotonost pouka in večja samozavest.  

Učitelji pridobijo na naslednjih področjih: večja medsebojna pomoč in skupno 

reševanje problemov, lažje sprotno spremljanje učencev, izkoriščanje močnih 

področij učiteljev, dopolnjevanje učiteljev v didaktičnih pristopih in oblikah dela, v 

znanju, sposobnostih in spretnostih ter v osebnostnih lastnostih, temperamentu, 

učnih in spoznavnih stilih. 

Največjo pomanjkljivost timskega poučevanja vidimo v pomanjkanju časa za 

načrtovanje in evalvacijo, v fleksibilnem urniku izvajanja timskega poučevanja in v 

slabši koncentraciji učiteljice, ki je podajala snov v razredu, kjer je druga učiteljica 

nudila pomoč učencem. Učenci so izrazili veliko zadovoljstvo s timskim poučevanjem, 

saj si dve tretjini učencev želi še več takšnih ur. Obenem pa jih je zmotila različna 

razlaga snovi pri obeh učiteljicah, medtem ko so učno uspešnejši učenci izrazili 

nezadovoljstvo, da so pri timskem pouku obravnavali težjo snov, opozorili pa so tudi 
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na njihovo nesproščenost pri pouku zaradi dodatnega nadzora v obliki drugega 

učitelja. 

- Učiteljica matematike je upoštevala usmeritve avtorjev (Peklaj, 2001, 2004; Jereb, 

2011; Fuchs, 2002; Magajna idr., 2008; Kavkler, 2011a), ki opozarjajo na prednosti 

sodelovalnih oblik učenja in je pogosto v pouk uvajala sodelovalno učenje za namen 

utrjevanja in uvajanja nove učne snovi, pri tem je izbirala predvsem obliki učenje v 

parih in učenje v majhnih skupinah, sodelovalne projekte v paru ter vrstniško učno 

pomoč. To smo v treningu nadgradili z vrstniškim sodelovalnim učenjem.  Menimo, 

da učenci na tej starostni stopnji potrebujejo pri izvajanju vrstniškega sodelovalnega 

učenja organizacijski okvir, vodenje, spodbudo in podporo, v nobenem primeru pa ne 

prisilo kot obliko zunanje motivacije. V naši raziskavi se je vrstniško sodelovalno 

učenje tako izvajalo redno pri sedmih motiviranih učencih, en učenec s PPUA ni želel 

prejemati te pomoči. Učenci vidijo prednost v vrstniškem sodelovalnem učenju v tem, 

da učenje poteka na sproščen, ne prezahteven in intenziven način. Največjo prednost 

vrstniškega sodelovalnega učenja smo prepoznali v tem, da pri tem učenju 

napredujejo oboji, tako na izobraževalnem kot socialnem področju. Predvsem slednje 

nas je pozitivno presenetilo, ko smo ugotovili, da so ti učenci dobro sprejeti v svoje 

socialne sredine in prijateljujejo z učenci, ki so učno uspešnejši. 

- V naši raziskavi smo izvajali DSP izven oddelka v številu ur, ki je učencem pripadalo po 

odločbi o usmeritvi. Ure timskega pouka smo izvajali v dodatnem obsegu. To se je 

izkazalo za odlično rešitev, ki pa je v realnosti težje izvedljiva. Predlagamo rešitev, da 

bi se učence s PPUA pri urah DSP občasno združevalo v majhne skupine in tako bi 

razliko ur namenili pomoči v razredu pri pouku. Zavedamo se, da bi s tem nastajale 

težave z urnikom izvajanja DSP, ki pa so po našem mnenju rešljive, če za to pokažemo 

dovolj angažiranosti in interesa. 
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9.1  ZAKLJUČEK 
 

Učenci s PPUA potrebujejo celostno obravnavo, (DSP, metodo dobre poučevalne prakse, 

timsko poučevanje, aktivno vključevanje učencev z upoštevanjem njihovih zmožnosti in 

vrstniško sodelovalno učenje) ter aktivno sodelovanje med strokovnimi delavci v šoli ter 

starši in učenci. Obravnava učencev s PPUA, ki izkorišča vse možne vire v sistemu, kot jih 

predvideva model »odziv na obravnavo« (Magajna idr., 2008), prinaša napredek v 

aritmetičnem proceduralnem znanju učencev s PPUA, kot nam dokazujejo rezultati naše 

raziskave. Ob tem pa se učenci s PPUA učijo še samostojnosti, organiziranosti, krepijo 

čustveno stabilnost, dvigujejo samopodobo in izboljšujejo svoj položaj v družbi. 

 

Rezultati raziskave so pokazali, da je opisani trening primeren tudi za učence, ki imajo poleg 

specifičnih primanjkljajev na področju aritmetike še druge specifične težave, kot je pogosto 

disleksija, motnje pozornosti in koncentracije (pojav komorbidnosti). Z gotovostjo lahko 

trdimo, da je trening primeren tudi za učence s PPUA, ki prihajajo iz družin z nižjim socialno-

ekonomskim statusom in nižjo izobrazbeno strukturo staršev. Učenci s PPUA, ki prihajajo iz 

takšnega okolja nimajo veliko možnosti do pomoči izven šole, zato jim je potrebno v šolskem 

sistemu pomagati z vsemi razpoložljivimi viri. 

 

Timsko sodelovanje učiteljice matematike in izvajalke DSP je vzoren primer timskega pouka, 

ki prinaša mnogo prednosti za učence in za oba profila strokovnih delavcev. Prednosti za 

učence, ki smo jih zasledili skozi raziskavo so: večja diferenciacija in individualizacija dela, 

raznolikost poučevalnih stilov, višja pozornost in motivacija, večja aktivnost pri pouku, 

hitrejše povratne informacije, zmanjšana monotonost pouka in večja samozavest. Učitelji pa 

s timskem poučevanjem pridobijo na naslednjih področjih: večja medsebojna pomoč in 

skupno reševanje problemov, lažje sprotno spremljanje učencev, izkoriščanje močnih 

področij učiteljev, dopolnjevanje učiteljev v didaktičnih pristopih in oblikah dela, v znanju, 

sposobnostih in spretnostih ter v osebnostnih lastnostih, temperamentu, učnih in 

spoznavnih stilih.  
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Naš trening lahko predstavlja okvirni model za zmanjševanje primanjkljajev učencev s PPUA 

ter usvajanje standardov znanja iz aritmetičnega proceduralnega znanja v tretjem triletju  

osnovne šole, vendar je pri posploševanju dosežkov tega treninga v pedagoški praksi treba 

upoštevati določene omejitve pri interpretaciji rezultatov in pri oblikovanju nadaljnjih analiz 

in raziskav: 

- obravnavani učenci so prihajali iz družin z nižjim socialno-ekonomskim statusom, z 

nižjo izobrazbeno strukturo staršev ter iz ruralnega okolja. Prihodnje raziskave bi 

lahko natančneje proučile vpliv socialno-ekonomskega položaja na učne težave pri 

aritmetiki.   

- skupino učencev brez PPUA so sestavljali tudi učenci, ki so izkazovali resne učne 

težave pri matematiki in so bili v skladu s petstopenjskim modelom pomoči (Magajna 

idr. 2008) vključeni v individualno in skupinsko pomoč. Zaradi njihovih slabših 

rezultatov na testiranjih so bili morebiti tudi povprečni rezultati celotne skupine 

učencev brez PPUA slabši. 

- pri vseh testiranjih smo kot merske instrumente uporabili le preizkuse. Za nadaljnje 

raziskave razvoja aritmetičnega proceduralnega znanja bi bilo potrebno oblikovati 

ustrezne teste z normami.  

- za namen preučevanja učinkov timskega poučevanja bi bilo dobro v prihodnje izvesti 

raziskavo, kjer bi timsko poučevali določeno časovno obdobje pri vseh ali vsaj več 

urah pouka tedensko, po možnosti s primerjalno skupino, ki bi bila deležna v tem 

časovnem obdobju le tradicionalnega poučevanja. 

- izvajalki timskega poučevanja nista bili deležni nobenega izobraževanja iz področja 

timskega sodelovanja. Izobraževanje strokovnih delavcev pripomore k večji 

organiziranosti in s tem učinkovitosti timskega pouka. Menimo, da bi v slovenskem 

prostoru morali spodbujati usposabljanja in izobraževanja na temo timskega 

poučevanja. Prav tako bi vodstva šol morala spodbujati strokovne delavce, da se teh 

izobraževanj udeležijo, saj izobraževanja omogočajo spodbujanje sodelovalne kulture 

na šoli. 
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Pričujoča raziskava je model obravnave učencev s PPUA, ki izkorišča vire, dosegljive v 

sistemu. S pomočjo dobre poučevalne prakse učiteljice matematike pri pouku, intenzivne 

sistematične obravnave pri urah DSP, s timskim poučevanjem učiteljice matematike in 

izvajalke DSP, z drugo učno pomočjo (kot je dopolnilni pouk, individualna in skupinska 

pomoč) in vrstniškim sodelovalnim učenjem so učenci dosegli napredek v aritmetičnem 

proceduralnem znanju. Napredek je minimalen, kar je razumljivo, saj je trening trajal le 20 

tednov oz. polovico šolskega leta. Sprašujemo se, ali bi učenci s PPUA uspešneje zmanjševali 

svoje specifične primanjkljaje na področju aritmetike in uspešneje usvajali učne cilje iz 

učnega načrta za matematiko v osnovni šoli, v kolikor bi se učencem nudila že od začetka 

izobraževanja tako celovita obravnava, kot je bila izvedena v naši raziskavi in jo tudi 

predvideva petstopenjski model »odziv na obravnavo«. 

 

Izsledki te raziskave imajo veliko uporabno vrednost za pedagoško prakso na področju 

specialne in rehabilitacijske pedagogike in matematike. Izvedena celostna obravnava 

učencev s PPUA v tretjem triletju je model intenzivnega treninga, ki ga v sodelovanju izvajajo 

specialni in rehabilitacijski pedagogi in učitelji matematike, pri tem pa še vključijo vrstnike. 

Osnovni pogoj za učinkovito izvajanje modela je pripravljenost strokovnih delavcev na timsko 

delo oz. še drugače, z besedami Pavlič Škerjanc (2012), da so se izvajalci DSP in učitelji 

pripravljeni odreči vajenemu in utečenemu, novosti pa sprejemajo kot izziv in priložnost za 

profesionalni in osebni razvoj.  
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Priloga 1: REALIZACIJA TIMSKEGA POUČEVANJA 

7. razred 

zap. št. 
ure 

datum učna tema 
vrsta timskega 

poučevanja 

1., 2. 22.9.2015 
Praštevila in sestavljena števila, razcep na 
prafaktorje alternativno, timsko 

3. 29.9.2015 
Največji skupni delitelj, najmanjši skupni 
večkratnik alternativno 

4. 6.10.2015 Ulomki na številskem poltraku timsko 

5. 13.10.2015 Razširjanje in krajšanje in ulomkov alternativno 

6. 20.10.2015 Utrjevanje celotnega sklopa alternativno 

7. 5.11.2015 
Seštevanje in odštevanje ulomkov z enakimi 
imenovalci poučevanje v paru 

8. 10.11.2015 Množenje ulomkov alternativno 

9. 12.11.2015 Deljenje ulomkov poučevanja v paru 

10., 11. 19.11.2015 Številski izrazi timsko 

12. 24.11.2015 Analiza preverjanja znanja alternativno 

13. 1.12.2015 Številski izrazi z ulomki/besedilne naloge ??? timsko 

14. 8.12.2015 Reševanje enačb z diagrami alternativno 

15. 15.12.2015 Uporaba računala pri računanju z ulomki timsko 

16. 17.12.2015 Zrcaljenje čez premico poučevanje v paru 

17. 21.12.2015 Zrcaljenje čez točko poučevanje v paru 

18. 4.1.2016 zasuk in vzporedni premik poučevanje v paru 

19. 5.1.2016 Simetrala daljice poučevanje v paru 

20.,21. 7.1.2016 Simetrala kota 
poučevanje v paru, 
alternativno 

22. 11.1.2016 Načrtovanje kotov s šestilom in ravnilom poučevanje v paru 

23. 19.1.2016 Računanje kotov v trikotniku alternativno 

24. 26.1.2016 Načrtovanje trikotnikov - utrjevanje * poučevanje v paru 

25. 28.1.2016 Analiza preverjanja znanja alternativno 

 

8. razred 

zap. št. 
ure 

datum učna tema 
vrsta timskega 

poučevanja 

1. 24.9.2015 Nasprotna vrednost racionalnega števila alternativno 

2. 1.10.2015 
Seštevanje in odštevanje racionalnih števil, 
reševanje izrazov poučevanje v paru 

3. 8.10.2015 
Seštevanje in odštevanje racionalnih števil, 
absolutna vrednost alternativno 

4. 15.10.2015 Povezava računskih operacij timsko, alternativno 

5. 22.10.2015 Utrjevanje obeh sklopov, ustno ocenjevanje timsko 

6. 5.11.2015 Potenciranje produkta in količnika poučevanje v paru 

7. 9.11.2015 
Utrjevanje obeh prvih sklopov, ustno ocenjevanje, 
utrjevanje potenc timsko 
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9. razred 

8. 12.11.2015 Kvadratni koren timsko, alternativno 

9. 19.11.2015 Izrazi s potencami in koreni timsko 

10. 23.11.2015 Utrjevanje pred preizkusom znanja poučevanje v paru 

11. 3.12.2015 Enočleniki in veččleniki timsko 

12. 10.12.2015 seštevanje in odštevanje eno- in veččlenikov alternativno 

13. 17.12.2015 Produkt vsote in razlike dveh enakih členov poučevanje v paru 

14. 4.1.2016 Izrazi s spremenjivkami - utrjevanje alternativno 

15. 5.1.2015 Koordinatni sistem  timsko 

16. 7.1.2016 Medsebojno neodvisne količine poučevanje v paru 

17. 8.1.2016 Utrjevanje pred preizkusom znanja alternativno 

18. 12.1.2016 Analiza preverjanja znanja alternativno 

19. 21.1.2016 Odstotni račun kot premo sorazmerje timsko 

20. 28.1.2016 Premo in obratno sorazmerje - utrjevanje alternativno 

zap. št. 
ure 

datum učna tema 
vrsta timskega 

poučevanja 

1. 28.9.2015 Računanje z izrazi - ponovitev poučevanje v paru 

2. 30.9.2015 Kvadrat dvočlenika poučevanje v paru 

3. 7.10.2015 
Razstavljanje izrazov/Računanje z algebrskimi 
ulomki alternativno 

4. 14.10.2015 Rešitve linearne enačbe alternativno 

5. 21.10.2015 
Enačbe z oklepaji in ulomki, ustno ocenjevanje iz 
sklopov Obdelava podatkov, izrazi timsko 

6. 22.10.2015 
Reševanje linearnih enačb/Obravnava linearnih 
enačb s parametri  alternativno 

7. 4.11.2015 
Uporaba enačb pri reševanju besedilnih nalog 
(naloge o številih) alternativno 

8., 9. 12.11.2015 
Uporaba enačb pri reševanju besedilnih nalog 
(naloge iz geometrije) alternativno, timsko 

10. 18.11.2015 
Uporaba enačb pri reševanju besedilnih nalog 
(naloge iz vsakdanjika timsko 

11. 23.11.2015 Utrjevanje pred preizkusom znanja poučevanje v paru 

12., 13. 10.12.2015 Premo in obratno sorazmerje 
poučevanje v paru, 
alternativno 

14. 17.12.2015 Razmerje dolžin stranic poučevanje v paru 

15. 4.1.2016 Utrjevanje alternativno 

16. 6.1.2016 Podobnost poučevanje v paru 

17., 18. 7.1.2016 Podobni trikotniki 
poučevanje v paru, 
alternativno 

19. 14.1.2016 Koordinatni sistem alternativno 

20. 20.1.2015 Linearna funkcija (ničle, začetna vrednost) timsko 

21. 21.1.2016 Graf linearne funkcije timsko 

22. 28.1.2016 Linearna funkcija alternativno 



Blanka Mlakar  OBRAVNAVA UČENCEV S PRIMANJKLJAJI NA PODROČJU UČENJA ARITMETIKE V TRETJEM 

TRILETJU 

224 

 

Priloga 2: ZAČETNO PREVERJANJE ARITMETIČNEGA ZNANJA V 7. RAZREDU    

 

1. Uredi števila po velikosti od najmanjšega do največjega.  

 2310, 9000, 123543, 1310, 1000000, 567843, 341200, 341199  

___________________________________________________________________ 

 

2. Ugotovi pravilo in nadaljuj zaporedje.  

999999, 999899, ___________, ____________, ______________, _____________  

110054, 110044, _____________, _______________, _____________, _________  

 

3. Zapiši:  

a) vsa soda števila, večja od 34 250 in manjša od 34 260;  

__________________________________________________________________ 

 

4. Dopolni:  

a) Število 245 300 je naslednik števila _____________.  

b) Število 18 730 je _______________ števila 18 731.  

c) Števili, zapisani z desetiškimi enotami, zapiši s številko in besedo:  

1 St 5 Dt 7 T 3 S 1 E = ____________________________________________  

9 M 8 St 1 Dt 4 S 9 E = ___________________________________________  

 

5. Zaokroži naslednja števila:  

a) na desetice:   1382 _____________  9745 ________________  

b) na stotice:   62860 _____________ 783510 ________________  

c) na tisočice: 472996 _____________ 824711 _________________ 

 

6. Zapiši z decimalno številko:  
3

10
=_____  3

6

10
=  _____  12

45

1000
=_______ 

 

7. Zapiši z desetiškim ulomkom:  

0, 2 = ____ 3,15 = _____  100,008 = ______ 

 

8. Zapiši z decimalno številko:  

 

3S 6D 2E 2d = ______  6D 5d = ______ 

 

9. Reši enačbi in napravi preizkus.  

a) x - 191 = 310       b) (75 – 15) : 2= (12 + 3)·x 

 

     /2 

     /2 

     /2 

     /4 

     /6 

     /3 

     /3 

     /2 

     /4 
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10. Izračunaj  

4,5 – 0,23 =    2,304 + 12,5=                                3678 · 79  

3,6 ∙ 8,35    5634 : 7 =   16 488 : 36 = 

7,4 : 27 =      3,46 ∙ 100= 

4,75 : 100=      24,8 : 7,5 = 

4,2 + 8,34 ∙ 6,4 – 12,66 : 0,3 = 

11. Po besedilu zapiši izraz in ga izračunaj. 

Izračunaj vsoto produkta števil 11 in 8 ter količnika števil 9 in 1,2. 

 

12. Izračunaj 
4

7
 od 182 = __________________________________________ 

 

 
  

     /4 

     /2 

     /13 
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Priloga 3: ZAČETNO PREVERJANJE ARITMETIČNEGA ZNANJA V 8. RAZREDU    

 

1. Ugotovi pravilo in nadaljuj zaporedje.  

999 999, 999 899, ___________, ____________, ______________, ______________  

110 054, 110 044, _____________, _______________, _____________, __________ 

 

2. Zapiši:  

a) vsa soda števila, večja od 34 250 in manjša od 34 260;  

____________________________________________________________________ 

 

3. Zaokroži naslednja števila:  

a) na desetice:   1382 _____________  9745 ________________  

b) na stotice:   62 860 _____________ 783 510 ________________  

c) na tisočice: 472 996 _____________ 824 711 _________________ 

 

4. Zapiši z decimalno številko:  
3

10
=_____  3

6

10
=  _____  12

45

1000
=_______ 

 

5. Zapiši z desetiškim ulomkom:  

0, 2 = ____ 3,15 = _____  100,008 = ______ 

 

6. Zapiši z decimalno številko:  

3S 6D 2E 2d = ______  6D 5d = ______ 

 

7. Reši enačbi in napravi preizkus.  

a) x - 191 = 310       b) (75 – 15) : 2=(12 + 3)·x 

 
8. Izračunaj enačbo: 

 

𝑥 − 4
2

3
= 5

3

4
  x= ______________ 

9. Izračunaj.  

3

4
∙

4

5
=                                                                    

2

3
+

1

4
= 

2
3

5
+

1

6
=                                                              

2

5
∙ 2

1

9
= 

15

4
∶ 5 =                                                                   5 − 3

2

3
= 

     /2 

     /2 

     /6 

     /3 

     /3 

     /2 

     /4 

     /2 

     /9 
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2

3
+

3

4
∙

6

5
=                                                              2

2

5
∙ (

2

3
+

3

4
) = 

 

10. Izračunaj.  
 

5634 : 7 =     16 488 : 36 =     4,5 – 0,23 = 
 
2,304 + 12,5 =   3,6 ∙ 8,35    7,4 : 27 =  

3,46 ∙ 100=    4,75 : 100=    24,8 : 7,5 = 

4,2 + 8,34 ∙ 6,4 – 12,66: 0,3 = 

 

11. Razširi na najmanjši skupni imenovalec. 


8

7

6

5
 

12. Ulomke uredi po velikosti! Začni z najmanjšim! 

a)   
3

10
,

3

0
,

3

1
,

3

7
,

3

3
,

3

9  

b) 
15

2
,

11

2
,

1

2
,

7

2
,

9

2
,

6

2       

c)       
4

3
,

5

3
,

10

9             _______________________________________       

 

13. Na številskem poltraku nariši naslednje ulomke, enota je 12 cm (od 0 do 1)!  

4

1
,

12

1
1,

12

7
,

2

1
,

3

2
,

6

1  

 

 

  

     /12 

     /2 

     /3 

     /3 
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Priloga 4: ZAČETNO PREVERJANJE ARITMETIČNEGA ZNANJA V 9. RAZREDU    

 

1. Ugotovi pravilo in nadaljuj zaporedje.  

999 999, 999 899, ___________, ____________, ______________, ______________  

110 054, 110 044, _____________, _______________, _____________, __________ 

 

2. Zapiši:  

a) vsa soda števila, večja od 34 250 in manjša od 34 260;  

_____________________________________________________________________ 

 

3. Zaokroži naslednja števila:  

a) na desetice:   1382 _____________  9745 ________________  

b) na stotice:   62 860 _____________ 783 510 ________________  

c) na tisočice: 472 996 _____________ 824 711 _________________ 

 

4. Zapiši z decimalno številko:  
3

10
=_____  3

6

10
=  _____  12

45

1000
=_______ 

 

5. Zapiši z desetiškim ulomkom:  

0, 2 = ____ 3,15 = _____  100,008 = ______ 

 

6. Zapiši z decimalno številko:  

3S 6D 2E 2d = ______  6D 5d = ______ 

 

7. Reši enačbi in napravi preizkus.  

a) x - 191 = 310       b) (75 – 15) : 2=(12 + 3)· x 

 

8. Izračunaj.  

-13,72: (- 5,6)=     3,46 ∙ 100 =      4,75 : 100 =     

 

16 488 : 36 =                                      24,8 : 7,5 =    7,4 : 27 =                                              
 

2,304 + 12,5=     3,6 ∙ 8,35     4,5 – 0,23 =                                           

4,2 + 8,34 ∙ 6,4 – 12,66: 0,3 = 

5634 ∶  7 = 

     /2 

     /2 

     /6 

     /3 

     /3 

     /2 

     /4 

     /23 



Blanka Mlakar  OBRAVNAVA UČENCEV S PRIMANJKLJAJI NA PODROČJU UČENJA ARITMETIKE V TRETJEM 

TRILETJU 

229 

 

3

4
∙

4

5
=                                          

2

5
∙ 2

1

9
=                                               

15

4
: 5= 

5 − 3
2

3
=                                            

2

3
+

3

4
∙

6

5
= 

2
2

5
∙ (

2

3
+

3

4
) =                                   5

5

8
: (−1

1

2
) · (−3

1

5
) = 

 

9. Zapiši izraz. 

a) Zapiši vsoto količnika in razlike števil 
3

5
 in 

6

10
  _____________________________________ 

b) Izračunaj vrednost izraza (a – 2·b) · a, če sta    a= -3 
1

3
 in b= - 2 

1

6
.  

 
10. Ali je izjava pravilna? Na črto zapiši P ali N.  

_____ (c + d)(c – d) = c2 – d2                                   _____ (a + 4) (a – 2) = a2 + 2a – 8 

_____ (c + d)(c + a) = c2 + cd +ad                _____ (-a + b) (-a + b) = a2 2ab b2 

 

 

  

     /4 

     /4 
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Priloga 5: KONČNO PREVERJANJE ARITMETIČNEGA ZNANJA V 7. RAZREDU (P1)   

1. Odgovori na vprašanja. 

a) Katero število je največji skupni delitelj dveh naravnih števil? 

_____________________________________________________________________ 

b) Kdaj pravimo, da sta si števili tuji?  

_____________________________________________________________________ 

c) Kaj pomeni okrajšati ulomek? 

_____________________________________________________________________ 

d) Kako razširimo ulomek? 
_____________________________________________________________________ 
 

2. Od 20 učencev v razredu je 
1

5
 učencev osvojila bronasto Vegovo priznanje, 

1

4
 

Cankarjevo priznanje in 
3

5
 učencev priznaje za Veselo šolo.  Koliko učencev je osvojilo 

posamezna priznanja? 

 

3. Kateri od ulomkov  
3

12
,

16

40
,

8

20
,

4

10
,

12

21
 so enaki 

1

4
? 

 

4. Na številski premici označi točke, ki ponazarjajo naslednja števila:  2
1

2
,

3

4
, 1

5

8
, 3

1

5
. 

 

 

 

5. Med katerima naravnima številoma leži ulomek 
14

3
 ? 

6. Izračunaj. 


8

5

8

3

       


17

8

17

15

   


4

1

8

3

       


11

2
7

  


105

97
7

21

8
9

      


5

4

7

5

   


8

7

11

9
5

       


15

14
:

12

7

  


4

3
13:

6

1
4

      


2

1

3

1

9

2

    


25

3
1:

5

4
2

2

1
7       3-3

3

4
: 2

1

2
+  0,3 = 

     /4 

     /2 

     /4 

     /2 

     /15 

     /3 



Blanka Mlakar  OBRAVNAVA UČENCEV S PRIMANJKLJAJI NA PODROČJU UČENJA ARITMETIKE V TRETJEM 

TRILETJU 

231 

 

Priloga 6: KONČNO PREVERJANJE ARITMETIČNEGA ZNANJA V 8. RAZREDU (P1)   

 

1. Izračunaj vrednost izraza.      

(-9) + (+5) = 

(-37) – (+24) = 

(-7,2) + (-3,5) = 

 (-12)·(-3) ·5 = 

(2-18): (8 – 10)= 

− 
2

5
: (

3

2
−

3

4
) = 

   -6 + (-9) – (-6)=    
     

 (-1
1

2
) + (−

3

8
) −  (−2

2

3
) = 

- 10,8 + (1,7 + (-5,4)) =   

          

3,5 ·0,2: (-0,07)= 

2. Zapiši izraz po besedilu in izračunaj njegovo vrednost.     

a)  Izračunaj vsoto števil -6 in 13, zmanjšano za vsoto števil 25 in – 37. 

b) Dvema tretjinama števila -3,15 prištej osem petin števila -3 
1

8
. 

 

3. Izračunaj tako, da upoštevaš pravila za kvadriranje, kjer je potrebno:         

92 =    162 =      702 =     

- 72 =     1,62 =      (1
1

2
)2 =   

0,032 =    0,1³=     (-1) 74 =   
  
23

·33=     0,2²·100²=     (3²)² =  

   

4. Izračunaj kvadratne korene:        

81  ________________   3600 = _______________ 

2 56, = ________________   
49

64
= ________________  

6
1

4
= _________________   0 0064, = ______________ 

 

5. Produkt oziroma količnik zapiši kot potenco:      

57·52=       x11:x11=   

(
1

6
)12: (

1

6
)

13

=       
𝑎5∙𝑎7

𝑎3∙𝑎8 = 

 

     /10 

     /6 

     /12 

     /6 

     /8 
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6. Namesto x vstavi tako celo število, da bodo veljale enakosti.    

a) 2x = 16   x= _____ 

b) (
8

9
)𝑥 = 1  x= _____ 

7. Na označena mesta vstavi znak <, > 𝑎𝑙𝑖 =, da bo izjava pravilna.    

a) 43  ___  34 

b) 89  ___  79 

c) 26  ___  82 

d) -155  ___  (-15)5 

e) (
1

2
)7  ___  (-2)7 

f) (- 
2

3
 )3  ___  0 

8. Izračunaj čim bolj spretno.          

a) √25 ∙ 36 =  

b) √
16

81
∙

64

49
 = 

c) √2 ∙ √32 = 

d) 
√75

√48
 = 

 

9. Izračunaj vrednosti izrazov          

a) (
3

8
)2 ∙ (−8)2 ∙ (

4

3
)2 = 

b) 8 – 42 +  3 ∙  √0,25 −  (2 ∙ √2)
2

− (−2)3 +  (−3)3 = 

 

Priloga 7: KONČNO PREVERJANJE ARITMETIČNEGA ZNANJA V 9. RAZREDU (P1)  

  

1. Obkroži črko pred pravilno izjavo. 

                                   

a) (c + d)(c + a) = c2 + cd + ad 

b) (x + 2y)(x + 2y) = x2 + 4xy + 4y2 

c) (a + 4) (a – 2) = a2 + 8a + 8 

d) (-a + b) ( a + 2b) = a2 –ab + 2b2 

e) (p + 3)(p – 4) = p2 -7p-12 

f) (2b + c)(2b – c) = 2b2-c2 

g) (2x-2y)2=4x2- 4xy + 4y2 

h) 4xy2-3ay = y(4xy – 3a) 

i) c2 – d2 = (c + d) (c – d) 

   /9 

   /9 

     /2 

     /6 

     /4 

     /4 
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2. Dan je (2a + 3)cm  dolg pravokotnik, širok je (2a – 3)cm.  

a) Zapiši izraz za njegov obseg in ga poenostavi 
b) Zapiši izraz za njegovo ploščino in ga poenostavi. 
c) Izračunaj obseg in ploščino tega pravokotnika, če je a = 2. 

 
 

3. Reši enačbi in naredi preizkus pri primerih b in e. 

a) 10 – 3x = x – 20 

b) 7 – (x + 5) = 10 –( 3x + 8) 

c) 10 – (x + 4)2=9 – (x + 7) (x – 7) 

d) 4 + 
𝑥

3
 = 1 

e) 2 −
𝑥−5

2
=  

𝑥+4

5
 f) 

(2𝑥−1)2

3
− 

(𝑥−3)(𝑥+3)

3
= 𝑥2 + 6 

4. Iz zapisanih formul izrazi zahtevano  količino. 

a) o= 2a + 2b + 2c  b=? 

b) h= 
𝑔𝑡2

2
    g=? 

c) a= 
𝑣2− 𝑣1

𝑡
   v2=? 

 

5. Reši besedilne naloge.  

 

a) Mati je stara 47 let, hči pa 17. Pred koliko leti je bila mati šestkrat starejša od hčere? 
 

b) Oče je trikrat starejši od sina. Skupaj imata 52 let. Koliko je star vsak od njiju? 
 

c) Če dvakratnik nekega števila zmanjšamo za 3, razliko obeh števil pa delimo s 4 in 

dobljenemu količniku prištejemo 
1

6
, dobimo isto, kot če bi od trikratnika polovične 

vrednosti iskanega števila odšteli 
2

3
. Poišči neznano število. 

 

d) Notranji kot v trikotniku je za 100  od kota α, ta pa je za 100 večji od kota γ. Izračunaj kote. 
 

e) Tovarna, v kateri so zaposleni 504 delavci, je razdeljena na tri delovne enote. V drugi 
enoti je trikrat več delavcev kot v prvi, v tretji pa jih je toliko kot v prvih dveh skupaj. 
Koliko delavcev je v vsaki enoti? 

  

   /9 

           /2+4+3+4+4+5=22 

   /6 

   /9 

   /1+3+3+2+5+5 = 19 

   /2 +3+3+4+4=16 

   /3 
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Priloga 8: KONČNO PREVERJANJE ARITMETIČNEGA ZNANJA V 7. RAZREDU (P2)   

1. naloga: Ulomek 
6

15
 zapiši z besedo: ____________________________________________ 

 

2. naloga: Dane ulomke primerjaj s številom 1 (vpiši znak >, < ali =). Če se da, jih zapiši kot 
celi del in ulomek, ki je manjši od 1. 

  
2

5
         1         

9

7
   1              

7

45
         1    

12

12
          1 

3. naloga: Zapiši kot ulomek, ki ima števec večji od imenovalca. 

  
3

2
4   

4. naloga: Dani ulomke razširi na imenovalec 36.  

  
4

3
     

5. naloga: Okrajšaj ulomek: 

  
140

40
 

6. naloga: Izračunaj (rezultate okrajšaj): 

32
5 4

3
5

15
8

3 5 4
6 4 15

1

1

 

 

 

  

                                           

3 2
8 5

3
5

35 14
18 6

9 3
6 8

2614 22
39 7 22

4

:

12 4

 

 



   

  

 

7. naloga: Izračunaj: 

5

9
 ∙ 0,21 =    3,4 · 2,6   5,2 : 4 = 

 

Priloga 9: KONČNO PREVERJANJE ARITMETIČNEGA ZNANJA V 8. RAZREDU (P2)   

1. naloga: Izpolni tabelo:  
 

število x 2 5,6 - ⅓ - 0,09 

nasprotno število - x     

obratno število     

absolutna vrednost     

   /1 

   /6 

   /1 

   /1 

   /1 

/8+11

+11 

   /3 

   /6 
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2. naloga: Na številski osi označi števila:  1
1

2
 ;     -2 ;      -0,5 ;       2,5 

 
3. Vstavi pravilen znak: <, >, = 

 

1
12

3
             −3

1

4
                               - 5,6                   6,3 

 

4. naloga: Izračunaj: 
     – (– 5 ) · ( - 8) =                                             - 0,54 : 9 = 

4 – 10 =     3 – (-6) = 

(-12) + (-40) =    1
2

1    

     18 : 6 15 : 6 1 6       
 

 

5. naloga: Izračunaj: 
902 =    0,72=    47 : 45= 









2

3

1
2     0,16 =   

9

4
5  

 
 

Priloga 10: KONČNO PREVERJANJE ARITMETIČNEGA ZNANJA V 9. RAZREDU (P2)   

1. naloga: Izračunaj in skrči, kolikor se da: 

a) 10 - (3x - 4) =      

b) b) (a + b + c) + (-a – 2b + 3c) = 

 

2. naloga: Izračunaj po pravilu:  

(2x – 5)2 = 

 

3. naloga: Izpostavi skupni faktor: 

    2a+10ab = 

4. naloga: Razliko kvadratov zapiši kot produkt dvočlenikov: 

16x2 – 49 = 

 

5. naloga: Reši enačbi in naredi preizkusa:  

a) –  x + 2 + 3x = x – 3 – 4x   P: 

b) 
𝑥

2
 + 

2𝑥

5
 – 2 = – 1 + x    P: 

 

   /2 

   /2 

   /6+3 

   /6 

   /2 

   /1 

   /1 

   /1 

   /3+4 
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Priloga 11: ŠTEVILSKI TRAKOVI – ULOMKI 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1 

2 

1 

2 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

4 

1 

4 

1 

4 

1 

4 

1 

5 

1 

5 

1 

5 

1 

5 

1 

5 

1 

6 

1 

6 

1 

6 

1 

6 

1 

6 

1 

6 

1 

7 

1 

8 

1 

9 

1 

10 

1 

11 

1 

12 

1 

7 

1 

7 

1 

7 

1 

7 

1 

7 

1 

7 

1 

8 

1 

8 

1 

8 

1 

8 

1 

8 

1 

8 

1 

8 

1 

9 

1 

9 

1 

9 

1 

9 

1 

9 

1 

9 

1 

9 

1 

9 

1 

10 

1 

10 

1 

10 

1 

10 

1 

10 

1 

10 

1 

10 

1 

10 

1 

10 

1 

11 

1 

11 

1 

11 

1 

11 

1 

11 

1 

11 

1 

11 

1 

11 

1 

11 

1 

11 

1 

12 

1 

12 

1 

12 

1 

12 

1 

12 

1 

12 

1 

12 

1 

12 

1 

12 

1 

12 

1 

12 

1 



 

 

  

 

- 50 - 49 - 48 - 46 - 47 - 45 - 40 - 44 - 38 - 39 - 37 - 43 - 41 - 36 - 35 - 34 - 29 - 28 - 27 - 33 - 32 - 31 - 30 - 26 - 25 - 42 

- 25 - 24 - 23 - 21 - 22 - 20 - 15 - 19 - 13 - 14 - 12 - 18 - 16 - 11 - 10 - 9 - 4 - 3 - 2 - 8 - 7 - 6 - 5 - 1 0 - 17 

0 1 2 4 3 5 10 6 12 11 13 7 9 14 15 16 21 22 23 17 18 19 20 24 25 8 

25 26 27 29 28 30 35 31 37 36 38 32 34 39 40 41 46 47 48 42 43 44 45 49 50 33 

P
rilo

ga 12: ŠTEV
ILSK

I TR
A

K
 –

 C
ELA

 ŠTEV
ILA

 



Blanka Mlakar  OBRAVNAVA UČENCEV S PRIMANJKLJAJI NA PODROČJU UČENJA ARITMETIKE V TRETJEM 

TRILETJU 

238 

 

Priloga 13: VIZUALNA OPORA: PLOŠČINE IN OBSEGI TRIKOTNIKOV IN ŠTIRIKOTNIKOV 

 



 

 

 


