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POVZETEK 

Preizkusi znanja matematike Nacionalnega preverjanja znanja (NPZ), Programa 

mednarodne primerjave dosežkov učencev (PISA) in Mednarodne raziskave trendov 

znanja matematike in naravoslovja (TIMSS) postajajo za vse učence, posebno pa še za 

učence s posebnimi potrebami (PP) in za učence s primanjkljaji pri učenju matematike 

(PUM), vse zahtevnejši. NPZ kot oblika zunanjega preverjanja znanja, ki ima preverjene 

merske karakteristike, pokaže močne in šibke točke učenja in poučevanja, ustreznost 

učnih načrtov, usposobljenost učiteljev in kvaliteto učbenikov. Dosežki učencev s PUM 

so na zunanjem preverjanju znanja matematike na prvi ali celo pod prvo ravnjo 

matematične pismenosti, kljub temu da jim je v osnovnih šolah po odločbi o usmeritvi 

nudena dodatna strokovna pomoč in učna pomoč in imajo pri pisanju NPZ-jev številne 

prilagoditve. Učenci s PUM večinoma ne dosegajo druge ravni matematične pismenosti, 

ki bi jim omogočila nadgrajevanje znanja in uspešno delovanje v vsakdanjem življenju. 

Praviloma so uspešni pri nalogah, ki imajo enostavna navodila, preverjajo enostavne 

vsebine in zahtevajo rutinske postopke. Nekateri učenci s PUM, ki slabše pomnijo 

aritmetična dejstva in postopke, pa lahko uspešno rešujejo zahtevnejše problemske 

naloge, ki zahtevajo oblikovanje konceptov, posploševanje, lastno raziskovanje, vendar 

so njihove rešitve pogosto netočne.  

Skupina učencev s posebnimi potrebami (PP), ki imajo odločbo o usmeritvi,  predstavlja 

8,6% populacije devetošolcev. Z raziskavo ugotavljamo, da je znotraj skupine učencev s 

PP kar 28,3% učencev, ki imajo PUM, poleg PUM pa lahko tudi druge motnje, kot so 

motnje branja in pisanja (MBP), motnje pozornosti in koncentracije (MPK), govorno-

jezikovne motnje (GJM), dispraksijo (DIS). Med učenci s PUM se najpogosteje 

pojavljajo motnje branja in pisanja, saj je teh učencev več kot tistih, ki imajo samo PUM. 

Četrtina učencev s PUM ima motnje pozornosti in koncentracije. Dispraksija in govorno-

jezikovne motnje se v skupini učencev s PUM pojavljajo manj pogosto. 

Izkazano znanje učencev s PUM je kljub prilagoditvam, ki so jih le ti deležni pri NPZ iz 

matematike (MAT) in slovenščine (SLO),  pomembno nižje od znanja vrstnikov tako pri 

NPZ-ju iz SLO kot tudi pri NPZ-ju iz MAT na vseh taksonomskih ravneh. Povprečni 

rezultat na preizkusu NPZ iz MAT je pri teh učencih nižji tudi od povprečnega rezultata, 

ki so ga dosegi učenci iz skupine učencev s PP.   

Na osnovi primanjkljajev, ki jih imajo učenci s PUM, smo oblikovali šest skupin. 

Najštevilčnejšo skupino so predstavljali učenci, ki imajo samo PUM, v drugo skupino 

smo uvrstili učence, ki imajo poleg PUM tudi MBP, v tretjo učence, ki imajo poleg PUM 

tudi MPK, v četrto učence, ki so imeli poleg PUM oba primanjkljaja, tako MBP kot 

MPK, v peto učence, ki so imeli poleg PUM tudi DIS, in v šesto učence s PUM in GJM. 

Skupine učencev, ki smo jih oblikovali na osnovi njihovih primanjkljajev, so glede na 

dosežke pri NPZ iz MAT zelo heterogene, zato smo statistično pomembne razlike med 

skupinami potrdili le pri nalogah, ki preverjajo znanje računskih operacij in 

zaokroževanja, kjer statistično pomembno boljše rezultate dosegajo učenci, ki imajo 

poleg PUM tudi MPK, in učenci, ki imajo poleg PUM tudi GJM, najslabše pa učenci, ki 
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imajo poleg PUM tudi MBP. Čeprav statistično pomembnih razlik pri ostalih testiranjih 

nismo mogli potrditi, se kaže tendenca, da najslabše rezultate pri nalogah I., II. in III. 

taksonomske ravni, pri večini nalog razdeljenih glede na vsebinska področja, kot so 

naloge računskih operacij in zaokroževanja, izrazov, uporabe formul, pretvarjanja količin, 

reševanja enačb in geometrijske naloge, pri nalogah, ki preverjajo znanje 5., 6., 7. in 8. 

razreda in pri nalogah razdeljenih na območja zahtevnosti, dosegajo prav učenci, ki imajo 

poleg PUM tudi MBP. Učenci, ki imajo samo PUM, pa se uvrščajo takoj za njimi. Znanje 

MAT, ki so ga učenci, ki imajo samo PUM, izkazovali na NPZ-ju iz MAT, ni na 

nobenem od omenjenih področij boljše od znanja učencev, ki imajo poleg PUM tudi 

druge omenjene primanjkljaje, kar kaže na napake pri diagnosticiranju učnih težav pri 

MAT.  

Med dosežki na NPZ iz SLO in MAT smo pri vseh skupinah učencev s PUM, ki so bile 

zajete v vzorec, ugotovili pozitivno zmerno povezanost. Motnje pozornosti in govorno-

jezikovne motnje pomembno vplivajo na povezanost izkazanega znanja MAT in SLO, saj  

najmočnejšo povezanost rezultatov izkazujejo prav učenci, ki imajo PUM in MPK, in 

učenci, ki imajo PUM in GJM, kar je glede na naravo primanjkljajev teh dveh skupin 

učencev pričakovano. 

V skladu s pričakovanji smo ugotovili, da statistično pomembno boljše dosežke na NPZ-

jih iz MAT dosegajo učenci, ki imajo možnost uporabiti žepno računalo. Pri ostalih 

prilagoditvah statistično pomembnih razlik med učenci, ki so deležni prilagoditve, in 

tistimi, ki jih nimajo, nismo mogli potrditi. Žepno računalo omogoča učencem, ki imajo 

specifične aritmetične težave, da uspešneje izvajajo enostavne postopke računanja in 

pokažejo svoje znanje na višjih taksonomskih ravneh. 

Identificirali smo najpogostejše tipe napak pri aritmetičnih nalogah, reševanju enačb, 

geometrijskih nalogah in nalogah pretvarjanja količin, pri uporabi formul, pri reševanju in 

raziskovanju problemov in pri nalogah obdelave podatkov, ki jih učenci s PUM in 

drugimi omenjenimi primanjkljaji in motnjami delajo pri reševanju preizkusa NPZ iz 

MAT. Rečemo lahko, da večina teh učencev ne zna pisno deliti in zaokroževati števila, ne 

obvlada potenciranja in računanja z ulomki, ne zna reševati enačb, ne pozna sestavljenih  

formul, napake pa delajo tudi pri uporabi enostavnejših formul. Skoraj tretjina učencev 

ima težave z načrtovanjem ustrezne skice trikotnika, načrtovanjem kota ali višine, 

razlikovanju polmera in premera.  

Učenci, ki smo jih zajeli v raziskavo, najslabše rešujejo naloge reševanja in raziskovanja 

problemov. Na osnovi primerjanja dosežkov učencev 6. in 9. razreda pri isti nalogi 

reševanja in raziskovanja problema lahko rečemo, da učenci, ki nimajo PUM, napredujejo 

v znanje reševanja in raziskovanja problemov iz 6. v 8. razred. Ta napredek je opazen 

samo pri manjšem številu učencev s PUM, ki izkazujejo specifične aritmetične težave in 

imajo možnost uporabe žepnega računala, pri ostalih učencih pa ne.  

Učence, ki imajo samo PUM, smo razdelili v dve skupini glede na odstotek točk, ki so ga 

dosegli na preizkusu NPZ iz MAT. Poleg kvantitativnih razlik v izkazanem znanju smo 
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med skupinama ugotovili tudi kvalitativne razlike. Razlike se pojavljajo tako v številu kot 

tudi vrsti napak, ki jih delajo pri reševanju preizkusa NPZ iz MAT, vrsti in deležu nalog, 

ki se jih ne lotevajo. Učenci s PUM, ki imajo nižje dosežke, kažejo napake pri reševanju 

vseh nalog, medtem ko so učenci iz skupine PUM, ki imajo  višje dosežke in imajo tudi v 

večjem deležu možnost uporabe žepnega računala, uspešneje rešujejo naloge višjih 

taksonomskih ravni in v manjšem deležu puščajo naloge nerešene. Struktura znanja MAT 

je pri teh dveh skupinah učencev različna.  

Vse ugotovitve, do katerih smo prišli pri raziskavi, so skladne z izsledki stroke. Zbrani 

podatki in izpeljane ugotovitve so veljavne ter pomembne za slovenski prostor, saj so bili 

podatki zbrani skoraj na celotni populaciji učencev s PUM, ki imajo samo PUM ali pa 

poleg PUM tudi MPB, MPK, GJM in DIS. Opozorili bi na previdnost pri interpretaciji 

dosežkov skupine učencev s PUM in DIS, ker so podatki za to skupino učencev zbrani na 

majhnem vzorcu.  

Kljub temu da po podatkih mednarodnih raziskav PISA in TIMSS slovenski osnovnošolci 

dosegajo relativno dobre rezultate, saj se uvrščajo od 9. do 14. mesta, in da preizkusa 

NPZ-ja in TIMSS-a približno enako odražata matematično znanje naših osnovnošolcev, z 

nizkimi povprečnimi dosežki pri NPZ-ju iz MAT v populaciji vseh osnovnošolcev, 

posebno pa še v skupini učencev s PUM, ne moremo biti zadovoljni. Premalo se 

zavedamo, da sta poučevanje in učenje MAT vzajemna procesa, ki temeljita na kvalitetni 

učni pripravi, poznavanju vsakega učenca in uporabi veččutnih in procesnodidaktičnih 

pristopov.   

Učenci s PUM so skupina učencev, ki po intelektualnih sposobnostih ne odstopajo od 

vrstnikov, a imajo številne primanjkljaje na matematičnih,  kognitivnih in 

metakognitivnih področjih, ki vplivajo na usvajanje znanja vsa leta šolanja na vseh 

taksonomskih ravneh, na vseh matematičnih področjih, tako pri enostavnih nalogah kot 

pri zahtevnejših, zato so glede na možnost, da izkažejo matematično znanje, najbolj 

ranljiva skupina učencev. Ti učenci pri izkazovanju matematičnega znanja, pa tudi  

znanja slovenščine ne morejo dosegati primerljivih rezultatov z vrstniki. Proceduralno 

znanje MAT pri učencih s PUM kaže zaostanek v razvoju, primanjkljaji pri 

deklarativnem znanju pa so globlji in kažejo na razvojno drugačnost. Načrtovana, 

premišljena uporaba prilagoditve pri NPZ, kot je uporaba žepnega računala, daje učencem 

s PUM možnost, da izkažejo matematično znanje reševanja in raziskovanja problemov, ki 

je osnova matematične pismenosti. 

Ključne besede: nacionalno preverjanje znanja iz matematike in slovenščine, 

primanjkljaji pri učenju matematike, motnje pozornosti in koncentracije, motnje na 

področju branja in pisanja, govorno-jezikovne motnje, dispraksija, prilagoditve pri NPZ-

ju  
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ABSTRACT 

Exams in mathematics within the scope of National Assessment of Knowledge (NAK), 

Program for International Student Assessment (PISA) and Trends in International 

Mathematics and Science Study (TIMSS) are becoming more and more demanding for all 

pupils, in particular for pupils with special needs (PP) and pupils with learning difficulties 

in mathematics (PUM). NAK as a form of external assessment of knowledge with 

verified measurement characteristics indicates strong and weak points of learning and 

teaching, adequacy of curricula, competence of teachers and quality of schoolbooks. 

Results of pupils with PUM achieved at the external assessment of knowledge are at the 

first or even below the first level of mathematical literacy, although, based on the decision 

of the placement of children with special needs, these pupils are provided additional 

professional and educational support in primary schools and they are entitled to several 

adaptations at sitting the NAK. Pupils with PUM mostly do not reach the second level of 

mathematical literacy that would enable them upgrading the knowledge and successful 

functioning in everyday life. They are usually more successful in completing the 

assignments with simple instructions and contents that require only routine procedures. 

Some pupils with PUM find it hard to remember arithmetic facts and procedures, but are 

successful in solving more demanding problem solving assignments that require concept 

formation, generalization and own research, however, their solutions are often incorrect.  

The group of pupils with special needs (PP) that have been approved special educational 

placement of children with special needs represents 8.6% of the ninth graders. Our 

research proved that in the group of pupils with PP there are 28.3% of pupils with PUM 

and even some other disabilities, such as reading and writing disabilities (MBP), 

disturbance in attention and concentration (MPK), speech and language disorders (GJM), 

or dyspraxia (DIS). Pupils with PUM that have also reading and writing disabilities 

outnumber the pupils with PUM only. A quarter of the pupils with PUM indicate also 

disturbance in attention and concentration. Dyspraxia and speech and language disorders 

are less common in the group of pupils with PUM. 

In spite of the adaptations that the pupils with PUM are entitled to at sitting the NAK in 

mathematics (MAT) and Slovene language (SLO), their knowledge is significantly lower 

than the knowledge of their peers in the NAK in Slovene language as well as the NAK in 

mathematics at all taxonomic levels. Average result of the NAK exam in mathematics of 

these pupils is also lower than the average result of the pupils with PP.  

Based on the learning difficulties of the pupils with PUM, six groups were formed. The 

largest group was the group of pupils with PUM only. In the second group were pupils 

with PUM and MBP, in the third group were pupils with PUM and MPK, in the fourth 

group were pupils with PUM, MBP and MPK, in the fifth group were pupils with PUM 

and DIS, and in the sixth group were pupils with PUM and GJM. The groups of pupils 

formed based on their learning difficulties are very heterogeneous as regards the results in 

the NAK in MAT. Therefore, statistically important differences between the groups were 

verified only in the assignments that test the knowledge of arithmetic operations and 
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rounding where statistically significantly better results are achieved by the pupils that 

indicate MPK in addition to PUM, and the pupils that indicate GJM in addition to PUM, 

while the worst results are achieved by the pupils with MBP in addition to PUM. 

Although statistically significant differences in other tests could not have been verified, 

there is a tendency that the worst results in the assignments of the taxonomic levels I, II, 

and III, in most of the assignments divided as to their contents, such as arithmetic 

operations and rounding, expressions, use of formulas, quantity conversion, solving 

equations and geometry, in the assignments for testing the knowledge in 5th, 6th, 7th and 

8th grade, and in the assignments divided as to the difficulty level are achieved by the 

pupils with MBP in addition to PUM and followed by the pupils with PUM only. 

Knowledge of MAT demonstrated in the NAK in MAT by the pupils with PUM only is 

worse than the knowledge of the pupils with other learning disabilities in addition to 

PUM in any of the aforementioned areas, which indicates errors in diagnosing learning 

difficulties in MAT.  

The results of NAK in SLJ and MAT of all groups of pupils with PUM included in the 

sample indicated moderate positive correlation. Disturbance in attention, and speech and 

language disorders have a significant impact on the correlation of the indicated 

knowledge of MAT and SLO as the strongest correlation of results is indicated by the 

pupils with PUM and MPK, and the pupils with PUM and GJM, which is expected due to 

the nature of the learning disabilities of these two groups of pupils. 

As expected, we have established that statistically significantly better results in NAK in 

MAT are achieved by the pupils that are allowed to use a calculator. We were unable to 

verify statistically significant differences between the pupils entitled to the adaptations 

and the pupils not entitled to the adaptations. Calculator enables pupils with specific 

arithmetic issues to carry out simple calculation procedures more effectively and to 

manage to demonstrate their knowledge at a higher taxonomic level. 

We have identified the most common types of errors in arithmetic operations, solving 

equations, geometry, quantity conversion, use of formulas, solving and research of 

problems, and data processing assignments made by the pupils with PUM and other 

aforementioned learning disabilities at sitting the NAK in MAT. We can conclude that 

most of these pupils is unable to divide by using written method, to round the numbers, 

lacks knowledge in involution and calculation with fractions, cannot solve equations, is 

not familiar with combined formulas and makes errors also in using simpler formulas. 

Almost one third of pupils have issues with making a sketch of triangle, projection of an 

angle or height, and distinguishing between radius and diameter.  

Results of the pupils included in the research are the worst in terms of solving the 

assignments of solving and researching of problems. Based on the comparison of the 

achievements of sixth graders and ninth graders in the same assignment of solving and 

researching a problem, we can conclude that pupils without PUM make progress in the 

knowledge of solving and researching of problems from the sixth to the eighth grade. 

This progress is noticed only with a smaller number of pupils with PUM that indicate 
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specific arithmetic issues and are allowed to use the calculator, and not with the other 

pupils.  

Pupils with PUM only were divided into two groups based on the percentage of points 

reached during the NAK in MAT. In addition to quantitative differences in knowledge of 

the two groups, we have detected also qualitative differences. They are reflected in the 

number as well as in the type of errors made during the NAK in MAT, and the type and 

percentage of assignments that they do not tackle. The pupils with PUM that have 

achieved lower results made errors in all assignments, while the pupils with PUM that 

have achieved higher results and the majority of which is allowed to use the calculator are 

more successful in solving the assignments of higher taxonomic levels and leave less 

assignments completely empty or intact. The structure of knowledge of MAT is different 

in these two groups of pupils.  

All conclusions reached during this research are consistent with the findings of the 

profession. Collected data and conclusions made are valid and important for Slovenia as a 

whole as the data were collected by taking into account the entire population of pupils 

with PUM only or with MPB, MPK, GJM or DIS in addition to PUM. Attention must be 

paid in the interpretation of the achievements of the group of pupils with PUM and DIS as 

the data for this group of pupils was collected on a small sample.  

According to international research by PISA and TIMSS, Slovene primary school pupils 

achieve relatively good results as they rank from 9
th

 to 14
th

 place. Similarly, NAK and 

TIMSS exams reflect good mathematical knowledge of our primary school pupils. 

However, we cannot be satisfied with low average results in MAT in the population of all 

primary school pupils, in particular in the group of pupils with PUM. Teachers and 

special pedagogues are insufficiently qualified and engaged to provide the pupils the 

opportunity to acquire a high quality conceptual, declarative, procedural and problem 

knowledge, knowledge organization and integration, and remembering. We are 

insufficiently aware of the fact that teaching and learning of MAT are reciprocal 

processes based on a quality lesson plan, knowing of each individual pupil and the use of 

multi-sensory and process-didactic approaches.  

A group of pupils with PUM is a group of pupils that does not deviate from their peers in 

terms of their intellectual capabilities, but it is the most vulnerable group of pupils in 

terms of the opportunity to demonstrate the mathematical knowledge. Different cognitive 

and metacognitive disabilities and disabilities in acquiring mathematical knowledge 

prevent these pupils from achieving the results comparable to the results of their peers. 

Adaptations of NAK, such as planned and reasonable use of a calculator, give them the 

opportunity to prove their mathematical knowledge at higher taxonomic levels, which 

they are often unable to prove due to the problems they have with the calculation. 

Keywords: National Assessment of Knowledge in Mathematics and Slovene language, 

learning difficulties in mathematics, reading and writing disabilities, disturbance in 
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attention and concentration, speech and language disorders, dyspraxia, adaptations of 

NAK 
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1. UVOD 

Bistvo matematike je v njeni večni mladosti.  

Eric Temple Bell 

Matematika je ena najstarejših in najbolj temeljnih človekovih dejavnosti (Brešar, 

Forstnerič, 2010), ki je pomembno vplivala na kvaliteto življenja in je omogočila razvoj 

človekovega mišljenja in razuma. Veliko pred tem, ko je človek prvič poimenoval in 

zapisal števila s številkami, jih je že poznal in uporabljal. Nastavljal jih je s kamenčki in 

vrisoval črtice s kremenovimi sekirami, da je ugotovil, ali se je vsa čreda vrnila s paše, 

koliko dni je minilo od zadnje polne lune. Pred tisoč leti, ko še ni bilo razlik med 

znanostjo in vero, se je zdelo, da so števila ključ do razumevanja vesolja, da kažejo na 

skrivnostni božji načrt, po katerem je narejeno vse stvarstvo (Bentley, 2010).  

Danes ima matematika še vedno magično moč, saj omogoča razvoj znanosti, 

komunikacijskih sredstev, računalništva in številnih naprav, brez katerih si ne moremo 

več predstavljati našega vsakdana. Na delovnih mestih in v vsakdanjem življenju je  

matematika vse bolj prisotna in kompleksna, hkrati pa vedno manj opazna, ker je skrita v 

tehnologiji. Tako neposrednega računanja pri številnih poklicih skorajda ni več, saj so na 

voljo številni pripomočki, vse bolj pa je matematično znanje pomembno pri razumevanju, 

osmišljanju, načrtovanju in interpretiranju kompleksnih procesov tako rekoč v vseh 

poklicih (Z. Magajna, 2011). 

Matematika je v šoli najmočnejše orodje za razvijanje abstraktnega mišljenja in logičnega 

sklepanja (Kostanjevec, 2004). Od nas zahteva sistematičnost, natančnost in doslednost. 

Uči nas iskati najkrajšo in najučinkovitejšo računsko pot in upoštevati argumente (Brešar, 

Forstenič, 2010). Vedno bolj se zavedamo, da igra matematika pomembno izobraževalno 

in vzgojno vlogo na poti odraščanja.  

Številne države si prizadevajo dvigniti kakovost izobraževanja in raven znanja učencev, 

dijakov in študentov. »Doseganje mednarodno primerljivih standardov znanja« (Bela 

knjiga, 1996, str. 92) je eden od ciljev, ki ga poskuša doseči tudi izobraževalni sistem v 

Sloveniji. Preizkusi znanja Nacionalnega preverjanja znanja (NPZ), Programa 

mednarodne primerjave dosežkov učencev (PISA) in Mednarodne raziskave trendov 

znanja matematike in naravoslovja (TIMSS) omogočajo primerjavo dosežkov učencev na 

matematičnem in drugih področjih ter izboljšanje znanja učencev, kakovosti poučevanja 

in učenja.  

Od matematičnih rezultatov so pomembno odvisne nadaljnje izobraževalne in 

zaposlitvene zmožnosti učencev (Kavkler, 2007), hkrati pa je matematično znanje ob 

koncu osnovne šole dober napovedovalec šolske uspešnosti v srednji šoli. Ocene 

zaključnega razreda osnovne šole iz matematike (MAT), slovenščine (SLO) in tujega 

jezika so dober prediktor šolske uspešnosti v srednji šoli. Najvišjo napovedno vrednost za 

šolsko uspešnost v srednji šoli ima MAT (Flere in sod., 2009) .  
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Že vsa leta, ko se izvaja NPZ, ugotavljamo, da učenci s posebnimi vzgojno-

izobraževalnimi  potrebami (PP) imajo pomembno nižje dosežke na NPZ-jih od 

vrstnikov, kljub temu da so jim pri pisanju preizkusov NPZ omogočene številne 

prilagoditve. Znotraj skupine učencev s PP pa je posebno zaskrbljujoče znanje učencev s 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja (PPPU) in učencev s primanjkljaji pri 

učenju matematike (PUM) (večletna poročila o NPZ-ju).  

Učenci s PUM dosegajo pri nacionalnem in mednarodnem preverjanju znanja matematike 

(NPZ, TIMSS in PISA) zelo nizke rezultate, ki se kvalitativno in kvantitativno razlikujejo 

od rezultatov vrstnikov glede na vrsto specifičnih učnih težav pri matematiki (Kavkler, 

2015). Dosežki učencev s PUM so na zunanjem preverjanju znanja matematike na prvi ali 

celo pod prvo ravnjo matematične pismenosti. Iz rezultatov raziskave OECD PISA 2009 

(Štraus, Markelj, 2011) je razvidno, da 20% učencev ne dosega druge ravni, ki bi jim 

omogočila nadgrajevanje znanja in uspešno delovanje v vsakdanjem življenju.  

Z raziskavo želimo ugotoviti kvantitativne in kvalitativne razlike pri reševanju preizkusa 

znanja matematike na NPZ, ki je bil izveden maja 2015, med 342 učenci 9. razredov, ki 

so zaključevali osnovno šolo in imajo PUM ali kombinirane motnje, torej poleg PUM tudi 

motnje na področju branja in pisanja, motnje pozornosti in koncentracije, govorno-

jezikovne motnje ali dispraksijo.  

Izsledki raziskave bodo dopolnili znanje o strukturi znanja in težavah, s katerimi se 

srečujejo učenci s PPPU pri reševanju testov NPZ, dali bodo vpogled v pomen 

prilagoditev za učence s PUM in kombiniranimi motnjami in bodo omogočali načrtovanje 

ustreznejših strategij, pristopov in metod pri poučevanju učencev s  PUM. 
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2. MATEMATIKA IN MATEMATIČNO ZNANJE 

Narava je ogromna knjiga, v kateri je zapisano znanje.  

Vedno je odprta pred našimi očmi, a je človek ne more razumeti, 

dokler se ne nauči jezika in črk, v katerih je zapisana. 

In napisana je v jeziku matematike.  

Galileo Galilei 

 

V poglavju Matematika in matematično znanje predstavljam pomen matematike, 

matematičnega znanja in matematične pismenosti za posameznika in družbo, 

kompleksnost matematičnih vsebin in matematičnega znanja, taksonomije znanja, ki 

opredeljujejo matematično znanje ter razvoj matematičnega znanja, ki temelji na 

genetskih predispozicijah, razvija pa se tudi v interakciji z okoljem.  

2.1. MATEMATIKA 

O pomenu matematike za posameznika in družbo danes nihče več ne dvomi. Matematika 

je največji kulturni dosežek človeštva (Ernest, 1998). Matematika je univerzalni jezik, ki 

presega kulturne, socialne in civilizacijske razlike (Vipavec, 2015), saj omogoča 

sporazumevanje ne glede na kraj bivanja, narodnost in versko pripadnost.  

Matematika je jezik narave. Ljudje smo genetsko opremljeni, da brez formalnega 

poučevanja dojemamo nekatere matematične koncepte v svojem okolju. Po drugi strani 

pa se nekatere najgloblje in najbolj abstraktne domneve človeškega razuma dotikajo 

matematične narave in odnosov med predmeti, ki jih najdemo le v virtualni resničnosti 

matematike (Ernest, prav tam). Matematika je znanost, ki proučuje tako abstraktne 

strukture kot strukture, ki izhajajo iz realnega sveta (Cotič, 2010) . 

Matematika (MAT) je eden od temeljnih predmetov v osnovni šoli s številnimi 

izobraževalno-informativnimi, funkcionalno-formativnimi in vzgojnimi nalogami. Pouk 

MAT je namenjen graditvi pojmov in povezav, spoznavanju ter učenju postopkov, ki 

posamezniku omogočajo vključitev s sistem (matematičnih) idej in posledično vključitev 

v kulturo, v kateri živimo (Učni načrt, 2011). To pa pomeni, da moramo pri pouku MAT 

enakovredno razvijati tako formalno matematično znanje in matematično mišljenje kot 

matematično pismenost (Cotič, 2010). 

MAT je učni predmet, ki mu učenci vsa leta šolanja namenjajo 4 do 5 šolskih ur na teden. 

Je tudi najpogosteje negativno ocenjen predmet v osnovni šoli, saj statistični podatki 

kažejo, da je 30% vseh negativnih ocen iz MAT (Kavkler, 2007).  
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2.1.1. MATEMATIČNO ZNANJE 

Vprašanje, kaj je znanje, leži v srcu filozofije in matematično znanje igra posebno vlogo. 

Običajni filozofski odgovor, ki ga je podal že Platon, je, da je znanje dokazano resnično 

prepričanje (Ernest, 1998). 

Vsako znanje vključuje tri dimenzije: deklarativno, proceduralno in strateško.  

Deklarativno znanje vključuje poznavanje podatkov, dejstev, prepričanj, mnenj, razlag, 

teorij… Proceduralno znanje obsega postopke za uporabo znanja v določenih procesih ali 

rutinah z ustreznimi praktičnimi aktivnostmi. Kondicionalno ali strateško znanje pa 

pomeni ugotavljanje kdaj, kje, zakaj uporabiti proceduralno in deklarativno znanje  (Rutar 

Ilc, 2003). Matematika je zelo kompleksno področje, zato ne govorimo o matematičnem 

znanju  temveč o vrstah matematičnega znanja. 

A. Graeber (1999) je pripravila seznam idej, s katerimi naj bi se srečali učitelji ki 

poučujejo MAT: 

 Strokovnjaki so opisali različne vrste matematičnega znanja. 

 Učenci, ki imajo eno vrsto matematičnega znanja, nimajo nujno tudi drugih vrst. 

 Če učitelj želi izboljšati in razširiti matematično znanje, mora poznati učenčevo 

trenutno znanje. 

 Dokazano je, da je znanje bolj dolgotrajno, če je naučeno tako, da ima vsebina 

pomen,  da razumemo enostavne koncepte in tako, da vsebino razlagamo drugim. 

 Različne logične in raziskovalne poti vodijo do iste matematične ideje. 

 Intuitivno znanje je prednost in jamstvo. 

Tako pomen matematike kot kompleksnost procesov pri računanju so podcenjeni. Celo 

miselno računanje pri preprostem računu kot je 7+5 zahteva vključenost širše 

nepoškodovane funkcionalno integrirane nevronske mreže (Kucian in dr., 2013).  Da gre 

pri matematičnem znanju za kompleksno znanje, kaže tudi razdelitev matematičnega 

znanja na deklarativno, proceduralno, konceptualno in problemsko znanje (Kavkler, 2007 

in Hodnik, 2006). 

Nihče se ne rodi matematik. Imamo pa že ob rojstvu tri izjemne sposobnosti, ki so 

ključnega pomena za učenje matematike: jezikovne sposobnosti, sposobnost pripisovanja 

pomena našim izkušnjam in sposobnost, da usvajamo nova znanja in veščine. Jezikovne 

sposobnosti so naša zmožnost, da uporabljamo simbole za prikazovanje stvari in 

manipuliranje s simboli neodvisno od tega, kaj predstavljajo (Devlin, 2006).  
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2.1.1.1. RAZVOJ MATEMATIČNEGA ZNANJA 

Zgodnje otroštvo je zelo pomembno za razvoj številnih sposobnosti - tudi matematičnih. 

Takrat se razvija neformalno matematično znanje, ki vključuje občutek za števila, štetje in 

številske predstave, sposobnost presojanja velikosti števil, sposobnost prepoznavanja 

dobljenih rezultatov, prožnost pri miselnem računanju, sposobnost uporabe različnih 

reprezentacij, ki pomembno vplivajo na učne dosežke v šoli (Gersten in drugi, 2005, 

Geary, 2011). 

Tri glavna področja matematičnega znanja, ki si sledijo v piramidni strukturi,  so: občutek 

za števila, bazične aritmetične operacije in reševanje problemov. Občutek za števila je 

baza, na kateri se gradijo bazične operacije, kot so seštevanje, odštevanje, množenje in 

deljenje in reševanje problemov. Reševanje problemov je kompleksno področje 

matematike, ki  temelji na zgoraj omenjenih področjih in jezikovnem znanju (Jimenez-

Fernandez, 2016).  

Učenje matematike temelji na prirojeni sposobnosti, to je občutku za števila.  Občutek za 

števila ali koncept številčnosti je sposobnost razumeti števila. Ta sposobnost je 

podedovana in se pojavi pred jezikom in branjem v zelo zgodnjem otroštvu, ne glede na 

formalno izobraževanje. Občutek za števila je osnova za številske predstave, aritmetične 

operacije in ocenjevanje (prav tam).  

Drugače kot pri branju, ki se ga morajo otroci naučiti, imajo biološko nagnjenost za 

usvajanje aritmetičnega znanja kot so štetje, seštevanje, primerjanje in razumevanje 

količin brez formalnega poučevanja (Ginsburg, 1997). 

Otroci imajo že v prvih 6 mesecih sposobnost razlikovanja skupin vidnih celo 

premikajočih se predmetov na podlagi številčnosti in si lahko miselno predstavljajo in 

manipulirajo s predmeti, ki jih ne vidijo več (Van Losbroek, Smitsman, 1990, Wynn, 

1992, povzeto po Butterworth, 2005). 

Piaget (1965) je trdil, da mlajši otroci štejejo mehanično in še ne razumejo koncepta 

aktivnosti s števili, a je dokazano, da predšolski otroci že ob času, ko shodijo, razumejo 

preproste matematične odnose, da lahko seštevajo in odštevajo v obsegu do števila 3 

(Bryant, 1995). Pri 3 do 4 letih znajo prešteti do 4 predmete, eno leto kasneje štejejo do 

15 in razumejo koncept, ki ga števila predstavljajo. Ko so otroci stari osem let, znajo 

napisati trimestna števila, prepoznajo aritmetične simbole in rešujejo enostavne naloge 

seštevanja in odštevanja. Deljenje in množenje usvajajo učenci med 9. in 12. letom 

(Dehaene, 1997, O'Hare, 1999, Shalev, 1993). Mix, levine in Huttenlocher (1999) so 

ugotovili, da štiriletni otroci lahko razumejo neformalne probleme z ulomki, ki 

vključujejo rešitve, ki so manjše od 1 ali enake 1, medtem ko se sposobnost razumevanja 

ulomkov, ki so večji od 1, pojavi okrog šetega leta otrokove starosti. Učenci imajo torej 

implicitno razumevanje števil in računskih operacij že preden začnejo formalno 

izobraževanje v šolskih klopeh.  
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Piaget (1973) je predlagal več stopenj v intelektualnem razvoju, v katerih prihaja do 

pomembnih sprememb v naravi in kvaliteti mišljenja: 

 Senzomotorična (zaznavno-gibalna) stopnja (od rojstva do 2. leta) je prva faza 

kognitivnega razvoja, kjer poteka usklajevanje zaznavanja in gibov. Konec prvega 

leta se razvije konstantnost objekta. 

 Predoperativno stopnjo (od 2. leta do 7. leta) se razdeli še na predkonceptualno 

in intuitivno. Otrok se nauči posploševati pravila z uporabo v praksi.  

 Stopnja konkretno logičnega mišljenja (od 7. leta do 11. leta) predstavlja 

obdobje, ko se razvijajo logične operacije s konkretnim gradivom. Okrog 7. leta se 

razvije konzervacija (miselno ohranjanje). V tem obdobju se pojavijo še druge 

sposobnosti mišljenja. Konkretno logično mišljenje vključuje poleg sposobnosti 

konzervacije še klasifikacijo, inkluzijo kategorij, reverzibilnost, združevanje in 

razdruževanje, seriacijo (urejanje po vrstnem redu). Vse te  sposobnosti igrajo 

pomembno vlogo pri formalnem učenju MAT. V tem obdobju imajo učenci težave 

pri abstraktnem mišljenju.  

 Stopnja formalno logičnega mišljenja (od 12. leta naprej) je obdobje, ko se 

razvije abstraktno mišljenje. Formalno logično mišljenje omogoča učencem 

postavljanje hipotez, dedukcijo, uporabo logičnih argumentov in verbalnih izjav. 

Številna matematična področja v višjih razredih zahtevajo takšno mišljenje.  

Obsežne raziskave so pokazale, da se karakteristike, ki jih je Piaget navajal v 

obdobju formalno logičnega mišljenja, pri veliko učencih ne pojavljajo pred 14. 

ali 15. letom. Pomemben delež šestnajstletnikov, ki zaključujejo šolanje ne dosega 

stopnje formalno logičnega mišljenja (povzeto po Orton, 2004). 

Učenci se nahajajo na različnih stopnjah intelektualnega razvoja, poleg tega je ima 

matematično znanje kompleksno naravo, zato vseh njegovih dimenzije ne moremo zajeti 

v eno samo enoznačno in pravilno opredelitve znanja. Matematično znanje opredeljujejo 

različne taksonomije znanja, ki nam tudi pomagajo razumeti naravo matematičnega 

znanja.  

2.1.2. TAKSONOMIJE ZNANJA 

Dragoceno orodje pri razvijanju znanja so različne razvrstitve oz. taksonomije znanja. 

Njihova moč je predvsem v tem, da nas opozarjajo na raznovrstnost znanj in veščin, 

postopkov in procesov in da ob njihovi pomoči lahko bolj sistematično in domišljeno 

snujemo vprašanja, naloge in dejavnosti (Rutar Ilc, 2003). Taksonomije so v pomoč tudi 

učiteljem, ki poskušajo posredovati in pripeljati učence do čim bolj kvalitetnega in 

trajnega znanja, in raziskovalcem ter ocenjevalcem, ki zanje učencev primerjajo in 

opisujejo. 
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2.1.2.1. BLOOMOVA TAKSONOMIJA ZNANJA 

Bloomova klasifikacija znanja je najbolj  poznana in razširjena. Bolj primerna je za 

preverjanje informativnih ciljev. Taksonomija izhaja iz temeljnih kognitivnih-miselnih 

procesov, ki so postavljeni v hierarhični odnos od nižjega – enostavnejšega k višjemu – 

kompleksnejšemu procesu. Vsebuje šest stopenj. 

 Poznavanje je prva stopnja, kjer učenec prepoznava in obnavlja, prikliče dejstva 

termine, simbole, pravila, postopke, razlage in interpretacije. Miselni proces, ki ga 

učenec razvija na tej stopnji, je zapomnitev.  

 Razumevanje vključuje predelavo in sistematiziranje znanja ter ponotranjenje 

bistva sporočil na osnovi lastne miselne predelave s svojimi besedami. Miselni 

procesi, ki jih učenec razvija so: zmožnost sklepanja na principe iz primerov, 

izmišljanje lastnih primerov, ustvarjanje razlag, prilagojenih različnim 

poslušalcem in namenom. 

 Uporaba pomeni zmožnost uporabe, prenosa naučenega v nove situacije, 

aplikacija abstrakcij – splošnih idej, teorij, principov, zakonitosti, pravil, 

postopkov, metod v konkretnih situacijah oz. na novih primerih. S pomočjo 

principov, ki jih učenec razume, razlaga nove problemske situacije in jih rešuje.  

 Analiza je razstavljanje sporočil v sestavne elemente oz. dele na tak način, da so 

jasni odnosi med njimi in njihova organiziranost oz. relativna hierarhija.  

 Sinteza je povezovanje delov in elementov v novo celoto. Pomembno je, da gre 

za samostojno interpretiranje nepoznane problemske situacije in za samostojno 

načrtovanje strategij, ne pa za obnavljanje že obdelanih in pripravljenih postopkov 

in interpretacij. Razmišljanje na tej stopnji je ustvarjalno in izvirno, potrebno je 

divergentno mišljenje. 

 Vrednotenje je najvišja stopnja, ki vključuje presojo idej, argumentov, metod, 

tudi materialov, izdelkov v skladu z določenimi nameni oz. kriteriji. Tu ne gre za 

zdravorazumsko in intuitivno vrednotenje, ampak za sistematično vrednotenje, ki 

izhaja iz globljega razumevanja in analize v skladu z določenimi kriteriji. Kriteriji 

so lahko notranji ali zunanji. 
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Za opisovanje in ocenjevanje dosežkov na posamezni stopnji se uporabljajo glagoli kot so 

naštej, ponovi (poznavanje), opiši, pripoveduj, razloži (razumevanje), uporabi v dani novi 

situaciji, razloži ob novem primeru (uporaba), analiziraj, primerjaj, ugotovi napake 

(analiza), načrtuj, izdelaj, dokaži (sinteza), oceni, odloči se, presodi (vrednotenje) in 

drugi. (povzeto po Sentočnik, pridobljeno 2016) 

2.1.2.2. MARZANOVA TAKSONOMIJA ZNANJA 

Marzanova taksonomija znanja še bolj poglobljeno kot Bloomova taksonomija posega na 

področje različnih miselnih procesov oz. kompleksnega mišljenja in s tem prispeva k 

aktivni vlogi učencev v procesnem pristopu (Rutar, 2003). Marzano in sodelavci delijo 

znanja na vsebinska in procesna, poudarjajo pa tudi pomen metakognitivnega znanja. 

(Marzano, 1993, 1998) Vsebinska znanja so predmetno specifična, procesna pa vsem 

predmetom skupna. Tudi do vsebin naj bi učenci v čim večji meri prihajali s pomočjo 

procesov (Rutar, 2003). Beseda procesno znanje se uporablja v treh pomenih. 

 Znanje oz. spretnosti se uporabljajo v procesu (npr. primerjanje, razvrščanje, 

sklepanje). Uporaba teh procesov je pomoč za izgrajevanje vsebinskih znanj oz. 

spoznanj), zato jim rečemo tudi spoznavni postopki.  

 Procesno znanje uporabljamo, ko je (formalni) proces obravnave učnega sklopa  

znanj zaključen (npr. rešijo problem, napovejo, utemeljujejo, si zamislijo 

raziskavo, izvedejo eksperiment). Procesna znanja podpirajo vsebinska znanja.  

 V tretjem pomenu pa so procesna znanja, ki so sama po sebi cilj (npr. veščina dela 

z viri, veščina eksperimentiranja in dr.) (prav tam).  

Trajnega in kakovostnega znanja, ki je dobro povezano, uporabno in za učenca smiselno, 

učenci ne morejo pridobiti, če jim bo učitelj  povedal vse »pravilne« odgovore, razložil 

vrednotenje 

sinzeta 

analiza 

uporaba 

razumevanje 

poznavanje 

Slika 1: Bloomove taskonomske stopnje (Sentočnik, pridobljeno 2016) 
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vse probleme in sam izvajal postopke, učenci pa ga bodo le opazovali. Tako bo učitelj le 

prenašal nanje svoja znanja in svoje razumevanje, sami pa ga ne bodo imeli možnost 

izgraditi. Številne raziskave so pokazale, da so na aktivni način pridobljena znanja 

trajnejša in uporabnejša ter usvojena na višjih taksonomskih ravneh. Vendar pa mora biti 

takšno aktivno učenje dopolnjeno z učiteljevo razlago, njegovo izgrajevanje pa 

strukturirano in vodeno s strani učitelja. (Mazano, 1993) 

Mazano s sodelavci (1997) je razvil model učenja, ki ga je poimenoval dimenzije učenja. 

Dimenzije učenja so obsežen model, ki uporablja teoretično in raziskovalno znanje, 

obsega definiranje učnih procesov. Teh pet dimenzij učenja po Manzanu vključuje:  

 stališča in zaznave učencev, 

 izgrajevanje in povezovanje znanja, 

 širjenje in poglabljanje znanja, 

 smiselna in učinkovita uporaba znanja, 

 miselne navade.  

Stališča in zaznave pomembno vplivajo na učinkovitost učenja. Pozitivna stališča in 

zaznave o razredu in učenju so temelj, na katerem se učenje lahko začne. Učenci se 

morajo čutiti sprejete s strani učitelja in sošolcev in občutiti udobje in red. Naloge morajo 

zaznavati kot vredne truda in zanimive, verjeti morajo, da imajo sposobnosti in sredstva, 

da nalogo rešijo, naloge morajo tudi razumeti in biti prepričani, da zmorejo.  

Pomoč učencem pri izgrajevanju in povezovanju znanja je drugi pomemben vidik 

učenja. Ko učenci usvajajo nove informacije, jih morajo učitelji voditi pri povezovanju 

novega znanja s tistim, kar že vedo, organiziranju informacij in shranjevanju v dolgoročni 

spomin. Učenci usvajajo deklarativno in proceduralno znanje. Deklarativno učenje 

vključuje izgradnjo pomena, organiziranje in zapomnitev. Proceduralno pa izgradnjo 

modelov, oblikovanje in ponotranjanje.  

Učenje se ne konča pri izgradnji in povezovanju znanja, ampak je potrebno priti do 

globljega razumevanja prek procesov širjenja in poglabljanja znanja. Učenci 

uporabljajo miselne procese, kot so primerjanje, razvrščanje, abstrahiranje, sklepanje z 

indukcijo, sklepanje z dedukcijo, analiza napak, analiza perspektiv in utemeljevanje.  

Najučinkovitejše učenje dosežemo z uporabo znanja pri opravljanju smiselnih nalog. V 

modelu dimenzije učenja je 6 procesov mišljenja, ki jih pri sestavljanju nalog 

upoštevamo, da zagotovimo smiselno uporabo znanja. Ti procesi so odločanje, reševanje 

problemov, invencija, eksperimentalno raziskovanje, preiskovanje, sistemska analiza.  

Najučinkovitejši učenci razvijejo miselne navade kritičnega, kreativnega in 

samoregulativnega mišljenja (Mazano in drugi, 1997). 

2.1.2.3. SOLO TAKSONOMIJA ZNANJA 

SOLO taksonomijo znanja sta razvila Biggs in Collis (1982). Beseda SOLO je akrostih, 

izpeljan iz angleških besed: structure of observed lerning outcomes (struktura opazovanih 



Gabriela Kveh Žgur  Nacionalno preverjanje znanja iz matematike pri učencih s primanjkljaji na 

posameznih področjih učenja 

10 

  

učnih dosežkov). SOLO taksonomija razvrsti mentalne aktivnosti ob pomoči  

kvalitativnih in kvantitativnih značilnosti učnih aktivnosti ali opazovanih izdelkov 

učencev (Hartje, Brown, 2004). Solo taksonomija temelji na bolj celostni oceni ravni 

razumevanja, uporabna pa je pri ocenjevanju kakovosti učenčevih odgovorov na odprta 

vprašanja (Marentič Požarnik, 2000).  

Opisuje pet stopenj, ravni prek katerih učenec kaže vse večjo kompleksnost razumevanja.  

 Prva stopnja je predstrukturna stopnja. Učenec sprejema informacije, ki so 

nepovezane, neorganizirane in zanj še nimajo pomena. To je pripravljalna stopnja, 

ko učenec še ne pokaže pravega znanja. 

 Druga stopnja je enostrukturna stopnja. Učenec naredi prve povezave med 

informacijami, ki so enostavne in očitne, njihovega pomena pa učenec še ne 

dojame.  

 Tretja stopnja je večstrukturna stopnja. Prehod na to stopnjo je kvantitativne 

narave. Učenec naredi več povezav, pozna več vidikov, vendar še ne dojame 

njihovih medsebojnih odnosov in ne uvidi celote. 

 Četrta stopnja je odnosna stopnja. Prehod na to stopnjo je kvalitativne narave. 

Informacije so povezane, integrirane in vodijo h globljemu in bolj povezanemu 

razumevanju celote, a za dano situacijo.  

 Peta stopnja je abstraktna stopnja.  Učenec poveže in razume razne vidike, zna 

pa jih tudi prenesti v nove situacije. Učenec razume odnose na racionalni ravni, 

napoveduje, generalizira, razmišlja in prihaja do novega razumevanja. Principe in 

zakonitosti razume na abstraktni ravni  (povzeto po Hook, 2011, Atherton, 2013).  

 

Slika 2: Grafični prikaz stopenj v SOLO taksonomiji (Hooked, 2011) 

 

 

Slika 3 :Slikovni prikaz stopenj v SOLO taksonomiji (Hooked, 2011) 
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2.1.2.4. MANSONOVA TAKSONOMIJA ZNANJA 

Manson (povzeto po Selden, 2016) razlikuje več vrst matematičnega znanja, ki jih 

poimenuje: vedeti zakaj (knowing why), vedeti za pot (knowing to), vedeti da (knowing 

that), vedeti kako (knowing how) in vedeti skozi (knowing through). Z »vedeti zakaj« 

misli na različne zgodbe, ki jih ima posameznik v svoji  glavi o tem, zakaj je matematični 

rezultat takšen, kar pa ni enako kot matematični dokaz. Vedeti za pot, pomeni imeti 

dostop do svojega znanja v trenutku, ko ga potrebujemo. Pogosto se odvija spontano v 

obliki shem. Običajno je takšno znanje tesno povezano s situacijo in se ga ne da preprosto 

razložiti. Nekdo preprosto zna narediti. Vedeti za pot se pogosto razlikuje od vedeti kako. 

Učitelji lahko spodbudijo učence, da preusmerijo svojo pozornost k vedenju kako, 

vedenju zakaj in vedenju da, vendar šele, ko učenci  razmišljajo o svojem izvajanju 

matematičnih postopkov se lahko posameznik začne zavedati svojega matematičnega 

urjenja. Pri usvajanju matematičnega znanja prihaja do več vrst generalizacije: 

induktivne, empirične, (»vedno je tako«), deduktivne, abduktivne (»je v skladu s tistim, 

kar vem«) in intuitivne (»tako je«).  

2.1.2.5. GAGNEJEVA TAKSONOMIJE ZNANJA 

Gagnejeva taksonomija se uporablja v didaktiki matematike. Pri preverjanju in 

ocenjevanju matematičnega znanja jo uporabljajo v večini evropskih držav. Sestavljavci 

nacionalnih preizkusov iz MAT pri nas in sestavljavci v mednarodni primerjalni raziskavi 

TIMSS uporabljajo po Gagneju prirejeno klasifikacijo znanja. Taksonomsko lestvico, s 

pomočjo katere opisujemo dosežke učencev glede na raven znanja, prikazuje spodnja 

preglednica (Gagne, 1985). 

Tipi znanja po Gagneju 
 

Osnovna in konceptualna znanja: 

 osnovna znanja in vedenja 

 konceptualna znanja 

 

 

Proceduralna znanja: 

 rutinska znanja 

 kompleksna proceduralna znanja 

 

 

Problemska znanja: 

 strategije reševanja problemov 

 aplikativna znanja 

 

Tabela 1: Tipi znanja po Gagneju (Cotič in Žakelj, 2004) 

Podrobnejši opis posameznih tipov znanj oz. taksonomskih stopenj sta podali M. Cotič in 

A. Žakelj (2004).  

Osnovna in konceptualna znanja se delijo na osnovna znanja in vedenja in 

konceptualna znanja. 
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Osnovno znanje in vedenje obsega predvsem poznavanje pojmov in dejstev ter priklic 

znanja. Razdelimo ga na:  

- poznavanje posameznosti: znanje izoliranh informacij in faktografije, 

- poznavanje specifičnih dejstev: znanje definicij, formul, aksiomov, izrekov, odnosov, 

osnovnih lastnosti (npr. Pitagorov izrek, p=a·b, lastnosti likov), 

- poznavanje terminologije: seznanjenost z osnovnimi simboli in terminologijo (npr. 

vzporednost, pravokotnost,+, =, %, kg, pravokotnik, funkcija, enačba,, …),  

- poznavanje klasifikacij in kategorij: prepoznavanje različnih matematičnih objektov in 

njihova klasifikacija (npr. funkcije, enačbe, množice, …). 

Učenci morajo pri MAT pomniti in priklicati iz spomina besede kot so dolžina, meter, 

trikotnik, simbole kot so +, :, %, aritmetična dejstva, kot je poštevanka, količniki in 

formule, kot je o = (Orton, 2004). Učenec si lažje zapomni in prikliče iz spomina, če 

ima tisto, kar se učimo, pomen v okviru mreže znanja, ki ga ima učenec. (Winston, 

povzeto po Orton, 2004) 

Konceptualno znanje je razumevanje pojmov in dejstev. Obsega oblikovanje pojmov, 

strukturiranje pojmov, strukturiranje pojmov in poznavanje relevantnih dejstev.  

Elementi konceptualnega znanja so:  

 prepoznava pojma (npr. trikotnika v telesih, na ravnini, v naravi…), 

 predstava (npr. dva skladna pravokotna trikotnika sestavljata pravokotnik, mreža 

kocke je sestavljena iz 6 kvadratov, …), 

 prepoznava terminologije in simbolike v dani situaciji (npr. a, b stranici, višina, 

para vzporednih stranic, …),  

 definicije in izreki (npr. poznavanje in uporaba pravil o vsoti kotov v trikotniku, 

Pitagorov izrek , …), 

 povezave (podobnosti, razlike, integracija). 

Učenje matematike temelji v glavnem na izgradnji razumevanja novih konceptov na in v 

predhodno usvojenih konceptih. Koncept je abstraktna ideja, ki jo usvojimo tako, da smo 

izpostavljeni primerom, ki imajo to lastnost. Če želimo razumeti koncept rdeče barve, 

moramo biti izpostavljeni rdečim predmetom, vključevanje predmetov, ki niso rdeče 

barve, tudi pomaga razjasniti, kaj je rdeče. Potrebujemo primere in protiprimere. (prav 

tam). Koncepte moramo včasih tudi redefinirati (prim. koncept števila, ko učenci 

spoznajo še negativna, racionalna, iracionalna in realna števila). Pri matematiki je zelo 

pomembno, da najdemo pravo zaporedje učenja konceptov in da so koncepti, ki jih 

uporabljamo pri definiranju novega koncepta, dobro usvojeni in da jih učenec razume.  

Proceduralno znanje obsega poznavanje in učinkovito obvladovanje algoritmov in 

procedur. Delimo ga na:  
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 rutinsko proceduralno znanje: izvajanje rutinskih postopkov, uporaba pravil in 

obrazcev, standardni računski postopki, reševanje preprostih, nesestavljenih nalog, 

nalog z malo podatki, …, 

 kompleksno proceduralno znanje: uporaba kompleksnih postopkov:poznavanje in 

učinkovito obvladovanje algoritmov in procedur (metod, postopkov), izbira in 

izvedba algoritmov in procedur, uporaba pravil, zakonov, postopkov, sestavljene 

naloge z več podatki.  

Temeljni elementi proceduralnega znanja so.  

 poznavanje in učinkovito obvladovanje algoritmov in procedur (metod, 

postopkov), 

 uporaba (ne priklic) pravil, zakonov in postopkov,  

 izbira in izvedba postopka, pri čemer je treba utemeljiti oz. preveriti izbiro in 

postopek izvesti.  

Pri učenju postopkov si morajo učenci zapomniti zaporedje korakov v postopku. Težave 

nastopijo pri učenju postopkov, ko jih začnemo učiti, preden se učenci zavedajo, zakaj jih 

potrebujejo in preden jih lahko razumejo. Kaže, da učence učimo postopkov prezgodaj, 

tako da jim pokažemo postopke na preprostem primeru in potem pričakujemo, da si ga 

bodo zapomnili. S preudarno uporabo postopkov pa lahko čez nekaj časa dosežemo tudi 

izboljšanje razumevanja  (prav tam).  

O reševanju oziroma raziskovanju problema govorimo takrat, ko poteka proces reševanja 

samostojno, je rešitev nova za reševalca, ki zna potem uspešneje reševati nove probleme 

in se pojavi transfer znanja oz. prenos metode reševanja. Gagne (1985) je poudarjal, da je 

reševanje problemov najvišja oblika učenja. Reševanje problemov vključuje procese, pri 

katerem učenci kombinirajo predhodno usvojene elemente znanja, pravila, tehnike, 

spretnosti in koncepte, ki omogočijo rešitev situacije, s katero se učenec še ni srečal 

(Orton, 2004).  

Temeljni elementi  problemskega znanja so:  

 postavitev problema (prepoznavanje problema in njegova formulacija, postavitev 

smiselnih vprašanj), 

 preverjanje podatkov (učenec se mora vprašati in nato analizirati, ali ima problem 

dovolj podatkov za rešitev, mogoče preveč,  ali so podatki nasprotujoči), 

 strategije reševanja, 

 uporaba znanja oz. transfer, 

 miselne spretnosti, kot so analiza, sinteza, indukcija, dedukcija, interpretacija,  

 metakognitivne zmožnosti (učenec presodi, ali je matematični koncept pravilno 

uporabil v določenem kontekstu).  

Strategije reševanja problemov vključujejo uporabo nabora naslednjih procesov (Frobishe 

1994, povzeto po Cotič, Žakelj, 2004): 
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 komunikacijskih (pojasnjevanje, govorjenje, strinjanje, spraševanje), 

 operacijskih (zbiranje, urejanje, razvrščanje, spreminjanje), 

 miselnih (razvrščanje, analiziranje, razumevanje), 

 procesov zapisovanja (risanje, pisanje, izdelovanje različnih diagramov).  

Razlikujemo tudi tri vrste transferja (Franchi, 1992, povzeto po Cotič, Žakelj, 2004) :  

 šolski primer transferja: učenci uporabljajo usvojeni matematični koncept v 

drugem kontekstu, lahko pri drugem predmetu, 

 zunajšolski primer transferja: učenci uporabljajo matematične koncepte v 

vsakdanjem življenju, 

 analogni transfer: učenec prenaša usvojene koncepte na podobne situacije. 

2.1.2.5.1. UPORABA GAGNEJEV TAKSONOMIJE PRI 

MATEMATIKI 

Sodobno poučevanje MAT daje večji pomen kompleksnemu zanju, ki obsega vse od 

temeljnih spretnosti branja, računanja do zavedanja kompleksnih problemov in načinov 

reševanja.  Pri MAT se poudarja predvsem razumevanje matematičnih pojmov in 

konceptov ter problemsko znanje (Cotič, Žakelj, 2004), kar pa ne pomeni, da 

zanemarjamo algoritemsko in proceduralno znanje.  

Skemp (1976, povzeto po Orton, 1996) je predstavil dve obliki razumevanja: 

instrumentalno razumevanje in racionalno razumevanje. Vedeti, kaj je potrebno narediti, 

je instrumentalno znanje, razumeti zakaj, pa je racionalno znanje.  

Vse večji pomen imajo v učnih načrtih nove metode poučevanja, ki temeljijo na 

heuristični in konstruktivistični filozofiji. Heurističe metode temeljijo na odkrivanju 

(Polya, 1957, povzeto po Narayan, 2009),  konstruktivisti pa gledajo na učenca kot na 

konstruktorja znanja. Učenci se ne naučijo točno tistega, kar jih učimo, ampak iz okolja 

sami pobirajo in izbirajo, da zgradijo svoje lastne pojme (Narayan, 2009).  

Oblikovanje pojmov je zelo dolgotrajno. Učenci si morajo pojem pridobiti, ne se ga 

naučiti. Pri usvajanju pojmov pa lahko prihaja tudi do težav zaradi enačenja učenja 

pojmov z učenjem besed ali obnavljanjem definicij (verbalizem), prezahtevnosti 

določenih pojmov glede na razvojno stopnjo in preslabe povezanosti pojmov med seboj 

ter zanemarjanja obravnave mrežnih povezav, odnosov med njimi (Cotič, Žakelj, 2004). 

Matematično znanje se nadgrajuje. Učenci s slabšim temeljnim znanjem tako kažejo 

splošne težave s konceptualnim znanjem (Narayan,2009). 

Konkretne pojme navadno poučujemo s primeri (induktivno), abstraktne pa z definicijo 

(deduktivno). Konstruktivisti trdijo, da je treba najprej ugotoviti obstoječe znanje o 

določenem pojmu, potem pa ga je treba po potrebi preoblikovati. Poučevanje pojmov s 

primeri poteka vse do sposobnosti formalnologičnega mišljenja, to je vsaj do 12. leta 

(Cotič, Žakelj, 2004). 
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Pri usvajanju proceduralnega in algoritmskega znanja obstaja nevarnost, da se bodo 

učenci naučili postopek, ne da bi ga razumeli. Če prehitro uvedemo algoritem, ko še niso 

jasni osnovni pojmi in koncepti, se procedure naučijo na pamet in jo hitro tudi pozabijo 

ali pa se jo naučijo narobe. Pravi čas je seveda takrat, ko je usvojeno razumevanje 

konceptov, ki so pogoj za obvladovanje algoritmov (prav tam). 

Problemsko znanje je znanje o uporabi znanja v novi situaciji. Naloga, pri kateri učenec 

pozna pot reševanja, ne razvija oz. preverja problemskega znanja. Učencu ni potrebno nič 

drugega kot malo pazljivosti pri delu po receptu (prav tam). 

Konceptualna, proceduralna in problemska znanja so med seboj tudi povezana. 

Konceptualna znanja so do neke mere pogoj za proceduralno znanje. Problemsko znanje 

je deloma splošno, deloma pa se veže na konkretne vsebine in zahteva trdno konceptualno 

in proceduralno znanje. Tipi znanj učinkujejo drug na drugega. Tako poznavanje 

procedur nekoliko vpliva tudi na razumevanje pojmov (prav tam). 

 

 

 

 

 

Učenci, ki iz različnih vzrokov pomanjkljivo usvojijo matematično konceptualno, 

proceduralno in problemsko znanje, ne dosegajo dovolj visoke stopnje matematične 

kompetentnosti in matematične pismenosti.   

2.1.3. MATEMATIČNA PISMENOST IN MATEMATIČNA 

KOMPETENCA 

Matematična kompetenca je sposobnost uporabe matematičnega načina razmišljanja za 

reševanje različnih problemov in problemov iz vsakdanjega življenja. Vključuje 

matematično mišljenje (logično mišljenje in prostorsko predstavo), matematično 

pismenost in poudarja vlogo, ki jo ima matematika v vsakdanjem življenju. Vključuje 

temeljno poznavanje števil, merskih enot in struktur, odnosov in povezav, osnovnih 

postopkov, matematičnih simbolov in predstavitev v matematičnem jeziku, razumevanje 

matematičnih pojmov in zavedanje vprašanj, na katera lahko matematika odgovori (Učni 

načrt, 2011). Pojem kompetenca združuje vse, kar posamezniku omogoča, da kakovostno 

živi in dela v informacijski družbi: njegovo znanje, veščine in stališča (Žakelj, 2011). 

Matematična pismenost je posameznikova sposobnost prepoznavanja in razumevanja 

vloge, ki jo ima matematika v svetu, sposobnost postavljanja dobro utemeljenih odločitev 

in sposobnost uporabe in vpletenosti matematike na načine, ki izpolnjujejo potrebe 

posameznikovega življenja kot konstruktivnega in razmišljujočega posameznika. 

Slika 4:  Razmerja med tipi znanj (Cotič, Žakelj, 2004) 

konceptualna znanja proceduralna znanja 

problemska znanja 
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Matematična pismenost pomeni zmožnost za zaznavanje, razumevanje in uporabo 

matematičnih argumentov v vsakdanjem življenju (Cotič, 2010, PISA 2006). Ključni 

dejavnik matematične pismenosti so sposobnost postavljanja, oblikovanja, reševanja in 

interpretacije problemov z različnih področji z uporabo matematičnega znanja (Žakelj, 

2011).  

Matematična pismenost temelji na matematičnem znanju in zaživi v naravnem in 

socialnem okolju. Razvijamo jo s holističnim pristopom pri učenju in poučevanju: z 

raziskovalno dejavnostjo, reševanjem problemov iz vsakdanjega življenja, vključevanjem 

aktualnih vsebin in sodobnih tehnologij.  Razvijamo jo pri reševanju realističnih 

problemov z uporabo šolskega znanja in širših kompetenc v manj strukturiranem okolju 

kot je šolska situacija. Posameznik jo razvija vse življenje (Cotič, 2010). 

Matematična pismenost ni zgolj  skupek znanj ali spretnosti, ampak pristop pri reševanju 

situacije, pri kateri se pokaže sposobnost za smiselno delo z numeričnimi oziroma 

matematičnimi podatki, ki so bili zaznani, in sposobnost smiselnih odločitev. Nekdo, ki 

dobro pozna formalne abstraktne pojme, a ne zazna matematičnih plati v svoji okolici, ni 

matematično pismen v nasprotju z nekom, ki morda obvlada le elementarno aritmetiko in 

geometrijo in vidi matematične argumente okoli sebe  (Cotič, 2010). Danes matematična 

pismenost ne pomeni le poznavanje osnovnih matematičnih znanj, temveč tudi in 

predvsem zmožnost matematičnega presojanja in utemeljevanja ter kompetentne uporabe 

matematike v svojem življenjskem in poklicnem okolju (Magajna, 2015). 

Pojem pismenosti je kot protipomenka nepismenosti označeval zgolj sposobnost branja in 

zapisovanja. V drugi polovici prejšnjega stoletja pa pojmovanje pismenosti dobilo širši 

pomen. (Cotič, Felda, 2011) Z razvojem družbe se kriteriji pismenosti nenehno 

spreminjajo, zvišujejo. Zato neke »absolutne«,  dokončne pismenosti ne bomo mogli 

nikoli doseči, ker se že v fazi njenega doseganja pojavljajo nove spremenljivke, z novimi 

zahtevami (Starc, 2011).  

V matematični pismenosti ima velik delež tudi bralna pismenost. Brez nje ne bi mogli 

kazati  matematičnih zmožnosti, ki so vpete v matematični pismenosti, oziroma bi jih zelo 

težko (Cotič, 2010). Poleg bralne pismenosti in matematične pismenosti govorimo danes 

še o naravoslovni, podatkovni, družboslovni in glasbeni pismenosti.  

Magajna, Kavkler in Ortar-Križaj (2003) navajajo, da osebe s samodeklariranimi učnimi 

težavami dosegajo v okviru OECD raziskave o pismenosti odraslih zelo nizko raven 

računske pismenosti in ugotavljajo, da težave, ki so prisotne v času šolanja, ne izginejo, 

ampak vplivajo na matematične dosežke tudi v dobi odraslosti, saj je bilo pri odraslih 

osebah s samodeklariranimi učnimi težavami ugotovljeno slabše procesiranje jezikovno 

podanih informacij, slabša avtomatizacija aritmetičnih dejstev in postopkov, slabše 

razvite vizualno-prostorske sposobnosti (reševanje nalog s preglednicami in grafi). Nižje 

dosežki pri reševanju MAT nalog so imele tudi osebe s težavami pri branju. 
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Matematična pismenost se kaže na različnih matematičnih področjih. Pogosto se zgodi, 

da učencu eno matematično področje lažje usvaja kot drugo (npr. nekateri učenci se lažje 

učijo  geometrijo kot aritmetiko). 

2.1.4. MATEMATIČNA PODROČJA 

Matematična področja, kot so geometrija, algebra, aritmetika, logika, delo s podatki, 

zahtevajo raznolike načine razmišljanja (Magajna, 2015).  

2.1.4.1. ARITMETIKA 

Aritmetika je primarnega pomena v našem vsakdanjem življenju in  nam omogoča 

razumevanje konceptov števil in računanje (Shalev, 2004). Številne aktivnosti. kot so 

upravljanje z denarjem in časom, branje koledarja, naslovov in kuharskih receptov, so 

odvisne od osnovnih aritmetičnih znanj (prav tam).  

Učenci naj bi ob zaključku osnovne šole imeli razvite številske predstave in poznali 

odnose med številskimi množicami, poznali in uporabljali lastnosti številskih množic in 

računskih zakonov, rešili naloge z odstotnim računom, ocenili rešitev, jo zaokrožili in 

kritično ovrednotili (Učni načrt,  2011). 

Mc Closkey, Caramazza in Basili (1985) delijo aritmetične sposobnosti v tri skupine: 

razumevanje konceptov števil, tvorjenje števil in računanje. Na teh področjih se lahko 

pojavljajo izolirani primanjkljaji, torej samo na enem področju. Nekateri učenci še v 

višjih razredih ne zmorejo hitrega in učinkovitega seštevanja, odštevanja, množenja in 

deljenja s celimi števili (National Mathematics Advisory Panel, 2008).   

Koncept mestnih vrednosti je temeljni koncept v prvih letih učenja matematike. (Orton, 

2004). Učenci s težavo osvajajo postopek pisnega deljenja, saj zahteva dobro razvite 

številske predstave in znanje ostalih treh računskih operacij. Renwick (1935) povzema 

ugotovitve, da je optimalna mentalna starost za začetek učenja postopka pisnega deljenja 

učenčeva starost 12 let in 7 mesecev. Naši učenci se učijo pisno deljenje v 4 in 5. razredu, 

ko so stari 10 do 11 let. Podoben primer so ulomki in razmerja. Renwick (1935) 

ugotavlja, da sta ta dva koncepta nad mentalnimi sposobnostmi učenca pri 11 letih.    

Tudi razumevanje ulomkov predstavlja velikemu številu učencev izvor težav pri 

matematiki.  National center Dor Education Statistic (2007, 2009, povzeto po Vuković in 

drugi, 2014) navaja, da 40% učencev 4. razreda v ZDA ne zmore primerjati ulomkov kot 

so ¼  in ⅕ in komaj polovica učencev lahko prepozna slikovno ponazoritev ekvivalentnih 

ulomkov. Težave z ulomki ostajajo vsa leta nadaljnjega šolanja (Calhon in drugi, 2007). 

Formalno učenje ulomkov je oteženo tudi zaradi vpliva celih števil in uporabe lastnosti le 

teh pri reševanju nalog z ulomki (Ni in Zhou, 2005, Stafylidou in Vosniadu, 2004). Cela 

števila si sledijo v točno določenem vrstnem redu in vsako število v tem zaporedju ima 

večjo vrednost kot njegov predhodnik. Generalizacija te lastnosti celih števil vpliva na 

težave pri razumevanju, da je ¼  več kot  ⅕ (Vukovic in drugi, 20014).  
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2.1.4.2. GEOMETRIJA 

Geometrija je veja matematike, ki se ukvarja z merjenjem, lastnostmi in odnosi med 

točkami, črtami, koti, površinami in telesi. (NCTM,  povzeto po Dobbins in drugi, 

2014).   

Učenci naj bi ob zaključku osnovne šole poznali in uporabljali pojme in postopke 

ravninske in prostorske geometrije, uporabljali geometrijsko orodje pri načrtovanju 

geometrijskih konstrukcij, opisali in utemeljili postopek geometrijske konstrukcije, 

uporabljali transformacije pri reševanju nalog ravninske in prostorske geometrije, 

uporabljali različne strategije merjenja, pretvarjanja merskih enot v geometrijskih nalogah 

in nalogah iz vsakdanjega življenja in uporabljali formule ravninske in prostorske 

geometrije pri reševanju problemov (Učni načrt, 2011).  

Geometrijski koncepti zahtevajo uporabo dolgoročnega spomina (prepoznavanje in 

priklic) in metakognitivnih sposobnosti (analiziranje problema, načrtovanje, spremljanje 

in vrednotenje) (Dobbins in drugi, 2014).  

Za uspešno reševanje geometrijskih nalog mora imeti učenec dobro deklarativno 

(faktografsko), proceduralno (koraki in postopki) in konceptualno (logične povezave) 

znanje (Montagze, Jitendra, 2006).  

Geometrija je pot za razvijanje razumevanja dvodimenzionalnega in trodimenzionalnega 

prostora in je pomembna za mnoga področja vsakdanjega življenja, kot je načrtovanja 

vrta in kupovanje preproge za spalnico. (Zhang in drugi, 2012) Učenci imajo več težav s  

telesi kot liki (NRC, povzeto po Zhang, 2012).  

2.1.4.3. ALGEBRA 

Matematika, ki se jo učenci učijo v predšolskem in osnovnošolskem obdobju, predstavlja 

temelj za učenje algebre. NMAP (National Mathematics Advisory Panel, 2008) poudarja 

pomen obvladovanje celih števil, ulomkov in posameznih vidikov geometrije in merjenja 

pred učenjem algebre. Da so učenci pripravljeni na učenje algebre, mora učni načrt 

omogočiti sočasno razvijati razumevanje matematičnih konceptov, računske spretnosti in 

sposobnosti reševanja problemov (prav tam). Prehod od aritmetike na algebro predstavlja 

učencem oviro, saj operiranje s funkcijami namesto s števili predstavlja v učenčevem 

znanju novo razvojno stopnjo (povzeto po Vukovic in drugi, 2014).  

Učenci v osnovni šoli spoznajo le nekatera področja algebre kot so enačbe in neenačbe, 

algebrski izrazi, linearna funkcija (Učni načrt, 2011). 

2.1.4.4. REŠEVANJE PROBLEMOV 

V ospredju matematične pismenosti je predvsem povezava matematike z realnim svetom, 

torej uporaba matematike v različnih problemskih situacijah (osebnih, izobraževalnih, 

družbenih in znanstvenih), v katere so umeščeni problemi (Cotič, 2010).  
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Problemsko znanje se v širšem pomenu nanaša na zmožnost povezovanja in uporabe 

konceptualnega in proceduralnega znanja v novih situacijah. Izraža se z zmožnostjo 

prepoznavanja in formuliranja problemov v problemski situaciji, z obravnavanjem 

zadostnosti in konsistentnosti podatkov, z uporabo strategij, podatkov, modelov in 

ustreznih matematičnih orodij pri reševanju matematičnih problemov, z zmožnostjo 

izvajanja različnih miselnih veščin (npr. prostorsko, induktivno, deduktivno, statistično, 

proporcionalno mišljenje) v novih okoliščinah in s presojo smiselnosti in ustreznosti 

rešitve (Žakelj, 2011). 

Matematično problemsko znanje je ključnega pomena pri razvoju matematično 

kompetentnega učenca. Učencem ne bi smeli zastaviti samo nerealnih, poenostavljenih, 

»abstraktnih« in »izumetničenih« problemov z rigidno strukturo, ampak tudi probleme, ki 

izhajajo iz učenčevih realnih situacij, tako imenovane realistične probleme (prav tam). 

Razlikujemo 4 vrste realističnih problemov: 

 realistični problemi, ki nimajo zadostnega števila podatkov za rešitev, 

 realistični problemi, ki imajo več podatkov, kot je potrebnih za rešitev,  

 realistični problemi z več rešitvami,  

 realistični problemi, v katerih so podatki nasprotujoči si oz. nimajo rešitev.  

V raziskavi (prav tam) so dokazali, da se z ustreznim poučevanjem in učenjem razvijajo 

sposobnosti otrok za reševanje realističnih problemov in uporabo matematike v 

življenjskih situacijah, ter s tem matematično pismenost. Izkazalo se je,  da učenci, ki so 

se učili reševati realistične probleme s procesnodidaktičnim pristopom, dosegajo 

statistično boljše rezultate pri vseh štirih vrstah realističnih problemov kot učenci, ki so 

bili deležni tradicionalnega načina poučevanja. Procesnodidaktični pristop v primerjavi s 

tradicionalnim transmisijskim pristopom daje poudarek procesom in strategijam 

reševanja, pristopom k reševanju problemov ter reševanju kompleksnih in odprtih 

problemov. Učenci sami iščejo strategije za reševanje problemov, predstavljajo in 

utemeljujejo tako ideje kot poti reševanja in rešitve. Cilj pri transmisijskem pristopu pa je 

priti do rezultata, rešiti problem. V ospredju je rešitev problema, pot je manj pomembna. 

Poudarek je na reševanju tipskih nalog, uporabi pravil in zakonov. Idej in poti do 

reševanja običajno ne predstavljajo, zadostuje predstavitev rezultata (povzeto po Cotič, 

2010). Izkazalo se je tudi, da imajo učenci s primanjkljaji pri učenju matematike (PPUM) 

največ težav z realističnimi problemi, v katerih so podatki nasprotujoči si oz. nimajo 

rešitev, saj zelo težko ugotovijo, kje je ovira, ki preprečuje rešitev (prav tam).  

V Učnem načrtu za MAT (2011) so zapisani naslednji standardi znanja za področje 

reševanja problemov: Učenec pri  reševanju besedilnih nalog uporablja bralne strategije  

in besedilno nalogo opiše z matematičnim jezikom, pri reševanju (besedilnih) problemov 

kritično razmišlja o potrebnih in zadostnih podatkih, življenjske situacije prikaže z 

modeli, uporablja matematiko pri reševanju problemov iz vsakdanjega življenja.  
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2.1.4.5. OBDELAVA PODATKOV 

Učni načrt za MAT (2011) ob zaključku osnovne šole postavlja za standarde znanja 

poznavanje in uporabo različnih načinov zbiranja, strukturiranja in predstavljanja 

podatkov, poznavanje in uporabo mediane, modusa in aritmetične sredine, uporabo 

računalniških preglednic in reševanje kombinatoričnih problemov ter prikazovanje 

rešitev.  

Zahteve po kompetenosti učencev na vseh matematičnih področjih, ki se med seboj 

prepletajo in so hkrati tudi specifična, postavlja pred učitelje matematike in specialne 

pedagoge nove izive in zahteve po sodobnih pristopih in metodah poučevanja in 

utrjevanja znanja MAT, ki se razlikujejo od tradicionalnih.  

2.1.5. SODOBNO POUČEVANJE MATEMATIKE 

Dandanes se v didaktiki matematike vedno pogosteje govori o uporabi matematike v 

realnih življenjskih situacijah (Žakelj, 2011) in o usvajanju matematičnih kompetenc.  

Učenje in poučevanje za dvigovanje ravni matematične pismenosti naj bi torej bili učenje 

in poučevanje empirične matematike, ki bi slonelo na induktivnem načinu usvajanja 

znanja. Učenci bi najprej spoznali moč matematike ob določenih primerih iz vsakdanjega 

življenja, da bi lahko pozneje razumeli postopke posploševanja in abstrahiranja (Packer, 

2003). Učenje matematike prek problemskih situacij, ki izhajajo iz njihovih življenjskih 

izkušenj, je koristno tudi zato, ker z njimi osmislimo matematične vsebine. (Cotič, Felda, 

2011) 

Proces uporabe matematike imenujemo matematizacija. Proces matematizacije lahko 

predstavimo s petimi koraki:  

1. seznanjanje  s problemom, postavljanjem v realno situacijo,  

2. prepoznavanje matematike in matematičnih pojmov v problemu, 

3. preoblikovanje problema v matematični problem glede na prepoznane 

matematične pojme in odnose ter odstranjevanje realne situacije, 

4. reševanje matematičnega problema, 

5. prenos rešitev matematičnega problema v realni prostor (Žakelj, 2011).  

Učitelji se morajo prepričati, da imajo učenci usvojene simbolne, semantične in jezikovne 

osnove za matematične koncepte, ki jih bodo spoznali pri učni uri MAT. (Montani, T. 

2007). 

Matematično področje je bistvenega pomena za šolsko uspešnost in uspešnost človeka na 

osebni in poklicni poti. Učenje matematike je zahteven miselni proces, ki temelji na 

prirojeni sposobnosti, občutku za števila, ki se pojavi brez formalnega poučevanja v 

zgodnjem otroštvu in je specifično glede na podpodročja, kot so. aritmetika, algebra, 

geometrija, reševanje problemov, obdelava podatkov. Celo preprosti računi v obsegu do 

števila 20 zahtevajo integrirano delovanje nepoškodovane nevronske mreže. Usvajanje 

matematičnega znanja je povezano s stopnjo učenčevega intelektualega razvoja. Nekateri 
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učenci še ob zaključku osnovne šole in tudi kasneje ne dosegajo stopnje formalno 

logičnega mišljenje, ki se pojavi okrog 12. leta otrokove starosti. Taksonomije znanja 

nam predstavljajo stopnjo in naravo matematičnega znanja. Učenci imajo lahko težave že 

na nižjih taksonomskih stopnjah, kot so poznavanjein razumevanje (Bloom, po Sentočnik, 

2016), izgrajevanje in povezovanje znanja (Marzano, 1997), predstrukturna in 

enostrkturna stopnja (Biggs in Collis, 1982), osnova in konceptualna znanja in rutinska 

proceduralna znanja (Gagne, 1985). Zaradi slabšega obvaldovanja matematičnega znanja 

na nižjih taksonomskih stopnjah, pa tudi zaradi zahtevnosti miselnih procesov na višjih 

taksonoskih stopnjah imajo še večje težave pri uporabi, analizi, sintezi in vrednotenju 

(Bloom, po Sentočnik, 2016), smiselni in učinkoviti uporabi znanja in mislenih navadah 

(Marzano, 1997), večsrtukturni, odnosni in abstraktni stopnji (Biggs in Collis, 1982) in 

pri kompleksnih proceduralnih znanjih in problemskih znanjih (Gagne, 1985). 

Matematika je učni predmet, ki je v osnovni šoli najpogosteje negativno ocenjen in  pri 

katerem učenci dosegajo najnižje rezultate na zunanjih preverjanjih znanja.  Med učenci, 

ki ne dosegajo druge ravni matematične pismenosti, je največji delež učencev s PP, 

znotraj te skupine pa največji delež učencev s PUM, ki kažejo težave pri usvajanju 

matematičnega konceptualnega, deklarativnega, proceduralnega in problemskega znanja 

na različnih matematičnih področjih, kot so aritmetika, geometrija, algebra, reševanj 

problemov in obdelava podatkov.   
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3. UČENE TEŽAVE  

Naj vas ne skrbijo vaše težave z matematiko.  

Zagotavljam vam, moje so še večje. 

Albert Einstein 

 

V poglavju Učne težave so predstavljenje splošne in specifične učne težave pri učenju 

MAT ter  primanjkljaji pri učenju MAT, opisane so kognitivne sposobnosti in kognitivni 

procesi pri učencih s PPPU in njihov vpliv na učenje MAT. Predstavljeni sta diskalkulija 

in specifične aritmetične težave, ki sta dve različni obliki specifičnih učnih težav pri 

MAT, in drugi primanjkljaji na posameznih področjih učenja, kot so primanjkljaji na 

področju branja, pisanja in pravopisa, motnje pozornosti in koncentracije, dispraksija ter 

govorno-jezikovne motnje. Opredeljene so prilagoditve, ki so jih učenci s PP deležni pri 

vzgoji in izobraževanju pri organizaciji pouka in časa, izvajanju pouka ter preverjanju in 

ocenjevanju znanja.  

3.1. UČNE TEŽAVE PRI UČENJU MATEMATIKE 

Pri raziskovanju učnih težav pri učenju matematike se srečujemo s težavam kot je 

kompleksnost matematičnih področij, kot so aritmetika, algebra, geometrija, ki majo še 

podpodročja. Učne težave pa se lahko pojavijo pri razumevanju in učenju osnovnih 

spretnosti na enem ali več podpodročjih. Poleg tega imajo učenci z učnimi težavami pri 

učenju MAT različne primanjkljaje in močna področja, kar otežuje oblikovanje 

raziskovalnih vzorcev. Še vedno tudi premalo vemo o razvoju veščin na nekaterih 

matematičnih področjih (npr. algebre in geometrije) v populaciji učencev brez učnih 

težav, da bi lahko sistematično raziskovali učne težave učencev na teh matematičnih 

področjih (povzeto po Geary, 1999).  

Heterogenost populacije se običajno pojavlja zaradi obstoja podskupin, znotraj katerih so 

si posamezniki bolj podobni drug drugemu kot posamezniki med podskupinami (Yang, 

Shaflet in drugi, 2005). 

Yang, Shaflet in drugi (2005) so z latentno klastersko analizo potrdili v populaciji 

učencev s posebnimi potrebami obstoj dveh latentnih razredov, dveh skupin učencev, ki 

predstavljata dva različna vzorca vedenja pri reševanju matematičnih problemskih nalog s 

področja števil in računanja, algebre, geometrije in obdelave podatkov. Učenci znotraj 

skupin imajo nekatere skupne kognitivne značilnosti pri reševanju matematičnih 

problemskih nalog. Ugotovili so, do so bile naloge bolj zahtevne za prvo skupino 

učencev, da je profil postavk posameznih nalog skoraj vzporeden, kar pomeni, da razlike 

med skupinama niso kvalitativne ampak kvantitativne in kaže na splošne razlike v 

matematičnih sposobnostih med skpinama na vseh podrčjih, ne pa specifične glede na 

posamezna področja. Razlike v težavnosti nalog so bile manjše pri geometrijskih nalogah 

kot pri nalogah iz ostalih področij. Kvalitativnih razlik, ki bi se kazale kot boljše 
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reševanje nekaterih postavk v skupini 1, drugih pa v skupini 2, niso našli.  V prvo skupino 

učencev, ki kažejo nizke matematične sposobnosti, spada 63 % celotnega  vzorca učencev 

s PP (1697 učencev). V tej skupini je skoraj dve tretjini vseh učencev, ki imajo 

primanjkljaje na posameznih področjih učenja (PPPU), medtem ko kaže, da matematične 

sposbnosti učencev z govorno-jezkovnimi motnjami niso tako močno prizadete kot pri 

dugih skupinah učencev s PP.   

Lerner (1997) navaja, da so učenci z učnimi težavami zelo raznolika skupina učencev z 

različnimi kognitivnimi, socialnimi, emocionalnimi in drugimi značilnostmi, ki imajo pri 

učenju pomembno večje težave kot večina učencev njihove starosti. Učne težave pri 

matematiki imajo tisti šolarji, pri katerih opažamo v primerjavi z vrstniki večja in 

dolgotrajnejša odstopanja v matematičnem znanju in strategijah (Kavkler, 2007), a nimajo 

motnje v duševnem razvoju (Sousa, 2008).  

Učne težave pri MAT nastanejo zaradi enega ali več primanjkljajev v bolj splošnih ali boj 

bazičnih kognitivnih sistemih (Butterworth, 2005). Tako so nižji izobraževalni dosežki pri 

MAT pogojeni s splošnimi ali specifičnimi učnimi težavami (Kavkler, 2007). Nekatere 

oblike učnih težav pri MAT predstavljajo spodnji del normalne variabilnosti aritmetičnih 

veščin in zato kažejo na dedno komponento  (Geary,1994).    

Splošne učne težave imajo učenci, ki imajo težave pri večini izobraževalnih predmetov 

in tudi pri matematiki. Odražajo se v nižjih matematičnih izobraževanih dosežkih pri 

otrocih, ki počasneje usvajajo znanja, slabše obvladajo jezik, izhajajo iz revnih družin, so 

manj zbrani in niso usmerjeni na nalogo, imajo čustvene težave pri učenju matematike ali 

psevdodiskalkulijo, imajo slabše razvite metakognitivne sposobnosti, so slabše motivirani 

za učenje ipd. (prav tam). Za otroke s splošnimi učnimi težavami, ki počasneje usvajajo 

znanja  je značilno učenje po modelu, mehanično pomnjenje, medtem ko na področju 

sklepanja, posploševanja in prenosa znanja niso uspešni (ne zmorejo višjih ravni 

razumevanja in procesiranja tako na besednem kot na nebesednem področju) (Magajn, 

Kavkler in drugi, 2015). 

Poleg učencev, ki imajo splošne učne težave imajo pri pri MAT težave tudi učenci s 

specifičnimi učnimi težavami pri MAT.  



Gabriela Kveh Žgur  Nacionalno preverjanje znanja iz matematike pri učencih s primanjkljaji na 

posameznih področjih učenja 

24 

  

3.1.1. SPECIFIČNE UČNE TEŽAVE PRI MATEMATIKI IN 

PRIMANJKLJAJI PRI UČENJU MATEMATIKE 

Specifične učne težave so nevrološko pogojene in se kažejo z zaostankom v zgodnjem 

razvoju. Primarno niso posledica vidnih, slušnih ali motoričnih okvar, motenj v duševnem 

razvoju, čustvenih motenj in neustreznih okoljskih dejavnikov, čeprav se lahko pojavljajo 

skupaj z njimi. (Navodila za prilagojeno izvajanje programa osnovne šole z dodatno 

strokovno pomočjo: primanjkljaji na posameznih področjih učenja, 2008).  

Raziskave o razširjenosti specifičnih učnih težav pri MAT navajajo različne deleže te 

skupine učencev v celotni populacij učencev, in sicer 3 - 6 %  (Fuchs in drugi, 2005). 

Razprostirajo se na kontinuumu od lažjih do izrazitih, od kratkotrajnih do vseživljenjskih, 

od tistih, ki so prisotne samo na enem področju učenja MAT (npr. aritmetike) do tistih, ki 

povzročajo splošno matematično neuspešnost (npr. razvojna akalkulija) (Kavkler, 2007). 

Če so težave izrazite, govorimo o primanjkljajih pri učenju matematike (PUM). Kot 

otroke s PUM usmerjamo otroke s težjo obliko specifičnih učnih težav pri MAT. Za 

prepoznavanje učenca s PUM je poleg učne neuspešnosti potrebno ugotoviti prisotnost 

vseh petih kriterijev: 

1. kriterij pomeni dokazano neskladje med strokovno določenimi in utemeljenimi 

pokazatelji globalnih intelektualnih sposobnosti in dejansko uspešnostjo na 

področju učenja MAT. 

2. kriterij so izrazite težave pri učenju MAT, ki vztrajajo in so izražene do te mere, 

da otroku izrazito otežujejo napredovanje v procesu učenja MAT. 

3. kriterij vključuje slabšo učinkovitost učenja MAT zaradi pomanjkljivih in /ali 

motenih kognitivnih in metakognitivnih sposobnosti (sposobnost organiziranja in 

strukturiranja učnih zahtev) in /ali motenega tempa učenja (hitrost predelave 

informacij). 

4. kriterij je dokazana motenost enega ali več psiholoških procesov, kot so 

pozornost, spomin, jezikovno procesiranje, socialna kognicija, percepcija, 

koordinacija, časovna in prostorska orientacija, organizacija informacij, itd. 

5. kriterij izključuje senzorne okvare, motnje v duševnem  razvoju, druge duševne 

in nevrološke motnje, čustvene in vedenjske motnje, kulturno in jezikovno 

različnost ter psihosocialno neugodne okoliščine in neustrezno poučevanje kot 

glavne povzročitelje primanjkljajev na posameznih področjih učenja, čeprav se 

lahko pojavljajo tudi skupaj z  njimi (Magajn, Kavkler in drugi, 2015). 

Rourke (2005) piše o močnih področjih in primanjkljajih, ki se odražajo tako na 

izobraževalnem kot socialnem področju. Pri učencih s PPPU se kljub povprečnim in 

nadpovprečnim intelektualnim sposobnostim pojavljajo izrazite težave pri branju, pisanju, 

pravopisu in računanju. Prisotni so tudi zaostanki v razvoju in /ali primanjkljaji 

pozornosti, pomnjenja, mišljenja, koordinacije, komunikacije, socialnega dozorevanja in 

emocionalnega dozorevanja. Primanjkljaji vplivajo na kognitivno predelovanje besednih 
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in nebesednih informacij, ovirajo usvajanje in avtomatizacijo šolskih veščin ter vse 

življenje vplivajo na učenje in vedenje. (L. Magajna, 2011) 

Učenci s PUM lahko usvajajo matematične koncepte, vendar napredek, ki ga kažejo ti 

učenci v dveh letih šolanja, ustreza napredku, ki ga  ostali učenci pokažejo v enem letu. 

(Ortiz, 2009).  Blakmore in Frith (2007) poudarjata, da imajo  ti učenci težave pri učenju 

matematike in se učijo počasneje, kar še ne pomeni, da učenje ni mogoče.  

Jordan in Montani (1997) poročata, da učenci s PUM dosegajo pri računanju enako dobre 

rezultate kot učenci brez PUM, ko pri računanju niso časovno omejeni. Ko odstranimo 

časovne omejitve, učenci s PUM uporabijo podporne strategije za osnovne  aritmetične 

operacije, ki povečajo točnost rešitev. Pri starejših učencih (v 5. in 6. razredu) pa se 

usvajanje matematičnega znanje upočasni in omeji, kar vpliva na težave pri usvajanju 

ciljev učnega načrta (npr. algebre) in matematičnih kompetenc, ki so pomembne za 

sodobno družbo (Cawley, Backer-Koczynsky, Urban, 1992). 

Geary (1994) in Kakler (2015) navajata  dve vrsti specifičnih učnih težav pri matematiki, 

in sicer diskalkulijo in specifične aritmetične učne težave. Hakell (povzeto po Kavkler, 

2007) pa poleg diskalulije in specifičnih aritmetičnih težav navaja še matematične 

težave, ki predstavlja splošen termin za slabše sposobnosti reševanja matematičnih 

problemov, težave na področju predstavljivosti količin, težave priklica aritmetičnih 

dejstev iz dolgoročnega spomina itd.  

Kalan (2015) navaja, da latentna struktura učnih težav pri matematiki na področju 

aritmetičnih besedilnih nalog izkazuje pomanjkljivo avtomatizacijo osnovnih aritmetičnih 

dejstev in postopkov, šibko delovno pomnjenje in počasno dekodiranje, latentno strukturo 

učencev, ki so uspešni pri reševanju aritmetičnih besedilnih nalog, pa najprej 

predstavljajo zelo dobre zmožnosti presoje, da se aritmetična besedilna naloga da rešiti in 

dobro usvojena osnovna aritmetična in proceduralna matematična znanja ter 

avtomatizirana tehnika branja. 

Poleg primanjkljajev pri avtomatizaciji aritmetičnih dejstev in postopkov, težav s 

pomnjenjem in slaše hitrosti procesiranja kažejo učenci s PUM tudi druge kognitivne 

primanjkljaje in slabše kognitivne sposobnosti. 

3.1.1.1. KOGNITIVNE SPOSOBNOSTI IN KOGNITIVNI 

PROCESI PRI UČENCIH S PRIMANJKLJAJI PRI UČENJU 

MATEMATIKE 

Na matematične učne dosežke imajo pomemben vpliv številne kognitivne sposobnosti in 

kognitivni procesi kot so intelektualne zmožnosti, dolgoročni spomin, delovni spomin, 

hitrost obdelave podatkov, vidno-prostorske sposobnosti, sposobnost osredotočanja in 

vzdrževanja pozornosti, slušno predelovanje informacij (npr. fonološko dekodiranje), 

jezikovno znanje in znanje temeljnih konceptov (npr. velikosti in oblike), razvite 

aritmetične veščine in  sposobnost prekodiranja med slišanimi števili, številkami in 
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količinami ( Geary, 2011, Koucin, 2003, Jimenez-Fernandez, 2016, Magajna in dr., 

2008). Veliko otrok ima težave pri usvajanju osnovnih aritmetičnih veščin zaradi enega 

ali več kognitivnih ali nevropsiholoških primanjkljajev, nekatere oblike teh 

primanjkljajev so dedne (Geary,1994).   

Inteligentnost 

Splošna inteligentnost vključuje sposobnost logičnega in sistematičnega mišljenja 

(Embretson, 1995) in je najboljši napovedovalec dosežkov na različni izobraževalnih 

področjih, tudi pri MAT (Deary in drugi, 2007, Geary, 2011). Ugotovili so, da 

inteligentnost, ki so jo pri 70 000 učencih ocenili, ko so bili stari 11 let, pojasnjuje skoraj 

60% variance na nacionalnih testih iz matematike, ki so ga učenci reševali pri 16 letih 

(prav tam). Kljub temu pa velik delež individualnih razlik v matematičnih dosežkih 

učencev ne moremo razložiti s splošno inteligentnostjo (Geary, 2011), kar velja tudi za 

učence s PUM.  

Spomin 

Delovni spomin predstavlja sposobnost obdržati v zavesti miselne reprezentacije med 

simultanim ukvarjanjem z drugimi mentalnimi procesi. Centralni izvršni sistem je 

nekakšen nadzorni  sistem, ki nadzira skladiščenja dveh podrejenih sistemov specifičnih 

modalitet: fonološke zanke in vizualno-prostorske skicirke (Baddeley, Gathercole in 

Papagno, 1998, Geary, 2011, Passolunghi, 2014). Fonološka zanka zagotavlja trenutno 

skladiščenje in ponavljanje verbalnega gradiva, medtem ko je vizualno-prostorska 

skicirka specializirana za ohranjanje in manipulacijo vizualnih in prostorskih informacij 

(Passolunghi, 2014). 

Večja kot je sposobnost centralnega izvršnega sistema boljši so matematičnih dosežki in 

kognicija (Bull in drugi, 1998, Geary, 2011). Pri učencih s PUM je še posebej oslabljen 

prav centralni izvršni sistem (McLean in Hitch, 1999, Pasolunghi, 2014) in njegove 

funkcije kot so inhibicija, preusmerjanje, posodabljanje, priklic informacij iz 

dolgoročnega spomina. Geary (2011) ugotavlja, da pri MAT centralni izvršni sistem 

pridobiva na pomenu v višjih razredih, ko so matematični testi zahtevnejši, pri branju pa z 

leti šolanja izgublja pomen, saj je najpomembnejši v fazi učenja dekodiranja.  

Pomen fonološke zanke in vizualno-prostorske skicirke je odvisen od kompleksnosti in 

matematične vsebine, ki se ocenjuje (Geary, 2011). Fonološka zanka je pomembna pri 

procesih, ki vključujejo artikulacijo števil kot pri štetju (Krajewski, Schneider, 2009) in je 

najbrž povezana s priklicem aritmetičnih dejstev (Geary, 1993), medtem ko je vizualno- 

prostorska  skicirka vključena v številna matematična področja kot so geometrija in 

reševanje matematičnih problemov (Swason in drugi, 2008, Zhang in drugi, 2012). 

Nekatere raziskave ugotavljajo primanjkljaje v fonološkem delovnem spominu pri 

učencih s PUM (Swanson in Sachse-Lee, 2001), druge pa ne (Passolunghi in Siegel, 

2001).  Vizualno-spacialni spomin je v zgodnjem obdobju učenja MAT pomemben, ker 

omogoča integracijo vizualno-prostorskih in simboličnih reprezentacij, ki so potrebne za 

točno predstavo števil na številski premici, kar učencem pomaga pri razlagi vizualno-
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prostoroskih in simboličnih povezav pri ulomkih, kot je vizualna predstava ulomka ⅕ 

(Vukovic in drugi, 2014). 

Učenci s PUM pa kažejo tudi primanjkljaje v delovanju dolgoročnega spomina kot so 

primanjkljaji pri aktivaciji, priklicu podatkov (Geary, 2000). 

Pri učencih s PUM opažajo:  

 težave s priklicem aritmetičnih dejstev (Geary, 2004), 

 da v višjih razredih težave s spominom vplivajo na sposobnost priklica korakov, 

ki so potrebni pri reševanju težjih besedilnih nalog (prav tam), algebrskih enačb 

ali pri zapomnitvi pomena simbolov kor so  (Montani, T. 2007), 

 da je znanje učencev s PUM nedosledno, kar vodi učitelje k mnenju : »Včeraj je 

poznal matematična dejstva, danes pa zgleda, da se jih ne spomni več« (prav tam). 

Hitrost procesiranja 

Pri hitrosti procesiranja gre za učinkovitost in hitrost, s katero se izvedejo preproste 

kognitivne naloge (Case, 1985). Hitrost, s katero je informacija vnesena in obdelana v 

delovnem spominu, vpliva na količino informacij, ki se lahko zadržijo v delovnem 

spominu v zelo kratkem času, saj hitrejše informacije zahtevajo manj delovnega spomina 

in zato pustijo več razpoložljivega prostora za skladiščenje informacij (povzeto po 

Pasolunghi, 2014, Case, Kurland in Goldberg, 1982).  

Hitrost procesiranja ima več komponent, ki so neodvisne od  delovnega spomina (Caroll, 

1993), in je včasih boljši napovedovalec  matematičnih dosežkov kot delovni spomin 

(Bull, Johnston,1997). D'Amico in Passolunghi (2009) sta ugotovila, da je bila pri 

četrtošolcih s PUM zmanjšana hitrost aktiviranja tako numeričnih kot nenumeričnih 

informacij iz dolgoročnega spomina.  

Izvršilne funkcije 

Pri zgodnjem odkrivanju učencev s PUM so C. Clark (2010) in sodelavci raziskovali 

izvršilne funkcije pri štiriletnih otrocih. Rezultati raziskave so pokazali, da pomemben 

delež variabilnosti v matematičnih dosežkih pri šestletnikih pojasnjujejo prav njihovi 

rezultati pri 4 letih na testiranju izvršilnih funkcij: inhibitorne kontrole, funkcije 

deljene pozornosti in splošne izvršilne funkcije. Te povezave ostajajo, tudi ko 

upoštevamo individualne razlike med učenci v kognitivnih sposobnostih in dosežke pri 

branju. (Clark in dr., 2010) 

Primanjkljaji v delovnem spominu so pri učencih s PUM povezani z nezmožnostjo, da 

nadzirajo in prezrejo neustrezne informacije in tiste, ki niso več pomembne. (Passolunghi, 

2004). Pravilno delovanje inhibitornih procesov ni pomembno le za aritmetične besedilne 

probleme (Passolunghi, Siegel, 2004), ampak tudi za sposobnost računanja (D'Amico, 

Passolunghi, 2009). V prvih letih šolanje so sposobnosti koncentracije boj pomembne za 

usvajanje proceduralnega znanja, medtem ko je od sposbnosti koncentracije manj odvisen 

konceptualni razvoj (Vukovic in drugi, 2014). 
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Matematična kognicija 

Aritmetične sposobnosti, ki se kažejo v predšolskem obdobju in nižjih razredih, so 

pomembne za matematične dosežke v višjih razredih. Učenci s PUM zaostajajo za 

vrstniki brez  PUM pri branju števil, razumevanju principov štetja (nepomembnosti 

vrstnega reda in urejenosti) primerjanju števil, sposobnosti hitrega prepoznavanja števil, 

določanju mesta številom v številski vrsti, dojemanju količin, sestavljanju in razstavljanju 

števil, uporabi računskih strategij (Naredijo več napak, pogosteje uporabljajo razvojno 

enostavnejše strategije, kot je preštevanje vsega.), razumevanju in priklicu aritmetičnih 

dejstev iz dolgoročnega spomina. (Geary, 2011, 2000)  

Učenci s PUM se poslužujejo strategije preštevanja vsega še več let za tem, ko večina 

učencev brez PUM že uporablja strategijo štetja od prvega seštevanca dalje. Ne glede na 

to, katero od teh dveh strategij uporabljajo, učenci s PUM naredijo več napak, ne 

prikličejo toliko aritmetičneih dejstev kot učenci brez PUM ali pa jih prikličejo napačno 

celo ob koncu osnovne šole. (Geary,1994)  Gary (1994) navaja, da je uporaba razvojno 

naprednejših strategij odvisna od znanja štetja, delovnega spomina in razvoja predstav 

aritmetičnih dejstev v dolgoročnem spominu. Znanje štetja (razumevanje principov štetja) 

je pomembno za prehod od strategije preštevanja vsega do strategije štetja dalje. Delovni 

spomin vpliva na izvajanje računskih  strategij in na razvoj predstav aritmetičnih dejstev 

v dolgoročnem spominu. Razvoj slednjega  pa je povezan z uporabo strategij štetja. Za 

razvoj  predstav aritmetičnih dejstev mora imeti učenec sočasno v delovnem spominu oba 

seštevanca in rezultat. Pri strategiji preštevanja vsega pa učenec pozabi enega ali oba 

seštevanca, tako je manj možnosti, da se bodo te tri komponente med seboj povezale v 

dolgoročnem spominu. Poleg hitrosti štetja je pomembna tudi pravilnost štetja. Če učenec 

naredi veliko napak pri štetju, se napačni rezultati povežejo z aritmetičnim problemom. 

(Gery, 1994) 
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Geary (1994) je pri učencih s primanjkljaji pri učenju matematike ob koncu prvega 

razreda osnovne šole našel več proceduralnih napak in napak v priklicu aritmetičnih 

dejstev, pogostejšo uporabo manj razvite strategije preštevanja vsega in veliko 

Slika 5:  Vpiv delovnega spomina, konceptualnega znanja, znanja štetja, hitrosti in pravilnosti 

štetja na aritmetično proceduralno znanje in priklic aritmrtičnih dejstev (prirejeno po Geary, 

1994) 

aritmetično 

proceduralno znanje 

delovni 

spomin 

konceptualno 

znanje 

priklic aritmetičnih 

dejstev 

znanje štetja 

 

hitrost 

štetja 

pravilnost 

štetja 



Gabriela Kveh Žgur  Nacionalno preverjanje znanja iz matematike pri učencih s primanjkljaji na 

posameznih področjih učenja 

29 

  

variabilnost v hitrosti izvajanja strategij in priklica. Ob koncu drugega razreda pa so 

učenci s PUM skoraj opustili strategijo preštevanja vsega in se niso razlikovali od 

učencev brez PUM gleda na točnost štetja, težave s priklicem pa ostajajo (napake pri 

priklicu in variabilnost v hitrosti priklica). Aritmetično proceduralno znanje kaže 

zaostanek v razvoju, vendar se postopno, čeprav počasneje kot pri učencih brez PUM, 

izboljšuje, Priklic aritmetičnih dejstev pa kaže na razvojno drugačnost ali globlji 

primanjkljaj, ki ga ti učenci ne prerastejo.  

Težave s priklicem aritmetičnih dejstev so ena od značilnosti učencev s PUM (Anderson, 

2008). Učenci s PUM kažejo tudi velike težave pri reševanju matematičnih besedilnih 

nalogah. Poleg težav pri računanju z večmestnimi števili, težav s priklicem aritmetičnih 

dejstev, slabim razumevanjem računskih pravil imajo učenci s PUM tudi primanjkljaje na 

področju reševanja matematičnih besedilnih nalog, kot so oblikovanje predstave o 

problemu, izdelava načrta reševanja (Anderson, 2008). 

Učenci s PUM imajo težave zaradi zaostankov v kognitivnem razvoju, kar ovira učenje in 

procesiranje informacij (Gersten in drugi,  2005). Montani (2007) navaja, da kognitivni 

primanjkljaji vodijo v težave pri razumevanju odnosov med števili (npr. med ulomki in 

decimalnimi števili, seštevanjem in odštevanjem, množenjem in deljenjem), reševanjem 

besedilnih nalog, razumevanju sistema števil in uporabi učinkovitih računskih strategij.  

Neuropsihološke raziskave kažejo na tri relativno različne tipe aritmetičnih 

primanjkljajev, ki so povezani s poškodbo ali disfunkcijo možganov, in sicer težave s 

priklicem aritmetičnih dejstev, težave pri izvajanju aritmetičnih postopkov in težave 

s prostorsko predstavljivostjo. Primanjkljaja v proceduralnem znanju in priklicu 

aritmetičnih dejstev sta različna primanjkljaja, čeprav imajo nekateri učenci oba. (Geary, 

1994) Nevropsihološke raziskave prihajajo do enakih zaključkov kot kognitivne študije 

(Geary, 1994) Poškodba možganov pogosto prizadene eno od aritmetičnih sposobnosti 

(procedurano znanje, priklic dejstev) drugo pa pusti neprizadeto. (Geary, 1994) 

Aritmetični procesi so odvisni od specializiranih kognitivnih procesov in niso rezultat 

splošnih nevropsiholoških procesov (Temple, Sherwood, 2002, Wynn, 1998). Dehane in 

Cohen (1995) sta predlagala model trojnega kodiranja s tremi komponentami: verbalna, 

vizualna in razsežnostna. Kiefer in Dehaene (1997) sta ugotovila, da se enostavne naloge 

množenja procesirajo v levem parientalnem režnju, medtem ko se kompleksne naloge 

procesirajo v obeh centralnoparientalnih režnjih, čeprav bolj v levem. Ko aritmetična 

naloga zahteva natančen, jezikovno podan račun (npr. sedem krat pet je…), se aktivira 

večje področje levega inferiornega frontalnega režnja. Naloga, ki zahteva grobo oceno 

(npr. kaj je večje 5 ali 7), aktivira oba parientalna režnja (Dehaene in drugi, 1999).    
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Slika 6: Razdelitev možganov na režnje (Kavšek, 2015) 

Slabe osnovne aritmetične sposobnosti prispevajo k slabim sposobnostim reševanja 

matematičnih problemov. Zaradi nesposobnosti avtomatičnega priklica osnovnih 

aritmetičnih dejstev iz dolgoročnega spomina je reševanje besedilnih nalog bolj zahtevno, 

saj učenci uporabljajo nepraktične in dolgotrajne računske strategije, da rešijo računski 

del naloge. (Zentall, Fekis, 1993) Če morajo učenci šteti ali uporabiti druge podporne 

strategije med reševanjem  matematičnih problemov, težko ohranjajo v mislih ostale 

pomembne vidike problema. Težje sočasno mislijo na vse pomembne informacije, ki so  

podane v besedilu in večja je verjetnost, da bodo pozabili pomembne vidike problema, 

potem ko bodo prebrali besedilno nalogo (Pellegrino, Goldman, 1987). 

Sposobnosti branja vplivajo na reševanje besedilnih nalog (Muth, 1984). Ob običajno 

slabem bralnem razumevanju imajo številni učenci s PUM še težave pri razumevanju 

izrazov za količine, kot sta razdalja in čas. (Zentall, Meyer, 1987) 

Vizualno-prostorske sposobnosti 

Mnoge geometrijske sposobnosti so odvisne od sposobnosti prostorskega predstavljanja 

matematičnih odnosov, učenci s PUM pa pogosto napačno razumejo prostorske 

informacije (van Gardern, 2002). Pogosto imajo težave s prostorsko predstavljivostjo 

matematičnih informacij in odnosov in nato z manipulacijo teh vizualno-prostorskih  

odnosov (Geary, 2003). 

Ljudje smo sposobni predmete, ki so številni, grupirati kot vzorec, da bi povečali 

zmožnost vizualnega spomina. (Xu, Nakayama, povzeto po Zhang, 2012). Posameznik 

lahko zgradi kognitivne dele višjega reda z asimilacijo individualnih elementov glede na 

njihove lastnosti in ti deli omogočajo zapomnitev večjega števila posebnosti kot pri 

zapomnitvi posameznih elementov (prav tam). Učenci, ki dobro rešujejo probleme, 

uporabljajo večje število teh kognitivnih delov in zato povečajo obseg delovnega spomina 

med reševanjem problema (Chase, Simon, 1973). Učenci s PUM težko sami prepoznavajo 

te vizualne dele v velikem številu posameznih elementov, kar ima za posledico 

preobremenjenost delovnega spomina. (Zhang, 2012). 
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Vizualno-prostorske težave se kažejo kot:  

 težave s prostorsko predstavljivostjo, 

 težave z orientacijo na številski osi,  

 neporavnane številke v stolpcu za pisno računanje (podpisovanje), 

 težave z zapisom decimalnih števil in postavljanjem decimalne vejice, 

 predstavljivostjo in zapisom ulomkov, 

 težave z razumevanjem mestnih vrednosti, ki vključuje razumevanje desetiškega 

sistema, 

 težave pri interpretaciji načrtov in geometriji in  

 napačno smerjo računanja. (Jordan in drugi, 2003, Kavkler, 2007, Vipavc, 

Kavkler, 2015, Vipavc, 2015) 

Jezik 

Govor se pri večini otrok pojavi naravno, sam od sebe in v približno 4 letih se otroci 

naučijo jezika. Še vedno ne razumemo popolnoma, kako se človeški možgani uspejo 

naučiti jezika (Bishop, 2017). 

Matematični jezik vključuje prepoznavanje in razumevanje simbolov in besed, ki imajo 

lahko več pomenov (npr. kavdrat). Te besede si lahko učenci s PUM hitro napačno 

razložijo (Montani, 2007). Na pomen verbalnih sposobnosti za učenje matematike 

opozarja Kavkler (1997), saj navaja, da je tako pri učencih s specifičnimi učnimi 

težavami pri MAT kot pri učencih brez težav največji odstotek variance pojasnjeval 

faktor verbalne sposobnosti. 

Jezikovne sposobnosti  so potrebne za usvajanje matematičnega znanja v višjih razredih, 

saj pozitivno vplivajo na razumevanje posameznih značilnosti števil, ki je potrebno za 

usvajanje ulomkov in razumevanje razlike med številom 5 in ⅕ (Vukovic in drugi, 2014).   

3.1.1.1.1. DISKALKULIJA 

Razvojna diskalkulija (RD) je opredeljena s težavami pri razvijanju občutka za števila, 

pri avtomatizaciji aritmetičnih dejstev in aritmetičnih postopkov ter težavami 

točnosti matematičnega rezoniranja (Magajna in dr., 2015).  Predstavlja težave pri 

usvajanju in razumevanju količin, numeričnih simbolov in bazičnih aritmetičnih operacij. 

(Shalev, 2007) Učenci z diskalkulijo ne razumejo koncepta števil ter imajo težave pri 

pridobivanju matematičnih deklarativnih in proceduralnih znanj. Lahko pravilno računajo 

po ustreznem postopku, vendar to naredijo mehanično in nesamozavestno (Butterworth, 

2005, Emerson in Babtie, 2010). 

Pojavlja se kljub vsaj povprečnim intelektualnim sposobnostim, čustveni stabilnosti, 

primernim možnostim šolanja in motivaciji za učenje (Shalev, 2004). Diagnoza razvojne 

diskalkulije je potrjena, če obstaja pri učencu pomembna razlika v intelektualnih 

potencialih in aritmetičnem dosežku ali vsaj 2 leti razlike med kronološko starostjo in 

učenčevim nivojem dosežkov na aritmetičnem področju (Hammill, 1990). Simptomi 
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postanejo opazni v drugem razredu osnovne šole (Shalev, 2007, Jimenez-Fernandez, 

2016). 

Njena razširjenost je ocenjena na 5% do 6% populacije učencev (Shalev, 2004), po drugih 

ocenah pa 3% do 6% populacije učencev (Mussolin in drugi, 2010). Enako pogosto se 

pojavlja pri dečkih kot deklicah (Shalev, 2004).  

Raziskave kažejo, da lahko vzroke za pojav diskalkulije iščemo v možganskem delovanju 

in v družinsko-genetskih preddispozicijah (Shalev, Gross-Tusser, 2001). Pri proučevnaju 

39 družin, v katerih je 39 učencev z diskalkulijo, so diskalkulijo našli pri 66% mam, 40% 

očetov, 53% sorojencev in pri 44% sorodnikov druge stopnje. Rodbinska razširjenost je 

skoraj desetkrat večja kot v splošni populaciji. (Shalev, Manor, Kerm, 2001).  

Učenci, ki imajo diskalkulijo, ne razvijejo občutka za števila spontano ali pa ga razvijejo 

kasneje kot vrstniki, vsekakor pa ga lahko razvijejo z ustreznim poučevanjem. 

Primanjkljaj na področju občutka za števila povzroča učencem težave pri asociaciji 

števila in predmetov, razumevanju, da 10 enic tvori desetico, razumevanju mestnih 

vrednosti, naraščajočem in padajočem zaporedju števil, razstavljanju in sestavljanju 

števil, in dopolnjevanju številskih vrst. Težave imajo tudi s priklicem aritmetičnih dejstev 

iz dolgoročnega spomina (npr, tabele poštevanke) in z zapisom večmestnih števil, 

posebno tistih z ničlami (Jimenez- Fernandez, 2016). 

Učenci z diskalkulijo počasneje dojamejo različne koncepte povezane z bazičnimi 

aritmetičnimi operacijami in jih ne avtomatizirjo, ne uporabljajo primernih 

aritmetičnih strategij, potrebujejo več časa za računske operacije in potrebujejo otipljive 

in vizualne materiale za računanje. (prav tam) Imajo tudi težave pri zapisovanju števil 

v nek dogovorjen prostor (stolpci pri pisnem računanju), težave s smerjo računanja, 

proceduralne težave, posebno še pri operacijah izposojanja desetic, stotic. Več težav 

imajo z odštevanjem, ki je kompleksnejši koncept in zahteva osvojen koncept 

reverzibilnosti. Zgodi se, da od manjšega števila odštevajo večje. Pogosta napaka je tudi 

zamenjava računskih znakov, izpuščanje ali spreminjanje nekaterih korakov v algoritmih. 

Za učence z diskalkulijo je najzahtevnejša računska operacija deljenje. Deljenje je 

aritmetična operacija, ki zahteva dobro usvojene ostale tri bazične računske operacije, je 

edina operacij, kjer učenec dobi dva rezultata (količnik in ostanek) in mora pregledovati 

rešitve, kajti ostanek mora biti vedno manjši od količnika. Učenci z diskalkulijo imajo 

težave ne samo pri usvajanju bazičnih aritmetičnih operacij, ampak tudi kasneje  pri 

računanju z decimalnimi števili, ulomki, koreni, potencami. (prav tam) Težko ocenjujejo 

razdalje, velikosti, čas in običajno že preproste računske operacije izvajajo ob pomoči 

računanja s prsti  (Landern, Bevan, Butterworth, 2004). 

Učenci z diskalkulijo imajo tudi težave pri reševanju matematičnih problemov, pri 

izgradnji miselnih predstav o problemu, prevajanju pripovednega jezika v matematični 

jezik in načrtovanju procesov, posebno še, če je semantična struktura problemov 

kompleksna ali pa reševanje problema zahteva več korakov. Nekateri imajo težave tudi z 

bralnim razumevanjem, poleg tega pa ključne besede, ki nakazujejo računske operacije, 
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prevajajo direktno ali dobesedno in ne identificirajo bistvenih in odvečnih informacij. 

Učenci z diskalkulijo imajo težave tudi pri izvajanju računskih operacij in pregledovanju 

in vrednotenju rešitev. Ne pregledujejo posameznih korakov z namenom, da bi preverili, 

ali sledijo načrtu reševanja in da bi odkrili morebitne napake, poleg tega pa ne razlikujejo 

napačnih rešitev od pravilnih (Jimenez- Fernandez, 2016).  

Učenci z diskalkuijo kažejo primanjkljaje v prirojenem občutka za števila in 

razumevanju osnovnih aritmetičnih konceptov, kar se odraža v težavah hitrega 

imenovanja števil (subitizacija) in primerjanja velikostnih odnosov med števili, slabšem 

spominu za aritmetična dejstva ter napačnih, nezrelih in neučinkovitih računskih 

strategijah. Kažejo pa tudi različne bolj splošne nervropsihološke primanjkljaje na 

področju spomina, logičnega sklepanja in prostorske predstavljivosti (povzeto po 

Butterworth, 2005).  

Primarne težave učencev z diskalkulijo so bodisi vizualno spacialne ali verbalne in slušno 

zaznavne (Rourke, 1993). Geary s sodelavci (1991) povezuje vzroke za nezmožnost 

učencev za razvoj dolgotrajnih spominskih predstav aritmetičnih dejstev s primanjkljaji v 

delovanju delovnega spomina. Z delovnim spominom sovpliva na težave učencev z 

diskalkulijo tudi okvarjen inhibicijski mehanizem. Če je delovni spomin nepravilno 

uravnavan, učenec nepomembne informacije in neustrezne aritmetične strategije ne 

zavrne in ne izbere ustreznejših (Bull, Johnston, 2001). Na slabšo avtomatizacijo bazičnih 

aritmetičnih dejstev vpliva tudi primanjkljaj v hitrosti procesiranja (Bull, Johnston, 1997). 

Rourke (1983) trdi, da je razvojna diskalkulija povezana s težavami v prostorski 

predstavljivosti. Okrnjene sposobnosti vizualne predstavljivosti števil vplivajo tako na  

funkcionalne sposobnosti (npr. stolpična poravnava pri pisnem računanju) kot na 

konceptualno razumevanje številskih predstav (npr. mestne vrednosti) (Geary, 1993).  

Magnetna resonanca (funkcionalni MRI) je pri parih dvojčkov pokazala, da je tisti od 

obeh, ki je imel diskalkulijo aktiviral večja območja možganov, in sicer frontalna, 

precentralna in dorzalnoparientalna območja. Tisti, ki pa ni imel diskalkulije, tako kot 

otroci brez diskalkulije, pa je aktiviral v glavnem levo frontalno in temporoparientalno 

območje (Kucian in drugi 2003). Raziskave kažejo, da posamezniki z diskalkulijo ne 

zmorejo aktivirati območij v možganih, ki so običajno aktivna pri reševanju aritmetičnih 

nalog, ker so ta območja disfunkcionala ali dismorfična, zmorejo pa aktivirati alternativna 

območja v možganih (Shalev, 2004).   

K. Kucian (2013) predstavi razvojno diskalkulijo kot sindrom nepovezanosti. Rezultati 

raziskave so pokazali pomanjkljive projekcije med vlakni parientalnih, temporalnih in 

frontalnih predelov v možganih pri učencih z razvojno diskalkulijo.  

Težave, ki so povezane z diskalkulijo, imajo lahko velik negativen vpliv na učenčev 

socialni razvoj in izobraževalne dosežke (Jimenez-Fernandez, 2016), posebno še, ker so 

izrazite, vztrajne in vseživljenjske (Vipavc, Kavkler, 2015).  

Shalev, Manor in Gross-Tsur (2005) so z longitudinalno študijo potrdili, da je razvojna 

diskalkulija (RD) trdovratna in trajna specifična učna težava, podobno kot disleksija in 



Gabriela Kveh Žgur  Nacionalno preverjanje znanja iz matematike pri učencih s primanjkljaji na 

posameznih področjih učenja 

34 

  

ADHD. Na vzorcu 3029 učencev 5. razreda so diagnosticirali 140 učencev z  RD (4%). Ti 

učenci so izpolnili  oba kriterija za diagnosticiranje RD in sicer IQ na celotni skali vsaj 80 

in rezultat na aritmetičnem testu pod 5 centilom. Tri leta kasneje so pri ponovnem 

testiranju 123 učencev z RD ugotovili, da 95% teh učencev dosega rezultate, ki so pod 

prvim kvartilom in pri 47% teh učencev je bila spet ugotovljena RD, glede na prej 

omenjena kriterija. Čez tri leta, torej šest let po prvem testiranju, so učenci, ki so bili 

diagnosticirani pred tremi leti, še vedno dosegali slabe rezultate na bateriji aritmetičnih 

testov. 51% teh učencev (v primerjavi s 17% iz kontrolne skupine) ni uspelo rešiti računa 

7x8, 71% teh učencev (v primerjavi s 27% iz kontrolne skupine) računa 37x24, 49%  teh 

učencev (v primerjavi s 15% iz kontrolne skupine) pa ni uspelo rešiti  + . 40% učencev, 

ki so imeli pri tesitrnaju pred 3 leti ugotovljeno RD, je tudi pri tretjem testiranju doseglo 

zgoraj omenjeni kriterij za diagnosticiranje razvojne diskalkulije. Statistično pomembno 

povezavo so našli med ponovno prisotnostjo razvojne diskalkulije in nižjim IQ-jem , 

nepozornostjo in slabšim pisanjem.  

Diskalkulija ni samo zelo pogosta učna težava  ampak tudi pogost kognitivni 

primanjkljaj pri različnih zdravstvenih stanjih: predčasno rojeni otroci z nizko 

porodno težo, otroci z epilepsijo, otroci s Turnerjevim sindromom. Lahko se pojavlja tudi 

skupaj z drugimi kognitivnimi težavami kot so razvojna disfazija, motnjami pozornosti in 

hiperaktivnostjo, Gerstmanov sindrom in razvojna disleksija. (Shalev, 2004). 

Badian (1983) deli pridobljeno in razvojno diskalkulijo v tri skupine: aleksijo in agarafijo 

za števila, spacialno akalkulijo in anarimetrijo.  

Aleksija in agrafija za števila se nanašata na težave pri branju in pisanju števil  z 

nepoškodovanimi drugimi aritmetičnimi področji (McCloskey, Caramazza in Basili, 

1985). Hecaen (1962) navaja, da se ta problem, če se pojavlja vedno povezuje s poškodbo 

leve hemisfere. Včasih, vendar ne vedno, sta povezani s težavami branja in drugimi 

jezikovnimi težavami (Badian, 1983). Badian (prav tam) je ugotovil, da v skupini 50 

učence s PUM so nekateri učenci občasno napačno prebrali števila ali računske znake, 

vendar je bilo to boj posledica slabše pozornosti kot  težav z branjem in pisanjem števil. 

Za spacialno akalkulijo so značilne težave v prostorskih predstavah števil in je pogosto 

povezana s poškodbami posteriornih predelov desne hemisfere (Luria, 1980). Specifični 

primanjkljaji povezani s spacialno akalkulijo vsebujejo izpuščanje številk, obračanje 

števk, napačno branje računskih znakov, težave z mestnimi vrednostmi in decimalkami in 

težave s podpisovanjem v stolpce pri pisnem računanju (Strang in Rourke, 1985).  Hartie 

(1987) razpravlja o pomenu vizualno-prostorskih sposobnosti za reševanje aritmetičnih 

problemov in pravi, da se njihov pomen zmanjša, ko si učenci zapomnijo aritmetična 

dejstva in ko postanejo aritmetične procedure avtomatizirane. 

Raziskave kažejo, da so pri otrocih primarni primanjkljaji, ki so povezani z anarimetrijo, 

težave v priklicu aritmetičnih dejstev, čeprav so težave v izvajanju aritmetičnih postopkov 

včasih, a ne vedno, povezane s težavami priklica. Dejstvo, da se primanjkljaj v priklicu in 

proceduralni primanjkljaj ne pojavljata vedno skupaj kaže na to, da sta to različni 
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sposobnosti (Temple, 1991). Pri odraslih s pridobljeno anarimetrijo so tudi ugotovili 

težave s priklicem bazičnih aritmetičnih dejstev iz dolgoročnega spomina, medtem ko so 

iskanje in branje številk, prostorske predstave števil, razumevanje aritmetičnih konceptov 

običajno neokrnjeni (Benson, in Weir, 1972). 

3.1.1.1.1.1. POUČEVANJE UČENCEV Z DISKALKULIJO 

Učenci z diskalkulijo potrebujejo drugačne pristop pri pridobivanju občutka za števila, 

usvajanju osnovnih računskih operacij in učenju reševanja problemov. Z namenom 

utrjevanja koncepta števil in drugih matematičnih konceptov, ki jih učenci brez PUM 

pridobijo že ped začetkom formalnega poučevanja, je potrebno učence z diskakulijo 

poučevati osnovne principe količine, vrstnega reda, velikosti, razdalje in prostora 

(Jimenez-Fernandez, 2015). Pri vsaki učni snovi mora učni proces počasi napredovati od 

konkretnih k abstraktnim konceptom (Chan, AU in Tang, 2014). Potrebno je okrepiti 

razumevanje mestnih vrednosti, konceptualnega in proceduralnega znanja, da razumejo 

računske operacije in obvladajo korake, ki jim morajo slediti, da izvedejo računsko 

operacijo. Da bi dosegli avtomatizacijo, je pri učencih z diskalkulijo pomembno 

ponavljanje, ti učenci potrebujejo večje število ponovitev kot ostali. Učenci potrebujejo 

jasna in natančna (eksplicitna) navodila  pri poučevanju računskih strategij, ki se začne z 

učiteljevim modeliranjem (kazanjem)  strategije, verbaliziranjem vseh korakov in 

vodenim izvajanjem učenca (Jimenez-Fernandez, 2015). Pomembno je tudi poučevanje 

strategij, ki izboljšujejo procese reprezentacije, načrtovanja in pregledovanja reševanja. 

(Romero, Lavigne, 2005) Učitelj mora preveriti, ali je učenec usvojil matematične pojme, 

ki jih potrebuje pri reševanju problema. (Jimenez-Fernandez, 2015) 

Učinkovita metoda poučevanja učencev s PUM mora vključevati:  

 Eksplicitno poučevanje različnih strategij, ki omogočajo usvajanje vsakega 

koraka.  

 Navodila, kako naj učenec nadaljuje in uporablja strategije reševanja problemov.  

 Predloge pomembnih matematičnih problemov, ki imajo različno semantično 

strukturo.  

 Reševanje matematičnih problemov, ki ne zahtevajo vedno iste aritmetične 

operacije. 

 Dopolnjevanje vrzeli v matematičnem slovarju in predhodnem znanju.  

 Zavzemanje za  navado kontrole reševanja in  

 dajanje prednosti konkretnim materialom, razumevanju konceptov in njihovim 

odnosom do mehaničnih procedur (Jimenez-Fernandez, 2015). 

  



Gabriela Kveh Žgur  Nacionalno preverjanje znanja iz matematike pri učencih s primanjkljaji na 

posameznih področjih učenja 

36 

  

3.1.1.1.2. SPECIFIČNE ARITMETIČNE UČNE TEŽVE 

Specifične aritmetične učne težave (SAT) so pogostejše kot diskalkulija (Vipavc, 

Kavkler, 2015). Kažejo se kot izrazite težave na področju avtomatizacije aritmetičnih 

dejstev in postopkov ali vidno-prostorskih sposobnosti, ki vplivajo na točnost in hitrost 

računanja (Geary, 1994, Magajn, Kavkler in drugi, 2015).  

Pogojene so s: 

 slabšim semantičnim spominom, ki vpliva na priklic aritmetičnih dejstev,  

 proceduralnimi težavami, ki se kažejo v neavtomatiziranosti številnih postopkov, 

počasnosti in  manjši točnosti izvajanja postopkov in 

  vizualno-prostorskimi težavami, ki vplivajo na reševanje matematičnih nalog 

tako pri aritmetiki kot pri geometriji (Kavkler 2015).  

Primere napak, ki jih pri računanju naredijo učenci s SAT prikazuje spodnja tabela.  

primanjkljaji vrsta napake primer 
avtomatizacija aritmetičnih 

dejstev 
napačen priklic, ugibanje 5+9=13 

proceduralne težave napaka v postopku 13-5= 13-3+2=12 

težave s prostorsko 

predstavljivostjo 
napaka v stolpični poravnavi 

35 

+  178 

   428 

težave s konceptualnim 

znanjem 
napaka pri upoštevanju mestnih 

vrednosti, štetje 1 dalje 

  35 

+78 

 103 
Tabela 2:  Primeri napak učencev s SAT pri računanju (povzeto po  Geray 1994) 

Učenci s SAT ne obvladajo nižjih ravni znanja (npr. seštevanje in odštevanje do 20, 

poštevanka, postopek pisnega množenja in deljenja), sposobni pa so razumeti in 

načrtovati rešitve zahtevnejših matematičnih nalog in imajo manj težav na področju 

algebre, trigonomertrije in geometrije. (Kavkler in drugi 2008, Kavkler, 2014).  

Na osnovi longitudinalne študije preučevanja aritmetičnih strategij Ostald (2006) 

ugotavlja, da sta za učence s SAT značilna raba najosnovnejših podpornih strategij 

(npr. uporaba prstov, pripomočkov), ki se niti ob koncu 7. razreda bistveno ne zmanjša, in  

majhna stopnja variiranja uporabljenih strategij (raba vedno istih strategij). Učenci s 

SAT imajo tudi težave s priklicem aritmetičnih dejstev (npr. 9-7, 8x6), ker nimajo 

vzpostavljene dovolj trdne povezave med računom in rezultatom, kar otežuje 

shranjevanje aritmetičnih dejstev v dolgotrajni spomin (Kavkler, 2014). Učenci s SAT 

potrebujejo veliko vaj, pomoč verbalizacije ter učitelja, ki modelira izvajanje, da 

aritmetične postopke izvedejo v čim krajšem času in pravilno (prav tam). Mnogi učenci s 

specifičnimi aritmetičnimi težavami prerastejo proceduralne težave, medtem ko težave s 

spominom in priklicem ostajajo (Geary, 1994). 

Učenci z izoliranimi SAT kažejo značilne vzorce močnih verbalnih sposobnosti in 

primanjkljajev na vizualno zaznavnih in organizacijskih področjih. (Cheryl in drugi, 

1998).    
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Učenci z vizualno-prostorskimi težavami imajo težave zaradi nezmožnosti vizualizacije 

matematike, bolj izrazite postanejo te težave ob poznejšem učenju geometrije in reševanju 

enačb. Imajo težave s prostorsko orientacijo, predvidevanjem in prerisovanjem. (Kavkler 

in drugi, 2008).  

PUM se lahko pojavljajo kot izolirani primankljaji ali pa v kombinacijah z drugimi 

primanjkljaji in motnjami, kot so primanjkljaji na področju branja, pisanja in pravopisa, 

govorno-jezikovne motnje, motnje pozornosti in hiperaktivnost, dispraksija in drugo.  

3.1.2. PRIMANJKLJI NA PODROČJU BRANJA, PISANJA IN 

PRAVOPISA 

Disleksija (specifična motnja branja in pisanja) je kombinacija zmožnosti in težav, ki 

vplivajo na učni proces branja in/ali pravopisa ter pravilnega pisanja. Spremljajoče težave 

se lahko pojavljajo na področju hitrosti predelave informacij, kratkoročnega spomina, 

pravilnega zaporedja, slušne in /ali vidne zaznave, ustnega izražanja in motoričnih 

spretnosti (Kavkler in drugi, 2008). Pri posamezniku z disleksijo se ne razvije 

avtomatizacija prepoznavanja besed oz. ta proces poteka nepopolno ali z velikimi 

težavami (prav tam).  

Primanjkljaji na področju bralne pismenosti se kažejo kot težave s sintezo, analizo in 

manipulacijo glasov, kot težave pri usvajanju povezav med črko in glasom, kot napačno, 

neustrezno zaznavanje oblike in zaporedja simbolov, kot težave pri prepoznavanju in 

dekodiranju besed, kot branje z napakami ali počasno branje (neavtomatiziranost tehnike 

branja), kot težave bralne tekočnosti in težave bralnega razumevanja. (Magajn, Kavkler in 

drugi, 2015). Ob težavah vizualno prostorskega zaznavanja in procesiranja simbolov so 

značilne tudi težave na področju časovne in prostorske orientacije (prav tam). 

Primanjkljaji na področju pisanja se kažejo kot težave s priklicem črke/simbola, kot 

nepravilno zaporedje črk, številk, pisnih informacij, kot težave pisnega izražanja in 

uporabe pravopisnih pravil, slovnice in jasnosti ter organiziranosti zapisanega, kot moten 

in/ali neustrezen priklic informacij in/ali črk ob osredotočenosti na izvedbo pisanja, kot 

težave s hitrostjo pisanja in tekočnostjo pisanja (prav tam). 

Disleksijo spremljajo: 

 motnje v fonološkem (glasovnem) procesiranju,  

 primanjkljaji v delovnem pomnjenju posebno še mehanično pomnjenje,  

 težave pri imenovanju barv, simbolov, razlikovanju levo – desno, merskih enot, 

kemičnih formul, manipuliranju abstraktnih idej,   

 težnje k vizualnemu mišljenju (dobre vizualno-prostorske zmožnosti), 

 primanjkljaji v zaznavanju časa in  

 znižan psihomotorični tempo. (Kavkler in drugi, 2008).  
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3.1.3. GOVORNO-JEZIKOVNE MOTNJE 

Učenci z govorno-jezikovnimi motnjami so skupina učencev, ki imajo zmanjšano 

zmožnost usvajanja, razumevanja, izražanja in /ali smiselne uporabe govora, jezika in 

komunikacije. Motnje se lahko pojavijo na kontinuumu od lažje motnje na enem do težke 

na enem ali več področkjih: pragmatika, semantika, sintaksa, fonologija, artikulacija in 

fluentnost govora (Skamlič in drugi, 2015). Ta skupina učencev je zelo heterogena, saj se 

razlikuje v stopnji in profilu primanjkljajev, v večini primerov pa se kažejo težave tako 

pri razumevanju kot pri govornem izražanju (Bishoop, 2006).    

Pojavnost specifične govorno-jezikovne motnje je ocenjena na 7% (Tomblin in drugi, 

1997), ki pa se seveda lahko nekoliko spremeni glede na diagnostične kriterije in starost 

učencev. Vzrok za pojav motnje lahko iščemo v interakciji več genov skupaj z  rizičnimi 

dejavniki okolja (Bishoop, 2006).  

Pri učencih z govorno-jezikovnimi motnjami se kažejo: 

 zaostanki v govoru (prva beseda se pojavi šele pri 2 letih otrokove starosti ali 

kasneje), 

 nezrela ali neustrezna produkcija glasov, posebno v predšolskem obdobju, 

 uporaba poenostavljenih slovničnih struktur, izpuščanje besed, 

 skromnejši besedni zaklad, 

 šibek verbalni delovni spomin (ne zmorejo ponoviti besed, stavkov, nebesed), 

 težave pri razumevanju kompleksnega jezika, posebno, ko govorec govori hitro 

(prav tam). 

3.1.4. MOTNJE POZORNOSTI IN HIPERAKTIVNOST 

Pozornost je pogoj za vsako drugo aktivnost in igra pomembno vlogo v učnih težavah 

učencev (Conte, 1995). Moray (1969) je identificiral 7 komponent pozornosti: miselno 

koncentracijo, opreznost, selektivno pozornost, preverjanje, aktivacijo, pripravljenost, 

analizo ob sintezi. Težave na področju pozornosti so znane pod terminom motnje 

pozornosti in hiperaktivnost (ADHD - attention deficit hyperactivity disorders) ali motnje 

pozornosti (ADD – attention deficit disorders) (Conte, 1995). Nepozornost, impulzivnost 

in hiperaktivnost so vedenja, ki so značilna za učence, ki imajo ADHD, ki prizadene od 4 

do 6% šolske populacije otrok in se okrog 3 krat bolj pogosto pojavlja pri dečkih kot pri 

deklicah. Pri 60% učencev vztraja tudi v odraslo obdobje. Motnje pozornosti lahko 

povzročajo težave pri učenju, ne morejo pa biti vzrok specifičnim učnim težavam ali 

PPPU. 

Učenci z ADHD-jem imajo težave: 

 s selektivno pozornostjo, ki je običajno definirana kot sposobnost vzdrževanja 

pozornosti na ciljni dražljaj, ko so prisotni distraktorji,  

 z ohranjanjem osredotočenosti, ker pomeni vzdrževanje relativno konstantne  

pozornosti za obdobje vsaj 10 minut, 
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 z ohranjanjem informacij v delovnem spominu,  

 mehaničnim spominom,  

 nadzorom in usklajevanjem impulzov,  

 organizacijo misli in materialov, 

 tehniko pisanj (pravopis), 

 težnjo k prehajanju od ene dejavnosti k drugi, ne da bi bila katera dokončana, 

 pomanjkanjem vztrajnosti pri dejavnostih, ki zahtevajo kognitivno zavzetost, 

 s slabo usmerjeno in pretirano dejavnostjo, 

 pomanjkanjem učinkovitih učnih strategij  (Felton, Wood, 1989, Conte, 1995, 

Kavkler in drugi, 2008).  

Vzroki motnje so v nevrokemičnih posebnostih, posebno v  delovanju nevrotransmiterjev, 

ki vplivajo na delovanje izvršilnih funkcij in povzročajo pretirano, brezciljno dejavnost 

(hiperaktivnost), skrenljivo pozornost in impulzivnost in v vzajemnem delovanju 

različnih bioloških in psihosocialnih dejavnikov (Kavkler in drugi, 2008). 

3.1.5. DIPSRAKSIJA 

Dispraksija je nevrološko pogojena motnja procesov načrtovanja motoričnih dejavnosti, 

usvajanja motoričnih veščin in izvajanja naučenih motoričnih veščin. Pogosto se povezuje 

še s težavami v jezikovnem, zaznavnem in miselnem funkcioniranju Učenec ima težave 

na področju fine motorike, kar se kaže pri geometrijskem načrtovanju, pisanju, izvajanju 

dejavnosti z obema rokama, na področju grobe motorike, kar se kaže pri teku, igrah z 

žogo, plezanju, in na področju motorike govoril, kar se kaže kot artikulacijske motnje in 

nerazločen govor (povzeto po Kavkler in drugi, 2008).  

3.1.6. SOČANO POJAVLJANJE PRIMANJKLJAJEV 

Sočasno pojavljanje (komorbidnost) primanjkljajev na posameznih področjih učenja, 

nevroloških razvojnih motenj in drugih duševnih motenj navajajo Kriteriji za opredelitev 

vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi potrebami (Magajna in 

drugi, 2015). Pojavljata se predvsem dva profila komorbidnosti: sočasno pojavljanje 

primanjkljajev na posameznih področjih učenja in motenj pozornosti s 

hiperaktivnostjo ter sočasno pojavljanje disleksije s specifično jezikovno motnjo 

(specifičnim govorno-jezikovnim primanjkljajem). Disleksijo pogosto spremljajo tudi 

PUM, opaža pa se tudi sočasno pojavljanje disleksije in specifične razvojne 

koordinacijske motnje (dispraksije) (Magajna, Kavkler in dr., 2015) in dispraksije in 

PUM (Yeo, 2003). Pogosto najdeno povezavo med motnjami branja in PUM razloži prav 

sočasnost ali komorbidnost razvojnih težav (Jordan in dr., 2003). Motnje branja imajo 

negativen vpliv na razvoj otrokovih splošnih dosežkov pri matematiki, medtem ko kaže, 

da PUM ne vplivajo na razvoj branja (Jordan, 2007). 

Približno ena četrtina učencev z diskalkilijo ima tudi motnje pozornosti in koncentracije 

in disleksijo (Gross-Tsur in drugi, 1996, Ramaain Gowramma, 2002). V primerjavi 
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učencev, ki imajo samo diskalkulijo, in tistih, ki imajo poleg diskalulije tudi motnje 

pozornosti in koncentracije, imajo slednji večje težave (Shalev in drugi,1997). 

Komorbidnost primanjkljejv v branju in PUM se pojavlja ne glede na jezik ali pravopis 

(Butterworth, 2005). Geary (2000) trdi, da je sočasno pojavljanje PUM in primanjkljajev 

na področju branja povezano v določenem obsegu s težavami v dostopu do besed in 

aritmetičnih dejstev v dolgoročnem spominu in v slabi fonetični reprezentaciji znanih 

besed in števil pri obeh skupinah učencev s PPPU. Ugotovili so, da se hitrost artikulacije 

znanih besed pri učencih s PUM in motnjami branja manjša kot pri ostalih, tudi ko so 

statistično kontrolirali IQ in hitrost artikulacije nebesed. Primanjkljaji v priklicu 

aritmetičnih dejstev pogosto soobstajajo z določeno obliko primankljajev pri barnju in 

drugimi jezikovnimi težavami, medtem ko primanjkljaji na področju prostorske 

predstavljivosti ne. (Rourke in Strang, 1978) Jezikovne težave bolj vplivajo na 

proceduralne težave v otroštvu kot v odraslosti. Pomembne so pri uporabi nekaterih 

postopkov (npr., stategija štetja od prvega seštevanca naprej) in manj pomembne pri 

drugih (izposojanje in vračanje mestnih vrednosti). To velja, ko so postopki dobro 

naučeni. (Geary, 1994). 

Rourke (1993) ugotavlja, da učenci, ki imajo povprečne dosežke v branju in črkovanju in 

zelo nizke dosežke na področju aritmetike, imajo te težave zaradi ogrožene funkcionalne 

integracije sistemov v desni hemisferi in so pokazali samo tiste slabe spretnosti in 

sposobnosti (tj. sposobnosti vizualnega zaznavanja in vizualno prostorske sposobnosti), ki 

jih upravljajo sistemi v desni hemisferi. Pri teh učencih so odkrili tudi nizko 

podpovprečne sposobnosti taktilnega zaznavanja, nekatere slabše psihomotorične 

sposobnosti, slabše sposobnosti izgradnje konceptov in slabše sposobnosti reševanja 

problemov. Pri učencih, ki imajo težave tako pri branju in črkovanju kot aritmetiki, in 

učencih, pri katerih dosežki pri aritmetičnih nalogah so bili pod pričakovanimi glede na 

starost, a vseeno pomembno boljši kot dosežki na področju branja in črkovanja, pa se 

kažejo nasprotni učinki relativno disfunkcionalnih sistemov v levi hemisferi. Pri teh 

učencih so se pokazale slabe spretnosti in sposobnosti (tj. sposobnosti slušnega 

zaznavanja), ki jih upravljajo sistemi v levi hemisferi. Rourke (prav tam) predvideva, da 

učenci, ki imajo povprečne dosežke v branju in črkovanju in zelo nizke dosežke na 

področju aritmetike, že od rojstva kažejo primanjkljaje na področju taktilnega zaznavanja, 

psihomotoričnih funkcij in vizualno-zaznavno-organizacijskih funkcij, kar ustreza 

Piagetovim pomembnim senzomotoričnim aktivnostim. Ti učenci  ne napredujejo v 

senzomotoričnem obdobju kognitivnega razvoja in imajo kasneje težave s  kognitivnimi 

operacijami, posebno še s tistimi, ki jih ne nadzorujejo jezikovne funkcije (to so analiza 

višjega reda, organizacija in sinteza). 

Gillis in DeFries (1991) sta v raziskavi, ki je bila del projketa Colorado Reading Poject, 

raziskovala povezanost med matematičnim in bralnim dosežkom na vzorcu 264 parov 

dvojčkov, ki so imeli primanjkljaje na področju branja in 182 parov dvojčkov, ki so bili v 

kontrolni skupini. Ocena dednosti na matematičnih dosežkih je bila 0,51 za skupino z 

bralnimi primanjklji in 0,6 za kontrolno skupino. Za obe skupini je bil dosežek na 

matematičnem in bralnem preizkusu pomembno statistično povezan. Ta povezava med 
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matematičnimi in bralnimi točkami se pojavlja delno tudi zaradi skupnega genetskega 

vpliva.  

Če upoštevamo povezavo PUM in primanjkljaje na področju branja, vpliv dednosti pri 

nekaterih primanjkljajih na področju branja in skupen genetski vpliv na individualne 

razlike pri matematičnih in bralnih dosežkih je skoraj gotovo, da so nekatere oblike PUM 

tudi dedene, posebno tiste, ki vključujejo primanjljaj pri priklicu aritmetičnih dejstev 

(Geary, 1994) 

Čeprav nekateri učenci s primanjkjlji na področju branja kažejo vizualnospacailni 

primanjklj ali primanjkljaj na področju pravopisa, primarni primanjkljaji pri večini 

učencev z motnjo branja vključuje slušni spomin in primanjkljaj fonološkega procesiranja 

(Olson, Gillis, Rack, DeFries in Fulker, 1991). Težave s slušnim spominom so povezane s 

težavami v priklicu besed, fonološkem dekodiranjuin in s slabo razvito spominsko mrežo 

semantičnih asociacij. (Bruck, 1992) Težave fonološkega dekodiranja so povezane s 

težavami jezikovnega razčlenjevanja in fonološkega zavedanja (analiza besede na 

glasove), kar  ima dedno komponeto (Olson in dr., 1989). 

Učenci s pravopisnimi primanjkljaji kažejo nepoškodovane bazične aritmetične 

sposobnosti, ko branje ni potrebno za reševanje aritmetičnih problemov, medtem ko 

učenci s primanklji na področju branja, s primanjkljaji fonološkega procesiranja in 

slušnega spomina, imajo pogosto specifični primanjkljaj na področju priklica aritmetičnih 

dejstev (Geary, 1994). 

Čeprav se PUM pogosto pojavljajo skupaj z drugimi primanjklji in motnjami, niso 

dokazali vzročnega odnosa med primanjkljaji ( Butterworth, 2005). 

Učenci s PUM in drugimi primanjkljaji imajo zaradi težav pri usvajanju matematičnega in 

drugega zannja in kognitivnih primanjkljajev posebne vzgojno-izobarževalne potrebe, iz 

katerih izhaja tudi pravica do prilagoditev v procesu vzgoje in izobraževanja.  

3.1.7. ZAKONSKO OPREDELJENE PRAVICE UČENCEV Z 

UČNIMI TEŽAVAMI IN PPPU 

V Sloveniji so pravice učencev s težavami pri učenju opredeljene v Zakonu o osnovni šoli 

(ZOsn, 1996, 2011) in v Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP, 

2000, 2011).  

Po ZOsn (1996) imajo učenci z lažjimi in zmernimi učnimi težavami (splošnimi in 

specifičnimi) pravico do prilagoditev oblik in metod dela v procesu poučevanja, do 

dopolnilnega pouka ter individualnih in skupinskih oblik pomoči.  

Učenci s PPPU so v slovenskem izobraževalnem sistemu usmerjeni v vzgojno-

izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo in imajo 

pravico do prilagoditev organizacije, predmetnika, preverjanja in ocenjevanja znanja, 

načina eksternega preverjanja znanja, napredovanja, časovne razporeditve pouka ter se 

jim zagotovi dodatna strokovna pomoč (ZUOPP, 5., 7. in 11. člen). 
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V individualiziranem programu se učencem, ki imajo PPPU in so umerjeni, opredelijo 

pravice učenca kot posebne potrebe do prilagoditev v procesu poučevanja in dodatna 

strokovna pomoč (Kavkler, 2015). Določijo se prilagoditve v procesu poučevanja, 

preverjanja in ocenjevanje znanja ter druge prilagoditve.  

Prilagoditve pri učenju matematike za učence s specifičnimi učnimi težavami se 

razprostirajo na kontinuumu, ki pa mora biti usklajen s kontinuumom posebnih potreb 

posameznika (Kavkler, 2015). Obsegajo različne časovne, organizacijske in prostorske 

prilagoditve, učne in tehnične pripomočke, prilagoditve domačih nalog in drugih domačih 

obveznosti in prilagoditve pri preverjanju in ocenjevanju (Kavkler, 2008).  

V nadaljevanju povzemamo različne prilagoditevpri organizaciji pouka, organizciji časa, 

izvajanju pouka in preverjanju in ocenjevanju znanja (Kavkler in drugi, 2008, Kavkler, 

2015) 

3.1.7.1. ORGANIZACIJA POUKA 

Učencu s PPPU se nudijo prilagoditve pri organizaciji pouka.  

Učenec s PPPU naj sedi čim bližje učitelju, na prostoru, ki mu omogoča biti pazljiv in mu 

pomaga pri osredotočenosti na šolsko delo, blizu sošolca, ki mu je pripravljen pomagati. 

Če potrebuje, pa sedi v klopi tudi sam. Predvideti je potrebno prostor za učne in tehnične 

pripomočke in ustrezno velik ter opremljen prostor za individualno delo ter delo v manjši 

skupini.   

Učenci s PPUM s slabo avtomatiziranimi aritmetičnimi dejstvi in postopki potrebujejo 

različne pripomočke (tabele, strukturirani material, itd.) od predmetne stopnje naprej pa 

naj bi pri reševanju aritmetičnih problemov uporabljali še kalkulator.  

Učenci s PPPU z bralnimi težavami morajo imeti možnost, da učiteljevo razlago 

posnamejo in uporabljajo računalnik, ki bere. 

Učenci s PPPU s slabo avtomatizirano tehniko pisanja naj uporabljajo računalnik za 

pisanje, ponudimo jim fotokopije, razlago snovi lahko posnamejo. Učenci, ki naredijo 

veliko napak pri pisanju, potrebujejo še slovarje in računalnik s črkovalnikom. 

Učenci z dispraksijo in slabo razvitimi finomotoričnimi sposobnostmi potrebujejo 

prilagoditve pri dejavnostih, ki terjajo drobne finomotorične, predvsem koordinacijske 

sposobnosti in spretnosti pri kemiji, fiziki, tehničnem pouku, geometriji. 

3.1.7.2. ORGANIZACIJA ČASA 

Pomembno je, da se učencu zagotovi dovolj časa  v procesu pridobivanju znanja, 

utrjevanja in preverjanja, da ne občuti časovnega pritiska. Oblike dodatne strokovne 

pomoči, ki se izvajajo zunaj učilnice med poukom, naj potekajo sočasno s potekom 

predmeta v učilnici. Dodatna strokovna pomoč je praviloma učinkovitejša, če se izvaja 

krajši čas, a večkrat na teden. 
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3.1.7.3. IZVAJANJE POUKA 

Učenci s PPPU potrebujejo kombinacijo različnih metod in pristopov, ki omogočajo 

optimalne dosežke. Redukcijo kompleksnosti nalog potrebujejo tisti učenci s PPPU, ki 

imajo slabo razvito pojmovno znanje (npr. učenci z diskalkulijo). Obvezno je dobro 

strukturiranje vseh pomembnih dejavnosti v vzgojno-izobraževalnem procesu, kar 

zahteva jasna in stalno veljavna pravila. Učitelj načrtuje in prilagaja domače naloge tako, 

da jih bodo učenci s PPPU zmogli čim bolj samostojno opraviti in bodo upoštevala zadnje 

stanje učenčevega znanja, sposobnosti in primanjkljaje. Dosledno preverja domače naloge 

in daje povratne informacije. 

3.1.7.4. PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA 

Učencem s PPPU se lahko prilagodi način posredovanja pisnih ali ustnih vprašanj, način 

posredovanja učenčevih odgovorov, čas ocenjevanja znanja, organizacijo ocenjevanja 

znanja, obliko pisnih gradiv za preverjanje znanja, rabo tehničnih pripomočkov in 

prostorske pogoje. 

Učiteljeva vprašanja morajo biti konkretna, enoznačna, kompleksnejša vprašanja ali 

navodila morajo biti razdeljena na podvprašanja oz. na enostavnejša navodila. Čas 

pisnega ocenjevanja znanja se lahko podaljša v skladu z učenčevimi potrebami, tudi pri 

ustnem spraševanju učenci ne smejo čutiti časovnega pritiska. Znanje lahko preverjamo in 

ocenjujemo po delih. Pri pisnem ocenjevanju znanja lahko učencem s PPUM nudimo 

barvne opore, več vprašanj izbirnega tipa, povečan tisk, večji razmik med vrsticami, 

vključevanje nazornih zgledov oz. primerov reševanja in druge prilagoditve. 

Učenci z učnimi težavami pri MAT so zelo heterogena skupina učencev. Učne težave 

imajo učenci s splošnimi učnimi težavami, ki se odražajo pri vseh učnih predmetih in 

učenci s specifičnimi učenimi težvami, kot sta RD in SAT, kjer se kaže neskladje med 

globalnimi intelektualnimi sposobnostmi in uspešnostjo na področju učenja MAT, 

motenost enega ali več psiholoških procesov in slabše kognitivne in metakognitivne 

sposobnosti.  Ti učenci imajo po ZOsn (1996) pravico do prilagoditev oblik in metod dela 

v procesu poučevanja, do dopolnilnega pouka ter individualnih in skupinskih oblik 

pomoči. Kjub pomoči in prilagoditvam v procesu poučevanja, prilagoditvam pri 

preverjanju in ocenjevanju znanja so učni dosežki teh učencev pri MAT nižji od tisitih, ki 

jih kažejo njihovi vrstniki, ki nimajo učnih težav pri MAT. Na dosežke pri MAT vplivajo 

globalne intelektuallne spobnosti, vizualno-prostorske sposobnosti, sposobnost 

centralnega izvršnega sistema in jezikovne sposobnosti, ki pridobivajo pri MAT na 

pomenu v višjih razredih, dolgoročni spomin, pravilno delovanje inhibitornih procesov in 

aritmetične sposobnosti. Aritmetični pirmanjklji pri učencih s PUM se kažejo kot težave s 

priklicem aritemtičnih dejstev, težave pri izvajanju aritmetičnih postopkov, težave s 

prostorsko predstavljivostjo in težave z matematičnim rezoniranjem. Prepoznavanje in 

odkrivanje učenčevih primanjkljajev je ključnega pomena za  oblikovanje ustreznih 

pristopov in oblik pomoči ter nudenje ustreznih stretegij za učenje MAT, posebej pri 

učencih s PUM. Z analizo napak lahko pridemo do pomembnih informacij o učenčevem 

znanju in njegovih primankljajih. 
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4. ANALIZA NAPAK 

Pri matematiki marsikaj pozabimo. 

Spomnili se bomo lahko le tistega,  

kar smo obvladali 

in to takrat, ko bomo to potrebovali. 

Ostrogradski 

 

V poglavju Analiza napak bodo predstavljene nekatere napake, ki se pojavljajo pri 

matematičnih nalogah in jih najpogosteje delajo učenci s PUM in MBP. 

Analiza napak je prava pot za odkrivanje in ugotavljanje učenčevih težav, pa tudi za 

načrtovanje ustreznih programov pomoči učencem s PUM. Raziskave kažejo, da učenci s 

PUM ne delajo napak naključno kot odraz pomanjkanja pozornosti, ampak zaradi 

sistematičnih napak v proceduralnem in konceptualnem znanju (Defior, 1996, povzeto po 

Jimenez-Fernandez, 2016). Napake bi morale biti predstavljene učencem kot nekaj 

običajnega, kot del procesa učenja. (Jimenez-Fernandez, 2016).   

Enright (1989) je identificiral sedem vzorcev napak, ki se pojavljajo pri aritmetičnih 

operacijah: 

 Vpliv drugih operacij je napaka, ki kaže, da  učenec ni pravilno razumel mestnih 

vrednosti števil ali korakov, ki jih mora narediti, da izvede operacijo. Učenci se 

pogosto zmedejo pri računanju z ničlo, ker ima to število drugačen pomen pri 

seštevanju, odštevanju, deljenju in množenju (npr. 460-126=340). 

 Zamenjava v procesu je napaka, ki nastane zaradi zamenjave dveh ali več korakov 

v algoritmu (npr. 232x3=236). 

 Do izpuščanja pride, ko učenec izpusti enega od korakov v algoritmu (npr. 

2,75+0,44=1,19). 

 Napačna smer je napaka, ki se pojavi, ko učenec zamenja vrstni red ali smer 

računanja, izračun pa je pravilen. 

 Napake v mestnih vrednostih. Izračun  je pravilen, učenec pa zamenja mesto 

številk (npr. 9+5=41). 

 Računske znake lahko učenec napačno prebere ali pa spregleda.  

 Ugibanje se pojavi, ki učenec ne razume računskih operacij. Takrat napake nimajo 

logične razlage.  

Rourke (1993) je opravil analizo aritmetičnih napak, ki jih delajo učenci, ki imajo 

povprečne dosežke v branju in črkovanju in zelo nizke dosežke na področju aritmetike 

(učenci A) in učenci, pri katerih so bili dosežki pri aritmetičnih nalogah pod 

pričakovanimi glede na starost, a vseeno pomembno boljši kot dosežki na področju branja 

in črkovanja (učenci B-Č). Kvalitativne  dimenzije napak, ki jih delajo eni in drugi, lahko 

napovemo glede na njihove nevropsihološke sposobnosti in primanjkljaje na področju 
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vizualnih, prostorskih in organizacijskih sposobnosti, pishomotoričnih sposobnosti, 

usvajanja konceptov, sposobnosti testiranja hipotez in sposobnosti verbalnega spomina. 

Njegove ugotovitve  so zbrane v tabeli.  

Analiza aritmetičnih napak 

učenci A Učenci B-Č 
Delajo večje število napak kot učenci B-Č, 

pojavlja se veliko različnih tipov napak. 

Izogibajo se nalog, ki zahtevajo branje besedila. 

Pri nekaterih učencih ostajajo isti tipi napak 

tudi, ko so starejši. 

Najdejo strategije, kako izračunati, čeprav ne 

obvladajo standardih postopkov. (npr. seštevajo 

enake seštevance, ker ne prikličejo aritmetičnih 

dejstev poštevanke). 

Napake kažejo na težave pri zapomnitvi aritmetičnih dejstev in posameznih korakov v postopku 

reševanja problemov. 

Delajo napake v presoji in sklepanju (rešujejo 

naloge, ki jih ne razumejo in pridejo do 

rezultatov, ki so nelogični glede na zahtevo 

naloge, ne uspejo izdelati načrta za reševanje 

naloge, ki se le nekoliko razlikuje od tiste, ki jo 

znajo rešiti). 

Nagnjeni k izpuščanju nalog, z neznanimi 

aritmetičnimi operacijami in nalog, pri katerih se 

počutijo negotove. 

Delajo napake v zaznavanju vizualnih 

podrobnosti  (napačno prebere računski znak, 

izpusti vizualno podrobnost). 

 

Delajo proceduralne napake (Izpustijo ali 

dodajo posamezen korak v postopku računanja). 
 

Delajo napake pri spremembi psihološkega niza 

(po računih, ki zahtevajo eno računsko operacijo, 

računajo s to strategijo tudi, ko račun zahteva 

drugo  strategijo.  

 

Delajo grafomotorične napake (učenci napačno 

preberejo, ker slabo zapišejo). 
 

Delajo napake v prostorski organizaciji 

(napačno podpisovanje pri pisnem računanju, 

zamenjan vrstni red števil pri računanju). 

 

Tabela 3: Primerjava aritmetičnih napak učencev s slabšimi aritmetičnimi dosežki (učenci a) in 

učencev s slabšimi dosežki na področju branja in črkovanja (učenci b) (povzeto po Rourke, 1993) 

Bryant, Bryant and Hammill (2000) so na vzorcu 1274 učencev z PPPU, od katerih je 

polovica imela PUM, polovica pa ne, preverili, katera specifična matematična vedenja 

razlikujejo obe skupini. Pripravili so seznam 33 vedenj, ki so značilna za učence s PUM 

in so jih našli v literaturi in poročilih raziskav. Ugotovili so, da ta vedenja v praksi 

opažajo tudi učitelji, ki poučujejo učence s PUM. Statistično pomembne razlike so našli 

na vseh 33 vedenjih med skupino učencev, ki je imela PUM in skupino učencev, ki ni 

imela PUM. Vedenja so razvrstili glede na frekvenco pojavljanja: Prvih 10 specifičnih 

matematičnih vedenj si sledi v naslednje zaporedju od tistega, ki je imelo največjo 

frekvenco, do tistega z manjšo (Ostala specifična matematična vedenja so navedena v 

literaturi): 

1. ima težave z besedilnimi nalogami, 

2. ima težave s problemi, ki imajo več korakov reševanja, 

3. ima težave z matematičnim jezikom, 

4. ne preverja svojih rešitev in izbira prvi možni odgovor, 

5. ne uspe priklicati aritmetičnih dejstev, 
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6. potrebuje veliko časa za dokončanje računov, 

7. dela napake pri izposojanju mestnih vrednosti, regrupiranju in preimenovanju, 

8. računa na prste, 

9. prihaja do neracionalnih rešitev, 

10.  napačno prebere ali zapiše mestne vrednosti. 

Od navedenih specifičnih matematičnih vedenj pojasnjujeta 2. in 7. vedenje okoli 30% 

skupne variance in najbolje napovedujeta razvrstitev učenca s PPPU v skupino učencev s 

PUM. Vsa ostala vedenja pa še manjši del (povzeto po Brayant, Bryant and Hammill, 

2000)  

Analiza napak je diagnostično orodje, ki nam nudi bolj natančen vpogled v učenčevo 

znanje MAT  kot le primerjava dosežkov po posameznih vsebinskih področjih. Napake, 

ki jih učenci s PUM delajo pri reševanju preizkusov NPZ iz MAT, lahko analiziramo z 

natančnim pregldom njihovih preizkusov znanja.  
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5. NACIONALNO PREVREJANJE ZNANJA 

Največji nerešen teorem pri matematiki je, 

zakaj so nekateri v njej boljši kot drugi. 

Adrian Mathesis 

 

V poglavju Nacionalno pervrjanje znanja bomo opisali  nacionalno preverjanje znanja 

(NPZ) iz MAT, predstavili bomo cilje in načela NPZ in dejavnike, ki vplivajo na dosežke 

na NPZ.  Primerjali bomo dosežke učencev na NPZ-ju v mednarodni razsikavi PISSA in 

primerjali pisne preizkuse iz MAT na TIMSS-u in NPZ-ju. Predstavili bomo dosežke 

učencev s PP na NPZ-jih in prilagoditve, ki so jih le ti pri pisanju preizkusov NPZ 

deležni. 

5.1. KAJ JE NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA 

(NPZ) 

NPZ je oblika zunanjega preverjanja znanja, ki ga rešujejo vsi učenci v Sloveniji v 6. in 9. 

razredu osnovne šole na isti dan. Učenci glede na razred rešujejo enake naloge po enakih 

navodilih in so kasneje pregledane z enotnimi kriteriji ocenjevanja. Državna komisija za 

vodenje NPZ v osnovni šoli poudarja, da se na NPZ-ju preverjajo standardi znanja 

zapisani v učnih načrtih in da se ne smejo bistveno odmakniti od običajnega učiteljevega 

preverjanja znanja, ki ga učenke in učenci poznajo (DKNPZ, 2005). 

 

NPZ nam daje informacije o znanju posameznega učenca in celotne populacije. Pomen 

NPZ je torej v tem, da nam omogoča pridobivanje kakovostnih povratnih informacij o 

učenju in poučevanju pri konkretnem predmetu, ki jih lahko uporabimo za izboljšanje 

učenja in poučevanja (Žakelj, 2010). 

 

NPZ kot oblika zunanjega preverjanja znanja ima preverjene merske karakteristike. Mora 

biti veljavno, zanesljivo in objektivno ter nepristransko, dosežki pa morajo biti uporabni.  

(DKNPZ, 2005) 

5.2. ZGODOVINSKI PREGLED 

Namen in poimenovanje zunanjega preverjanja znanje ob koncu osnovne šole v Sloveniji 

sta se vse od šolskega leta 1990/1991, ko je bilo zunanje preverjanje znanja izvedeno 

prvič, večkrat spremenila.  

Prvo obdobje zunanjega preverjanja znanja: V šolskem letu 1990/1991 je bilo uvedeno 

skupinsko preverjanje znanja, katerega namen je bil nadomestili subjektivne kriterije 

posameznih srednjih šol pri prehodu učencev iz osnovne šole v srednjo in je razvrščalo 

učence v primeru omejitve vpisa. Imelo je bodisi selekcijsko ali samo informativno vlogo 
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(Magajna, Žakelj, 2011, Žakelj, Grmek, 2010). Izvajalo se je vse do šolskega leta 

2001/2002.  

Drugo obdobje zunanjega preverjanja znanja: V šolskem letu 2001/2002. so bili prvič 

izvedeni nacionalni preizkusi znanja V tem obdobju so dosežki na nacionalnem 

preizkusu znanja v polovičnem deležu sooblikovali končno oceno v devetem razredu in 

vplivali na uspešnost dokončanja osnovne šole, posredno pa še na prehod na višjo stopnjo 

izobraževanja (DKNPZ, 2005).  Ker se je moral dosežek na NPZ-ju spremeniti v oceno, 

ki je nato vplivala na nadaljnje možnosti izobraževanja, so bili NPZ-ji pri preverjanju 

celotnega nabora standardov znanja omejeni.  

Tretje obdobje nacionalnega preverjanja znanja: V šolskem leta 2005/2006 pa je bilo 

uvedeno nacionalno preverjanje znanja (NPZ). NPZ-ji od takrat nimajo več selekcijske 

vloge, ampak informativno in formativno. Z  informacijami, ki nam jih NPZ ponuja, 

želimo pokazati močne in šibke točke učenja in poučevanja ter opozoriti na (ne)ustreznost 

drugih pogojev za pouk (učni načrti, učbeniki, usposabljanje učiteljev in dr.) (Žakelj, 

Grmek, 2010).  Naloge NPZ-ja je možno sedaj sestaviti tako, da dobimo boljši vpogled v 

to, kakšna je stopnja doseganja celotnega spektra standardov znanja, ki jih določajo učni 

načrti, in kakšni so dolgoročnejši trendi. Možne so tudi bolj neposredne in informativno 

bogatejše primerjave z mednarodnimi primerjalnimi raziskavami, kakršni sta TIMSS in 

PISA (DKNPZ, 2005). 

5.3. CILJI IN NAČELA NPZ-JA 

NPZ-ji imajo več ciljev in načel, ki nam kažejo njihovo široko uporabno vrednost in 

natančno opredelitev.  V nadaljevanju navajamo cilje in načela NPZ (DKNPZ, 2005). 

Analiza dosežkov na NPZ-ju omogoča učencu vpogled v svoje znanje in primerjavo z 

dosežki vrstnikov. Tisto, kar so dosegli pod enakimi pogoji kot njihovi vrstniki jim 

omogoča kritično ovrednotenje lastnega dela. Učencem in njihovim staršem pokažejo, 

katera vsebinska področja so bolje usvojena in katera slabše ter na katerih taksonomskih 

ravneh se nahaja njihovo znanje.  

NPZ daje učiteljem informacijo o znanju njihovih učencev in doseganju standardov iz 

učnih načrtov in tako jim posredno omogoča kritično vrednote lastnega poučevanja in 

usklajevanje kriterijev vrednotenja znanja. 

Tudi šolam omogočajo NPZ-ji vrednotenje njihovega dela in pomagajo pri načrtovanju 

razvoja šole, pri oblikovanju načrta izobraževanja učiteljev, dela strokovnih aktivov. 

Pomagajo pri iskanju morebitnih možnosti za izboljšanja. 

Za strokovne institucije, ki se ukvarjajo z izobraževanjem, in sistem na nacionalni ravni  

so informacije o dosežkih na NPZ-ju in doseganju standardov znanj v učnih načrtih 

ključnega pomena pri vrednotenju učnih načrtov in kakovosti izobraževanja na nacionalni 

ravni, svetovanju in izobraževanju učiteljev in pri razvoju učnih načrtov.  
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NPZ sledi naslednjim načelom:  

 namen in pogoji preverjanja znanja morajo biti vselej jasno izraženi, 

 preverjanje mora biti vedno v korist učencev, 

 z NPZ preverjamo standarde zapisane v učnih načrtih, 

 preverjanje znanja z NPZ mora biti veljavno, zanesljivo, objektivno in občutljivo, 

 preverjanje znanja z NPZ mora biti nepristransko do vseh učencev, 

 NPZ mora učencem omogočiti, da pokažejo različne vrste in ravni znanja, 

 učitelje je potrebno čim bolj vključiti v proces nacionalnega preverjanja znanja, 

 preverjanje znanja z NPZ mora dati uporabne informacije, 

 dosežke NPZ je dovoljeno uporabiti samo za namene, za katere jih je mogoče 

veljavno uporabiti in  

 potrebna je nenehna evalvacija NPZ.  

NPZ imajo pomembno vlogo tako za izobraževalno pot učenca, kot potrditev poučevalne 

prakse učitelja in šolske politike ter za dvig znanja in kompetentnosti učencev na 

nacionalni ravni. Zmožnost upravljanja s svojim znanjem in zmožnost ugotavljanja 

lastnega nerazumevanja in nepoznavanja ter zmožnost preseganja težav so nekatere od 

kompetenc, ki jih pomaga razvijati tudi NPZ. Iz leta v leto omogoča tudi sledenje 

trendom znanja celotne populacije učencev in posameznih skupin učencev znotraj nje. S 

kulikularnega vidika pa so NPZ-ji pomembni za postavljanje standardov znanj, saj nudijo 

informacije o tem, kakšna znanja na posameznih vsebinskih področjih ob koncu 

devetletke tipično izkazujejo učenci s skromnimi, povprečnimi, dobrimi in zelo dobrimi 

dosežki na NPZ- ju (Magajna in Žakelj, 20011). 

5.4. PREIZKUSI ZNANJA NPZ 

Preizkusi NPZ so zunanji preizkusi znanja, ki so sestavljeni in uporabljeni po standardnih 

postopkih, kar se poskuša doseči s tem, da vsi učenci rešujejo iste ali primerljive naloge, 

da imamo enotne kriterije pri administraciji in da so preizkusi vsaj do določene mere 

metrično preverjeni (DKNPZ, 2005).  

 Zaradi spremenljivosti znanja v času ni možnosti za kontrolo vseh merskih karakteristik, 

predvsem zanesljivosti. Zato jih  ne moremo imenovati standardizirani testi. Mrežni 

diagram ali klasifikacijska tabela omogoča čim boljšo pokritost vsebinskih področij, 

reprezentativnih ciljev in standardov znanja učnega načrta in načrtovanje nalog na vseh 

taksonomskih stopnjah. Mrežni diagram je narejen pred sestavo nalog, zato da  se bolj 

približamo vsebinski veljavnosti (prav tam). 

Preizkusi NPZ vsebujejo naloge različnega tipa:  

 naloge zaprtega tipa: kamor sodijo naloge, kjer mora učenec izbirati ustrezen 

odgovor med dvema ali več možnostmi, naloge, kjer mora urediti odgovore po 

nekem pravilu in naloge, kjer mora učenec smiselno povezati dva ali več 

odgovorov, 
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 naloge polodptrega tipa: kamor sodijo naloge dopolnjevanja, naloge kratkih 

odgovorov in  

 naloge odprtega tipa: kamor sodijo naloge, kjer učenci odgovarjajo z 

obsežnejšim besedilom, risbami, grafi. 

Pri izdelavi preizkusa znanja NPZ se strokovnjaki držijo zaporedja naslednjih korakov 

(prav tam): 

 izbira standardov in ciljev znanja iz učnih načrtov, 

 določitev možnih vrst in tipov nalog oz. vprašanj, 

 sestava začetne zbirke nalog, 

 izdelava načrta vsebine končnega preizkusa znanj-mrežni diagram, 

 sestava poskusne serije nalog, ki vsebuje do 30 odstotkov več nalog kot jih bo v 

končni verziji preizkusa, 

 preverjanje poskusne serije nalog, ki jo opravijo strokovnjaki za vsebino 

(vsebinska veljavnost) in strokovnjaki za metodologijo (formalna ustreznost), če 

je mogoče na pilotskem vzorcu izvedemo poskusno zbiranje rezultatov, 

 konstrukcija končne verzije  preizkusa, 

 izdelava natančnih navodil točkovanja in vrednotenja ter predvidevanje možnih 

odgovorov, 

 administracija preizkusa na ciljni populaciji,  

 ponovna moderacija (dopolnitev) točkovanja, preverjanje natančnosti pravil 

točkovanja in dodajanje možnih pravilnih odgovorov na podlagi izdelkov 

učencev, 

 mrežna analiza posameznih nalog (težavnost, občutljivost, objektivnost, analiza 

distraktorjev pri nalogah izbirnega tipa, notranja skladnost, povezanost 

posameznih mer metrične analize nalog, karakteristične krivulje postavk), 

 preverjanje merskih karakteristik celotnega preizkusa znanja (zanesljivost, 

vsebinska in konstruktna veljavnost, objektivnost izvedbe in vrednotenja, 

občutljivost, oblika razpršitve rezultatov), 

 umestitev posameznih nalog iz preizkusa v banko nalog, ki so ustrezne za gradnjo 

preizkusov znanja v prihodnje  

Preizkusi znanja NPZ so vedno sestavljeni po zgoraj opisanem postopku z namenom, da 

objektivno, veljavno, zanesljivo in dovolj občutljivo merijo znanje učencev. Na dosežke 

učencev vplivajo številni dejavniki, ki jih moramo meriti z drugimi merskimi instrumenti.  

5.5. DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA DOSEŽKE  UČENCEV 

NA NPZ 

Pomembno vlogo v razvoju in šolskem uspehu posameznika imajo socialno-kulturni 

dejavniki. V povprečju otroci iz družin iz socialno-kulturno ugodnejšega okolja dosegajo 

v šoli boljše rezultate in se šolajo dlje. Socialno-kulturni dejavniki vključujejo ekonomsko 

in socialno stanje družine (dohodek, izobrazbo, poklic, premoženje) in kulturni ter 
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vrednostni vidik učenčevega okolja. Raziskava je pokazala zmerno do visoko statistično 

povezanost med dosežki učencev na NPZ iz slovenščine (SLJO) in matematike (MAT) po 

regijah in bruto plačo na prebivalca po regijah in zmerno pozitivno povezanost med 

dosežki na NPZ iz MAT in SLJ in izobrazbo populacije po regijah  (Žakelj, Grmek, 

2010). 

Na dosežke NPZ vpliva tudi motivacija. Žakelj in Grmek (2010) ugotavljata, da je 

motivacija za učenje SLO in MAT predvsem zunanja. Tri četrtine učencev se učijo MAT 

in SLO, da bi dobili dobro oceno, čeprav se zavedajo, da je pomembno, da se pri teh 

predmetih veliko naučijo. Pouk MAT in SLO rada obiskuje le slaba polovica učencev 

(prav tam).  

Statistično značilno višji uspeh na NPZ-ju dosegajo učenci, pri katerih učitelji pogosteje 

oz. bolj sistematično dajejo domače naloge in jih učenci tudi pogosteje delajo. Med 

učenci, ki za pisanje domače naloge porabijo več kot 2 uri na dan in tistimi, ki potrebujejo 

od 0 do 2 uri ni statistično pomembnih razlik (prav tam). Torej čas, ki ga učenci porabijo 

za pisanje domačih naloga ne vpliva pomembno na dosežek na NPZ-ju.  

Vrsto let opažamo, da učenci s posebnimi potrebami (PP) v povprečju dosegajo na 

NPZ-ju nižje rezultate kot vrstniki. Učenci s posebnimi potrebami so v 9. razredu na 

NPZ-ju maja 2015 v povprečju pri matematiki (MAT) zbrali 40,1 odstotne točke in  pri 

slovenščini (SLO) pa 41,7 odstotne točke, kar pomeni pri MAT 68,4 % odstotnih točk 

vrstnikov, pri SLO pa 69,3% odstotnih točk vrstnikov. V primerjavi z rezultati med leti 

2008 in 2015 so učenci 9. razredov svoje dosežke izboljšali pri MAT, nekoliko poslabšali 

pa pri SLO. Pri MAT so bili dosežki učencev s posebnimi potrebami najboljši doslej 

(povzeto po Nacionalno preverjanje znanja, 2015). 

5.6. UČENCI S  POSEBNIMI POTREBAMI NA NPZ 

V Evropi je nacionalno preverjanje znanja za učence s PP organizirano na različne načine. 

V nekaterih državah kot so Nemčija, Norveška, Portugalska in Velika Britanija je 

udeležba učencev s PP na NPZ obvezna, v drugih kot so Švedska, Finska  in Irska je 

prostovoljna, v Španiji in Avstriji pa NPZ-ja za učence s PP ni (povzeto po Nacionalno 

preverjanje znanja v Evropi, 2010). 

V Sloveniji je za učence s PP, ki obiskujejo osnovno šolo in se šolajo v vzgojno-

izobraževalnem programu s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, 

opravljanje NPZ v 6. in 9. razredu obvezno. Za učence, ki se šolajo v prilagojenih 

programih z nižjim izobrazbenim standardom, pa je prostovoljno.  

Število učencev s PP, ki opravljajo NPZ v 6. in 9. razredu, se v absolutnme smislu iz leta 

v leto povečuje, v relativnem smislu pa je v letu 2015 prvič padlo. Leta 2006 je NPZ v 9. 

razredu opravljalo 494 učencev s PP, kar je prestavljalo 2,3% populacije devetošolcev, v 

letu 2010 1093, kar je pomenilo 6% populacije, v letu 2014 največ 1523, kar je bilo 8,8% 

populacije in v letu 2015 1529, kar je odražalo 8,6% populacije (RIC, 2015, a).   
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Učenci s PP, ki imajo odločbo o usmeritvi, med katerimi je najštevilčnejša skupina 

učencev s primanjkljaji na posameznih področjih učenja (PPPU) dosegajo vsa leta 

pomembno nižje rezultate kot vrstniki brez PP. V letu 2008 je na NPZ 81% učencev s PP 

(usmerjeni učenci) doseglo manj kot 50% možnih točk na preizkusu iz MAT in 67% na 

preizkusu iz SLO (povezto po Težave dijakov pri učenju, 2010). Na NPZ-ju maja 2015 so  

učenci s PP v 9. razredu v povprečju pri matematiki (MAT) zbrali 40,1 odstotne točke in  

pri slovenščini (SLO) 41,7 odstotne točke, kar pomeni pri  MAT 68,4 % odstotnih točk 

vrstnikov, pri SLO pa 69,3% odstotnih točk vrstnikov. V primerjavi z rezultati med leti 

2008 in 2015 so učenci 9. razredov svoje dosežke izboljšali pri MAT, nekoliko poslabšali 

pa pri SLJ. Pri MAT so bili dosežki učencev s posebnimi potrebami najboljši doslej 

(Povzeto po Nacionalno preverjanje znanja, 2015). Kaže, da so naloge NPZ iz MAT za 

učence s PP vsa leta zahtevnejše kot naloge iz SLJ. 

Učenci s PUM dosegajo pri nacionalnem in mednarodnem preverjanju znanja matematike 

(NPZ, TIMSS in PISA) zelo nizke rezultate, ki se kvalitativno in kvantitativno razlikujejo 

od rezultatov vrstnikov glede na vrsto specifičnih učnih težav pri matematiki. Učenci z 

diskalkulijo uspešno odgovarjajo na jasno in preprosto postavljena vprašanja, ki 

vključujejo znane matematične kontekste, v katerih so jasno predstavljene vse potrebne 

informacije. Sposobni so prepoznati potrebne informacije in izvesti rutinske postopke po 

neposrednih navodilih v preprosti situaciji. Izvajajo postopke, ki so očitni in sledijo 

neposredno iz danega besedila. Del učencev s specifičnimi aritmetičnimi primanjkljaji pa 

je sposoben oblikovati koncepte, posploševati in uporabiti informacije, ki jih pridobijo z 

lastnim raziskovanjem in modeliranjem v kompleksnih problemskih situacijah, vendar so 

njihovi rezultati zaradi slabše avtomatizacije aritmetičnih dejstev in postopkov pogosto 

netočni (Kavkler, 2015). 

 

Učenci s PP, med njimi tudi učenci s PUM, morajo imeti enake možnosti kot vrstniki, da 

na NPZ pokažejo svoje  znanje, zato so jim omogočene prialgoditve pri pisanju in 

vrednotenju NPZ-jev.  

5.7. PRILAGODITVE PRI NPZ 

Učenci, ki imajo PP in imajo odločbo o usmeritvi, imajo pravico do prilagojenega načina 

opravljanja NPZ-jev. Nabor prilagoditev vključuje prilagoditve načina preverjanja znanja, 

prilagoditve preizkusa znanja, uporabo posebnih pripomočkov in prilagojen način 

vrednotenja (povzeto po Nacionalno preverjanje znanja, 2015). Prilagoditve so odvisne 

od učenčevih posebinih potreb in kombinacije primanjkljajev. Spodnja preglednica 

prikazuje možne prilagoditve glede na posebne potrebe učencev. Učenci, ki imajo 

kombinirane primanjkljaje oz. motnje imajo možnost koristiti prilagoditve, ki so 

predvidene za vse primanjljaje oz. motnje, ki jih izkazuje. V tabeli 4 so navede samo tiste 

posebne potrebe, ki so predmet raziskovanja magistrskega dela. 
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Govorno-jezikobvne motnje: 

GJM-BRB: brbotanje 

GJM-JEC: jecljanje 

GJM-MBP: motnje na področju branja in pisanja (disgrafija, disleksija, disortografija) 

GJM-EKS: ekspresivna jezikovna motnja  

Primanjklji na posameznih področjih učenja: 

PPPU-MBP: motnje na področju branja in pisanja (disgrafija, disleksija, disortografija) 

PPPU-MAT: specifične učne težave pri matematiki (diskalkulija, specifične aritmetične težave) 

PPPU-DIS: dispraksija 

PPPU-MPK: motnje pozornosti in koncentracije 

prilagoditve 
GJM 

BRB 

GJM 

JEC 

GJM 

MBP 

GJM 

EKS 

PPPU 

MBP 

PPPU 

MAT 

PPU 

DIS 

PPU 

MPK 
Prilagoditve načina preverjanja znanja 

25% podljšan čas pisanja x x x x x x x x 
50% podaljšan čas 

pisanja 
x x x x x x x x 

2 prekinitvi po 10 min x x x x    x 

poseben prostor x x x x x x x x 
prilagoditev  opreme v 

prostoru 
    x x x x 

Prilagoditve preizkusa znanja 

povečava iz A4 na A3 x x x x x x x x 

povečava velikosti črk   x  x x x x 
Uporaba posebnih pripomočkov 

pisnaje z računalnikom   x  x x x x 
uporaba  računalnika  za 

branje 
  x  x x x x 

prilagojen pisalni  pribor     x x x x 
uporaba označevalca 

besedila 
x  x x x x x x 

prilagojen  pribor za 

geometrijo 
      x  

dodatni listi (beli, 

karo,…) 
  x  x x x x 

žepno računalo   x  x x x  
kartonček z opozor. in 

koraki reševanja 

besedilnih nalog 
x  x  x x x x 

list z matematičnimi 

obrazci 
  x  x x   

kartonček s pošt. 

kvadratom 
     x   

kartonček s pretvorniki       x   
Prilagojeni način vrednotenja 

prilagojeno vrednotenje 

zaradi izpuščanja, 

dodajanja črk… 
x  x x x  x  

dovoljene tiskane črke   x  x  x  
toleranca manj čitljive 

pisave 
x  x  x  x  

toleranca pri nalogah 

načrtovanja 
      x  

toleranca obračanja  

števk v številu 
  x x     

druge oblike x x x x x x x x 
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Tabela 4: Prilagoditve učencev z GJM In PPUM  pri NPZ (povzeto po Nacionalno preverjanje 

znanja, 2015) 

5.8. MEDNARODNE RAZISKAVE IN NPZ 

Prednost mednarodnih raziskav pred nacionalnimi je ta, da nudijo podatke o  

izobraževalnem sistemu, ki so primerljivi s podatki o drugih izobraževanih sistemih 

(Štraus, 2010), saj lahko povprečne dosežke učencev primerjamo glede na državo, ki ji  

pripadajo.  

Po poročilih o mednarodni raziskavi PISA iz leta 2006 (Štraus, 2010) so slovenski 

osnovnošolci v primerjavi z učenci drugih držav relativno uspešni. Na področju 

naravoslovne pismenosti so zasedli 9. mesto, na področju bralne pismenosti 13. mesto in 

na področju matematične pismenosti 14. mesto glede na odstotek učencev v državi, ki 

dosega 2. raven dosežkov. Takrat je v Sloveniji 2. raven dosežkov doseglo 86,1 % 

učencev na preizkusu naravoslovne pismenosti, 83,5% učencev na preizkusu bralne 

pismenosti in 82,3% učence  na preizkusu matematične pismenosti. Druga raven 

naravoslovne pismenosti predstavlja temeljno raven, kjer učenci začnejo izkazovati 

naravoslovne kompetence, ki so ključne za aktivno udeleževanje v življenjskih situacijah, 

povezanih z naravoslovjem in tehnologijo. Druga raven bralne pismenosti predstavlja 

dosežke, ki izkazujejo začetne kompetence bralne pismenosti, ki jim bodo omogočale 

nadaljevanje učenja tudi na drugih področjih.  Tudi pri matematični pismenosti je 2. raven 

temeljna raven znanja. Pri naravoslovni pismenosti te ravni ni doseglo 13,9 % učencev, 

pri bralni pismenosti 16,5 % učencev, pri matematični pismenosti pa 17,7% učencev.  

Posebno zaskrbljujoči so podatki, ki nam jih raziskava nudi za dijake v srednjem in 

nižjem poklicnem izobraževanju. Nižje poklicne šole obiskujejo skoraj izključno dijaki z 

nedokončano osnovno šolo in dijaki z dokončano osnovno šolo s prilagojenim 

programom, v srednjih poklicnih šolah pa se je bistveno povečal delež dijakov s 

posebnimi potrebami (učitelji poročajo o razredih z 20% in več dijakov z odločbo o 

usmeritvi) (Z. Magajna, 2011). V srednjem poklicnem izobraževanju ne dosega 2. 

temeljne ravni 44% dijakov na preizkusu naravoslovne pismenosti, 53% dijakov na 

preizkusu bralne pismenosti in 53% dijakov na preizkusu matematične pismenosti. V 

nižjem poklicnem izobraževanju so ti odstotki še višji (78% za naravoslovno pismenost, 

96% za bralno pismenost in 69% za matematično pismenost). Medtem ko isti odstotek 

dijakov srednjega poklicnega izobraževanja dosega 2. raven dosežkov pri MAT in SLO, 

pa je v nižjem poklicne izobraževanju odstotek pri bralni pismenosti še višji. Dijaki v 

srednjem poklicnem izobraževanju in nižjem poklicnem izobraževanju praktično ne 

dosegajo 4., 5. ali 6. ravni dosežkov (prav tam). 

Primerjava pisnih preizkusov iz matematike na TIMSS-u in NPZ-ju (Mastnak, 2010) 

je pokazala, da sta preverjanji znanja konceptualno precej podobno zasnovani in približno 

enako zahtevni. Obe raziskavi v pisni obliki ugotavljata matematično znanje 

osnovnošolcev, sta zunanji in sta namenjeni izboljšanju znanja učencev, same kakovosti 

poučevanja in učenja. Najdemo pa tudi nekaj razlik med njima. NPZ potek na nacionalni 
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ravni, se izvaja vsako leto in zajame celotno populacijo učencev. Raziskava TIMSS pa 

poteka na mednarodni ravni, omogoča sodelujočim državam umestitev svojega 

izobraževalnega sistema med ostale sisteme po svetu. Je natančno definirana z vidika 

učnih vsebin. Ker pa mora upoštevati učne načrte vseh sodelujočih držav, lahko preverja 

cilje, ki jih slovenski učni načrt ne pokriva. Izvaja se vsaka 4 leta in preverja znanje 

učencev 4. in 8. razreda, pri tem pa ni zajeta celotna populacija učencev, ampak le 

reprezentativni vzorec. Preizkus v TIMSS-ovi raziskavi vključuje več nalog izbirnega tipa 

(55%) in manj nalog, ki zahtevajo daljši odgovor (15%), medtem ko je na NPZ-ju večji 

poudarek na nalogah z daljšim odgovorom (70%). Celotni TIMSS-ov preizkus je veliko 

obsežnejši kot je preizkus NPZ-ja, saj vsebuje veliko več nalog, kot jih učenci lahko 

rešijo v eni uri, medtem ko NPZ zajema le toliko nalog, kot jih učenci lahko rešijo v eni 

uri.  

Obe preverjanji znanja (TIMSS in NPZ) uporabljata podobno kategorizacijo vsebinskih 

področij in uporabljata podobna opisa taksonomskih ravni. Preverjanji tudi ne dajeta 

pomembno večjega poudarka določenemu kognitivnemu področju.  

Obe preverjanji sta vsebinsko večinoma usklajeni. Najbolj se pokrivata področji števil. 

Področje geometrije je nekoliko bolj poudarjeno na NPZ-ju (11,3% več nalog kot na 

TIMSS-u), področje algebre pa bolj poudarjeno na TIMSS-u (10% več nalog kot na NPZ-

ju). Na področju algebre daje NPZ večji poudarek enačbam, formulam in funkcijam 

(38,1% znotraj področja alge). Vsebin iz vzorcev, kamor sodi na TIMSS-u četrtina nalog 

znotraj algebre pa na NPZ-jih ni. Podobno tudi na področju geometrije nalog iz vsebine 

lega in premiki skoraj ni (le 2,7% nalog znotraj področja geometrija), na TIMSS-u pa 

ustreza tej vsebini petina nalog znotraj področja. Naše šole dajejo pri pouku MAT  večji 

poudarek geometrijskim konstrukcijam kot geometrijskim transformacijam. Približno 

enako pokrito je merjenje v geometriji (le 1,6% več nalog na NPZ-jih). Nekoliko več je 

na NPZ-jih nalog geometrijskih oblik (14,8% znotraj področja).  

Statistično pomembnih razlik v uspešnosti reševanja nalog na posameznih vsebinskih 

področjih ni, kar nakazuje, da sta preverjanji približno enako zahtevni. Statistično 

pomembna razlika v uspešnosti reševanja nalog je le na področju algebre. Učenci na 

NPZ-ju so naloge iz tega področja uspešneje reševali. Možen razlog je razred, v katerem 

poteka preverjanje. Preverjanje znanja TIMSS se izvaja v 8. razredu, ko te vsebine še niso 

niti dobro utrjene, niti v celoti obravnavane, hkrati pa konceptualno precej zahtevne. 

kognitivna področja in njihovi deleži 

TIMSS NPZ 
poznavanje dejstev, postopkov in pojmov 

35% 

poznavanje in razumevanje pojmov in dejstev 

30% 

uporaba znanja in razumevanje konceptov 

40% 

izvajanje rutinskih postopkov 

25% 

sklepanje in utemeljevanje 

35% 

izvajanje kompleksnih postopkov 

25% 

 
reševanje in raziskovanje problemov 

20% 

Tabela 5: Kognitivna področja in njihovi deleži pri NPZ- ju in TIMSS-u (Mastnak, 2010) 
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Rezulati na TIMSS-u bi bili lahko še slabši, če ne bi prevladovale naloge izbirnega tipa, 

kjer učenec lahko pravilno rešitev sluti ali ugane. Na podpodročjih pa se statistično 

pomembne razlike pojavljajo pri interpretaciji podatkov, kjer so bile bolje rešene naloge 

NPZ-ja in na podpodročju organizacija in predstavitev podatkov, kjer pa so bile bolje 

rešene naloge na TIMSS-u. Tudi tukaj lahko vzroke iščemo v razredu, v katerem poteka. 

Ne smemo pa zanemariti razlik na področju celih števil in na področju enačb, formul in 

funkcij, ki sicer niso statistično pomembne, so pa opazne. Učenci na nPZ-ju so imeli 

boljše dosežke na vseh področjih ( povzeto po Mastnak, 2010). 

Pri analizi primerljivih nalog je A. Mastnak ugotovila, da se 39% parov primerljivih 

nalog ne razlikuje v uspešnosti reševanja, pri 44% parov primerljivih nalog so imeli 

boljše dosežke učenci na NPZ, le 17% parov primerljivih nalog so bolje reševali učenci 

na TIMSS-u. Pri primerljivih nalogah, kjer ni bilo pomembnih razlik v uspešnosti 

reševanja, je bilo 8% takih, kjer bi te razlike pričakovali, saj v času izvedbe raziskave 

TIMSS učenci te učne snovi še niso obravnavali. Do razlik v uspešnosti najbrž ni prišlo 

zaradi visoke zahtevnosti nalog NPZ-ja in izbirnega tipa naloge pri TIMSS-u, ki je 

omogočal ugotavljanje pravilne rešitve oz. reševanje pa podlagi premisleka, čeprav snovi 

še niso obravnavali. 

Z analizo primerljivih nalog, kjer razlika v uspešnosti reševanja ni bila večja kot 10%  je 

identificirala pet najpogostejših dejavnikov, ki vplivajo na razlike v zahtevnosti nalog v 

obeh preverjanjih znanja. To so: 

 kompleksnost naloge, 

 obravnavanost vsebine, 

 vključenost drugih znanj, 

 kognitivna raven in  

 tip naloge. 

Učenci so bili večinoma bolj uspešni pri reševanju proceduralnih nalog kot tistih, ki 

zahtevajo konceptualno ali problemsko znanje.  Kar lahko utemeljimo s še vedno pogosto 

naravnanostjo pouka k učenju in treniranju matematičnih postopkov. Naloge izbirnega 

tipa so bile uspešneje rešene kot naloge, ki je preverjala isti učni cilj, vendar so morali 

učenci zapisati pot reševanja in ne le prepoznati pravilne rešitev. Po drugi strani pa so bile 

nekatere naloge izbirnega tipa slabše rešene, saj so ponujale odgovore, ki so učence lahko 

zavedli in jih tako hitreje napačno obkrožili. Slabše so se reševale tudi naloge, ki so poleg 

odgovora zahtevale tudi njegovo utemeljitev.  

Napačnim rešitvam pravimo distraktorji in imajo funkcijo zavajanja učencev k 

nepravilnim odgovorom, v primeru, da učenci znanja, ki ga naloga preverja, nimajo 

ponotranjenega. Z distraktorji se zmanjšuje možnost ugibanja pravilne rešitve, saj so si 

med seboj precej podobne in tako se učenci lahko hitro zmotijo.  

Glede na razred obravnave učne snovi so našli statistično pomembno razliko v težavnosti 

nalog pri nalogah, ki preverjajo znanje 8. in 9. razreda, medtem ko pri nalogah 6. in 7. 

razreda statistično pomembnih razlik ni. Učenci v 8. razredu precej vsebin, ki se 
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preverjajo v TIMSS-ovem preverjanju znanja še niso obravnavali, pa tudi za razumevanje 

nekaterih matematičnih pojmov je potrebna določena mislena zrelost (npr. pri algebrskih 

vsebinah) in ima leto dni razlike v starosti testiranih učencev pomemben vpliv.  

Rezultati tako potrjujejo, da se v 6. razredu obravnavajo in nato na zunanjih preverjanjih 

znanja preverjajo temeljne vsebine, ki se skozi nadaljnja leta nadgrajujejo in pri katerih 

starost učencev oz. razred, ki ga obiskujejo v času pisanja, nima tako pomembne vloge 

(prav tam). 

Rezultati primerjave preizkusov znanja v kontekstu širših vsebinskih področij in 

podpodročij nam kažejo, da preverjanji znanja približno enako odražata matematično 

znanje naših učencev. Ker je TIMSS mednarodna in metodološko močno podprta 

raziskava, lahko iz dobljenih ugotovitev sklepamo, da NPZ veljavno meri znanje MAT 

naših osnovnošolcev.  

5.9. NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA IZ 

MATEMATIKE 

Primerjalna analiza zunanjega preverjanja znanja iz matematike ob koncu 

devetletke med obdobjema 2002-2005 in 2006-2010 (Žakelj in  Magajna, 2011) je 

pokazala, da se struktura matematičnega znanja učencev ni spremenila in da so preizkusi 

v obdobju od 2006 do 2010 postali zahtevnejši v smislu, da so v njih glede na 

obravnavane parametre pogosteje zastopane naloge zahtevnejših kategorij. Obdobje med 

2002 in 2005 je drugo obdobje, t.j. obdobje, ko so se izvajali nacionalni preizkusi znanja, 

ki so v polovičnem deležu sooblikovali končno oceno v devetem razredu in vplivali na 

uspešnost dokončanja osnovne šole in vpis na srednjo šolo. Ti preizkusi naj bi vključevali 

najmanj 50% minimalnih standardov znanj, 20% temeljnih ciljev za nižjo nivojsko 

skupino, 20% temeljnih ciljev za srednjo nivojsko skupino in 10% zahtevnejših ciljev za 

višjo nivojsko skupino (Žagar, 2002, po Magajna in Žakelj, 2011). V tem obdobju so bili 

preizkusi bistveno bolj občutljivi na spodnjem delu ocenjevalne lestvice, v kasnejšem 

obdobju pa je občutljivost enakomernejša. Obdobje od  2006 do 2010 pa je tretje obdobje 

t.j. obdobje ko rezultat na NPZ ne vpliva več na končno oceno pri predmetu in je z 

Zakonom o osnovni šoli (ZOsn, 2006, str 64.) določeno, da se »znanje učencev preverja z 

nacionalnim preverjanjem znanja, s katerimi se preverjajo standardi znanja, določeni z 

učnim načrtom.   

Čeprav sta se med drugim in tretjim obdobjem zunanjega preverjanja znanja namen 

preverjanja in uporaba rezultatov preverjanja spremenila, pa se je oblika njihovega 

izvajanja ohranila. Preizkuse so pisali  v enakem obdobju šolskega leta, nanašali so se na 

isti učni načrt, čas pisanja se ni spremenil, tipično število nalog in točk je ostalo enako, pa 

tudi v načinu izdelave in ocenjevanja preizkusov ni prišlo do bistvenih sprememb 

(Magajn in Žakelj, 2011).  

Kljub temu da je oblika izvajanja ostala enaka, se je uspešnost učencev na preizkusih 

zmanjšala, kar pomeni, da so učenci v povprečju dosegali vse manj točk. V drugem 
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obdobju je povprečno število doseženih odstotnih točk na NPZ-ju iz MAT nihalo med 60 

in 76% v  tretjem pa med 50 in 55%. To pa še ne pomeni, da je izkazano znanje učencev 

v času izvajanja NPZ-je v tretjem obdobju slabše kot v prvem.  Raziskave TIMSS so 

pokazale, da je za Slovenijo značilen statistično pomemben trend rasti znanja MAT v letu 

2007 in 2011, in sicer glede na dosežke na predhodnih raziskavah TIMSS-a. (Japelj 

Pavešić, 2008, 2012) 

A. Žakelj in Magajna (2011) sta našla tudi statistično pomembne razlike v težavnosti 

nalog med obdobjema in med težavnostjo nalog po razredih. 

Pri analizi nalog sta A. Žakelj in Magajna ugotovila: 

 Med obdobjema ostajajo enake, t.j. da so zastavljene na enak način, le naloge, ki 

preverjajo izračun številskih izrazov, algebrskih izrazov in reševanj enačb.  

 Učenci nasploh najbolje rešujejo naloge, ki zajemajo snov 8. razreda, najslabše 

pa naloge 9. razreda. Verjetna razlaga za to je, da snov 9. razreda zajema 

zahtevnejše vsebine iz algebre in prostorske geometrije, snov 8. razreda pa je pri 

učencih že  dobro utrjena in se tesno navezuje na snov 9. razreda. Pri vsebinah 6. 

in 7. razreda so bili učenci uspešni tam, kjer se snov močno navezuje na  vsebine 

poznejših let (npr. ulomki, decimalna števila, naravna števila), manj pa pri 

nekaterih vsebinah, kjer je prišlo do pozabe (npr. zahtevnejše pretvarjanje 

merskih količin in geometrijske konstrukcije).  

 Med obdobjema se povečuje delež nalog, ki preverjajo proceduralno, 

kompleksno proceduralno in problemsko znanje na račun konceptualnega 

znanja, prav tako se povečuje delež nalog polodprtega in odprtega tipa na 

račun nalog zaprtega tipa. Naloge odprtega tipa so za učence najtežje, naloge 

zaprtega pa najlažje. Tako v drugem kot v tretjem obdobju zunanjega preverjanja 

znanja so bile slabše rešene naloge odprtega tipa. Tip naloge se veže tudi na 

taksonomsko raven naloge. Pri nalogah konceptualne in proceduralne ravni je 

manjši delež nalog zastavljenih kot naloga odprtega tipa, pri nalogah kompleksne 

proceduralne in problemske ravni pa je delež teh nalog večji.  

 Deleži nalog s področja aritmetike in algebre, geometrije in merjenja ter podatkov 

in verjetnosti so v obeh obdobjih podobni (50%, 35% in 15%). V obeh obdobjih 

so bile za učence najzahtevnejše naloge iz geometrije, sledijo naloge iz 

aritmetike in algebre in nato naloge s področja podatkov in verjetnosti.  

 Delež nalog (postavk pri nalogah), ki zajemajo več vsebin in so povezovalne, se 

je med obdobjema tudi povečal. Glede zahtevnosti so se povezovalne naloge v 

obeh obdobjih izkazale kot zahtevnejše.  

 Glede na razred obravnave in vsebinsko področje je struktura zastopanosti nalog 

v obeh obdobjih enaka.  

V tretjem obdobju zunanjih preverjanja znanja so v večji meri zastopane naloge, ki so se 

nanašale na kategorije, ki so jih učenci v celotnem obdobju slabše reševali. Uspešnost 

reševanja nalog je v tretjem obdobju zunanjih preverjanj statistično pomembno in 

sistematično nižja. Struktura matematičnega znanja se v omenjenih obdobjih ni 
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spremenila, saj se kaže enak vzorec težavnosti nalog glede na omenjene parametre. 

Sistematično znižanje  rezultatov je posledica zahtevnejših preizkusov v tretjem obdobju. 

Manjša neposredna pripravljenost učencev, ki je posledica manjše motivacije zaradi 

spremenjene vloge NPZ-ja pa ima omejen vpliv. Po mnenju avtorjev raziskave zato, ker 

preizkusi NPZ merijo znanje, ki ga učenci pridobivajo v daljšem obdobju, se ga ni 

mogoče naučiti v kratkem času, ampak ga je treba pri pouku postopoma razvijati in 

nadgrajevati (povzeto po Žakelj in Magajna, 2011). 

5.10. NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA IZ 

MATEMATIKE IN SLOVENŠČINE V ŠOLSEM LETU 

2014/2015 

NPZ iz matematike je maja 2015 pisalo 17313 devetošolcev od teh je bilo 1529 učencev s 

PP, kar predstavlja 8,6 % vseh devetošolcev. Na preizkusu znanja iz MAT so lahko 

učenci zbrali največ 50 točk. Učenci v 9. razredu so v povprečju dosegli na preizkusu iz 

MAT 28,48 točk, kar znaša 56, 96 % točk. Vseh 50 točk je zbralo 49 učencev (0, 28 %), 

najnižje število toč (0 točk) je zbalo 11 učencev (0,06 %). Večjih razlik med dosežki 

učenk in učencev ni bilo (povzeto po Nacionalno preverjanje znanja , 2015) 

Pri primerjavi dosežkov po regijah se je izkazalo, da največje število točk v povprečju 

dosegajo učenci in učenke iz Obalno-kraške regije (59,11 % točk), sledijo učenci in 

učenke iz Osrednejslovenske regije (58,84 % točk) in Gorenjske regije (58,52 % točk), 

najslabše pa so se odrezali učenci in učenke iz Spodnjeposavske regije (53,52 % točk) in 

Pomurske regije (51,77 % točk). Podoben vzorec se kaže tudi v predhodnih letih 

(večletna poročila o NPZ- ju). 

Povprečni dosežek učencev brez PP je znašal na preizkusu NPZ iz MAT 58,6 odstotne 

točke in je bil nižji kot pri SLO (60,2 odstotne točke). Pri učencih s PP je bil povprečni 

dosežek pri MAT 40,1 odstotne točke, pri SLO pa 41,7 odstotne točke.  Razlika v 

odstotnih točkah med učenci brez PP in učenci s PP je pri obeh predmetih (MAT in SLO) 

enaka. 

Porazdelitvi dosežkov učencev brez PP pri MAT in SLO sta precej podobni Gaussovi 

krivulji, medtem sta porazdelitvi dosežkov učencev s PP pri MAT in SLO pomaknjeni v 

levo in asimetrični v desno. (povzeto po Nacionalno preverjanje znanja , 2015) Dosežki 

se bolj gostijo pri nižjih vrednostih.  

NPZ ima kot oblika zunanjega preverjanja znanja preverjene merske karakteristike: 

zanesljivost, veljavnost, objektivnost in nam daje vpogled v učenčevo znanje ter nam 

omogoča primerjavo dosežkov med učenci. Zunanja preverjanja znanja MAT, kot so 

PISSA, TIMSS in NPZ, približno enako odražajo znanje naših osnovnošolcev.  

Zniževanje dosežkov na preizkusu MAT na NPZ v tretjem obdobju, to je po šolskem letu 

2005/2006, ni posledica slabšega znanja učencev, kar potrjujejo tudi rezultati 

mednarodnih raziskav (TIMSS in PISSA), ampak zahtevnejših preizkusov znanja NPZ v 
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smislu povečevanja deleža nalog, ki preverjajo kompleksno proceduralno in problemsko 

znanje in nalog povezovalne narave. 

V Sloveniji je NPZ obvezno za vse šestošolce in vse devetošolce. To nam omogoča 

vpogled v znanje cele populacije učencev 6. in 9. razreda. Število učencev s PP, ki so  

pisali NPZ, je v letu 2014 prvič nekoliko padlo, potem ko je od leta 2006 skokovito 

naraščalo in predstavlja 8,6% populacije devetošolcev. Učenci s PP dosegajo na NPZ-ju 

pomembno nižje dosežke od vrstnikov, tako pri NPZ iz MAT in SLO kot tudi pri drugih 

predmetih. 
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6. OPREDELITEV PROBLEMA 

Skupina učencev s PP je zelo heterogena skupina učencev, ki kažejo primanjkljaje pri 

usvajanju šolskega znanja. Glede na najvišji odstotek negativnih ocen pri MAT in nizke 

dosežke na zunanjih preverjanjih znanj iz MAT (PISA, TIMSS, NPZ) lahko rečemo, da 

imajo učenci največ težav pri usvajanju matematičnih znanj. Nekateri učenci imajo težave 

pri usvajanju znanja na posameznih matematičnih področjih, drugi pa na vseh.   

 

Do prilagojenega izvajanja NPZ so glede na Navodila za izvedbo nacionalnega 

preverjanja znanja v šolskem letu 2014/2015 (2014) upravičeni učenci s posebnimi 

potrebami, med njimi tudi učenci s PPPU in učenci z govorno-jezikovnimi motnjami in 

imajo odločbo o usmeritvi. Od učencev s PP, ki se šolajo v izobraževalnem programu s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo in imajo pri NPZ-ju  številne 

prilagoditve, se pričakuje, da bodo dosegli matematično znanje, ki bo primerljivo z 

znanjem vrstnikov brez PP. Podatki pa kažejo ravno nasprotno ( RIC, 2015, a). 

 

V vzorec smo vzeli učence 9. razreda s PUM, od katerih se pričakuje, da so usvojili 

minimalna ali temeljna matematična znanja, ki so jih usvajali vseh 9 let šolanja. Zanimalo 

nas je, kakšno znanje izkazujejo učenci s PUM ob zaključku osnovne šole, kaj lahko 

rečemo o njihovi matematični kompetentnosti na prehodu v poklicno in srednje 

izobraževanje.  

Predvidevamo, da se zaradi različne narave primanjkljajev in motenj, različne stopnje 

motenj in pojavljanja več motenj pri istem učencu, dosežki učencev na NPZ in kvaliteta 

znanja izkazanega na NPZ (vrste uspešno rešenih nalog) med učenci s PUM in drugimi 

primanjkljaji razlikujejo. V raziskavi želimo primerjati rezultate, ki so jih dosegli učenci s 

PUM in učenci, ki imajo poleg PUM tudi druge primanjkljaje kot so motnje branja in 

pisanja (MBP), motnje pozornosti in koncentracije (MPK), dispraksija (DIS), govorno–

jezikovne motnje (GJM) ob koncu osnovne šole pri NPZ iz MAT in SLO.  

Analizirati želimo napake, ki so jih ti učenci naredili pri reševanju matematičnih nalog. 

Zanima nas, na katerih vsebinskih in taksonomskih ravneh dosegajo višje in na katerih 

nižje rezultate in katere naloge razvrščene glede na razred obravnave učne snovi in 

območje zahtevnosti nalog bolje rešujejo učenci, ki imajo samo PUM in učenci, pri 

katerih se pojavljajo kombinirani primanjkljaji. Raziskati želimo, ali prilagoditve, ki so 

jih učenci deležni pri NPZ-ju pomembno vplivajo na dosežek učenca.  

 

Glede na ugotovitve raziskav o pomenu avtomatizirane tehnike branja in verbalnih 

sposobnosti pri učenju matematike (Kalan, 2015, Kavkler, 1997) predvidevamo, da sta 

učenčeva dosežka pri NPZ iz MAT in SLO med seboj povezana.  Predvidevamo, da 

učenci, ki dosegajo nižje rezultate pri NPZ iz SLO slabše rešujejo tudi teste iz MAT, saj 

je za razumevanje navodil in reševanje matematičnih besedilnih nalog pomembna 
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avtomatizirana tehnika branja, dobro razumevanje prebrane vsebine in verbalnih sporočil. 

Zato smo v raziskavo vključili  tudi dosežek učencev na testu NPZ iz SLO. 

Zunanja preverjanja znanja iz MAT nam vsako leto pokažejo informacije o strukturi 

znanja učencev in omogočajo učiteljem vrednotenje vsebine poučevanja, učnih strategij 

in metod. Nizki dosežki učencev s PPPU na NPZ iz matematike in drugih predmetov nas 

spodbujajo k raziskovanju in preizkušanju drugačnih pristopov in strategij pri poučevanju 

in učenju te skuine učencev. Novi pristopi morajo biti strokovno utemeljeni in osnovani 

na izsledkih raziskav.  

Pri proučevanju področja specifičnih učnih težav smo pogrešali raziskave, ki bi bile 

osnovane na analizi napak, ki jih delajo učenci s PUM pri reševanju nalog iz MAT. Prav 

analiza napak je tista, ki nam poleg primerjave dosežkov po vsebinskih, taksonomskih in 

drugih področjih omogoča kvaliteten vpogled v učenčevo znanje.  



Gabriela Kveh Žgur  Nacionalno preverjanje znanja iz matematike pri učencih s primanjkljaji na 

posameznih področjih učenja 

63 

  

7. CILJI RAZISKOVANJA 

Osrednji cilj magistrskega dela je dobiti vpogled v strukturo izkazanega znanja MAT na 

NPZ-jih maja 2015 pri učencih s PUM in učencih, ki imajo poleg PUM tudi motnje 

branja in pisanja, motnje pozornosti in koncentracije, govorno-jezikovne motnje in 

dispraksijo.   

Podcilji raziskave so naslednji: 

 ugotoviti ali se skupine učencev s PUM glede na dosežke pri NPZ-ju iz MAT in 

SLO med seboj razlikujejo , 

 ugotoviti, katere naloge, glede na vsebino področja in taksonomsko stopnjo, 

razred obravnave učne snovi in barvno območje nalog rešujejo učenci s PUM bolj 

uspešno, 

 ugotoviti, ali se skupine učencev s PUM razlikujejo glede na dosežke pri 

matematičnih nalogah različnih taksonomskih ravni in vsebinskih področjih, glede 

razreda obravnave učne snovi in glede na območje zahtevnosti nalog, 

 ugotoviti, kako močno sta povezana dosežka pri MAT in SLO znotraj posameznih 

skupin učencev,  ki imajo PUM,  

 ugotoviti, kako pogosto so zastopane posamezne prilagoditve, ali katera od 

prilagoditev pri NPZ pomembno izboljša dosežek pri MAT, 

 identificirati želimo napake, ki jih delajo učenci s PUM pri reševanju 

matematičnih nalog. 
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8. RAZISKOVALNE HIPOTEZE 

Oblikovali smo naslednje hipoteze: 

 

H1: Med skupinami učencev z različnimi primanjkljaji obstajajo statistično pomembne 

razlike v dosežkih na preizkusu NPZ iz MAT in SLO. 

 

H2: Dosežki na NPZ pri MAT in SLO kažejo višjo stopnjo povezanosti pri učencih, ki 

imajo poleg PUM tudi primanjkljaje na področju branja in pisanja, govorno-jezikovne 

motnje in/ali motnje pozornosti in koncentracije kot pri učencih, ki imajo le PUM. 

 

H3: Uporaba žepnega računala pri učencih s PUM pomembno vpliva na dosežek pri NPZ 

iz MAT in na uspešnost reševanja nalog II. taksonomske ravni (uporaba enostavnih 

postopkov).  

 

H4: Obstajajo kvalitativne razlike v izkazanem znanju MAT na NPZ znotraj skupine 

učencev s PUM in med skupinami učencev s primanjkljaji na področju branja in pisanja, 

govorno-jezikovnimi motnjami in /ali motnjami pozornosti in koncentracije in 

dispraksijo. 
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9. VZOREC OSEB 

Po podatkih RIC-a (2015, a) je maja 2015 opravljalo NPZ 17313 učencev 9. razreda. Med 

njimi je bilo 1529 učencev s PP (8,6%). Znotraj skupine učencev s PP je bilo 433 učencev 

s PUM, kar predstavlja 28,3 % vseh učencev s PP.   

Spodnji grafikon nam pokaže, da je maja 2015 v 9. razredu pisalo NPZ iz MAT 15784 

učencev, ki nimajo PP (91,2%), 1096 učencev s PP, ki nimajo PUM (6,3%) in 433 

učencev s PP, ki imajo PUM (2,5%). Iz teh podatkov je razvidno, da ima 2,5% populacije 

devetošolcev PUM. 

 Grafikon 1 Učenci 9. razreda na NPZ-ju iz MAT 

 

NPZ iz MAT je maja 2015 pisalo 433 učencev s PUM. Ti učenci  so na podlagi odločbe o 

usmeritvi uveljavljali pravico do prilagoditev pri pisanju in vrednotenju NPZ iz MAT. 

Vzorec učencev za našo raziskavo smo oblikovali tako, da smo iz celotne baze učencev s 

PUM izločili učence, ki imajo poleg PUM tudi motnje slušnega zaznavanja, učence, ki so 

gibalno ovirani, dolgotrajno bolni in/ali imajo čustvene in vedenjske motnje. Motnje 

vidnega zaznavanja in motnje avtističnega spektra ni imel nihče od učencev s PUM. 

Tabela 6 prikazuje število učence, ki imajo PUM in poleg PUM tudi druge motnje. Pri 

učencu se lahko pojavlja več motenj. Tako ima npr. učenec PUM, tudi motnje branja in 

pisanja (MBP) in motnje pozornosti in koncentracije (MPK) ali kakšno drugo 

kombinacijo motenj. V posamezno kategorijo so uvrščeni vsi učenci, ki imajo  določeno 

motnjo, hkrati pa tudi katero od ostalih motenj označenih v tabeli. Glej tabelo 6. 

  

91,2% 

6,3% 2,5% 

učenci 9. razreda na NPZ-ju iz MAT 

učenci brez PP učenci s PP brez PUM učenci s PUM
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razporeditev učencev s PUM glede na motnje  

motnja-kratica motnja-opis število učencev 

P
P

P
U

- p
rim

an
jk

ljaji n
a 

p
o

sam
ezn

ih
 p

o
d

ro
čjih

 u
čen

ja
 

PUM 

vsi 

primanjklji pri učenju matematike 

(diskalkulija in specifične aritmetične 

težave) 
433 

MBP 

vsi 

primanjkljaji na področju branja in 

pisanja (disleksija, disgrafija in 

disortografija) 
213 

DIS 

vsi 
dispraksija 18 

MPK 

vsi 
motnje pozornosti in koncentracije 138 

DRU drugo 21 

G
JM

-g
o

v
o

rn
o

- 

jezik
o

v
n

e 

m
o

tn
je 

GJM-jec govorno jezikovne motnje- jecljanje 1 

GJM-mbp 

 

govorno-jezikovne motnje-motnje na 

področju branja in pisanja (disleksija, 

disgrafija in disortografija) 
36 

GJM-eks 
govorno jezikovne motnje-

ekspresivne jezikovne motnje 
8 

ČVM čustvene in vedenjske motnje 6 

DOB dolgotrajna bolezen 57 

GIO gibalna oviranost 4 

NGL naglušnost 2 
Tabela 6: Učenci s PUM in drugimi motnjami, ki so maja 2015 pisani NPZ iz MAT. (RIC za 

potrebe magistrske naloge, 2015) 

Iz zgornje tabele lahko preberemo, da je učencev, ki imajo samo PUM ali pa poleg PUM 

tudi druge kombinacje motenj 433. V tej skupini je 213 učencev (49,2%) , ki imajo poleg 

PUM tudi motnje branja in pisanja (MBP) in druge motnje. Ugotovimo lahko, da so PUM 

in MBP skoraj pri polovici učencev s PUM pojavljajo skupaj. Opozorili bi tudi na 

nedosledno uporabo diagnostičnih kriterijev, kajti v višjih razredih se motnje branja in 

pisanja odražajo tudi na matematičnem področju, čeprav pri teh učencih ne gre primarno 

za specifične učne težave pri MAT. Ta odstotek je tudi zaradi tega lahko tako velik.  

Z analizo skupine učencev s PUM smo ugotovili, da znotraj skupine 433 učencev s PUM 

121 učencev (27,9%) takih, ki majo samo PUM, ostali imajo poleg  PUM še druge 

primanjkljaje in motnje. 213 učencev ima poleg PUM tudi motnje branja in pisanja 

(MBP) in druge motnje, 138 učencev je takih, ki imajo poleg PUM še motnje pozornosti 

in koncentracije (MPK) in druge motnje, 45 učencev ima poleg PUM govorno-jezikovne 

motnje (GJM) in druge motnje in 18 učencev ima polega PUM dispraksijo (DIS) in druge 

motnje. Učencev, ki so dolgotrajno bolni in imajo PUM ter druge motnje je 57, manj pa je 

učencev s PUM, ki imajo čustvene in vedenjske motnje,  so gibalno ovirani ali naglušni.  
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Po izločitvi učencev, kjer se pojavljala več motenj, kot smo jih predvideli za posamezne 

skupine, in učencev, za katere nismo prejeli preizkusa NPZ iz MAT, ker so ga opravljali 

na povečani poli, smo v vzorec vključili 342 učencev iz cele Slovenije, ki so maja 2015 

obiskovali  9. razred in opravljali NPZ iz MAT. Ti učenci so imeli odločbo o usmeritvi ter 

opredeljene PUM. Razvrstili  smo jih v naslednjih 6 skupin: 

 skupina 1 ali skpupina PUM je obsegala 118 učencev, ki imajo primanjklje samo 

pri učenju matematike (PUM) (diskalkulijo in specifične aritmetične težave), 

 skupina 2 ali skupina PUM+MBP je obsegala 85 učencev, ki so imeli 

primanjkljaje samo pri učenju matematike (PUM) (diskalkulijo in specifične 

aritmetične težave) in motnje branja in pisanja (MBP) (disleksija, disgrafija, 

disortografija), 

 skupina 3 ali skupina PUM+MPK je obsegala 36 učencev, ki so imeli 

primanjkljaje samo pri učenju matematike (PUM) (diskalkulija in specifične 

aritmetične težave) in motnje pozornosti in koncentracije (MPK), 

 skupina 4 ali skupina PUM+MBP+MPK je obsegala 53 učencev, ki so imeli 

primanjkljaje samo pri učenju matematike (PUM) (diskalkulijo in specifične 

aritmetične težave), motnje branja in pisanja (MBP) (disleksija, disgrafija, 

disortografija) in motnje pozornosti in koncentracije (MPK), 

 skupina 5 ali skupina PUM+DIS je obsegala 16 učencev, ki so imeli 

primanjkljaje pri učenju matematike (PUM) (diskalkulijo in specifične aritmetične 

težave)  in dispraksijo (DIS) in katero do drugih motenj, 

 skupina 6 ali skupina PUM+GJM je obsegala 34 učencev, ki so imeli 

primanjkljaje samo pri učenju matematike (PUM) (diskalkulijo in specifične 

aritmetične težave) in govorno-jezikovne težave (GJM) (jecljanje, motnje na 

področju branja in pisanja, brbotanje, ali ekspresivna jezikovna motnja). 

V skupino PUM+DIS smo zaradi majhnega numerusa vključili vse učence, ki so imeli 

PUM, DIS in ostale motnje, v ostale skupine pa smo vključili samo učence, ki imajo 

opisane motnje (glej opis zgoraj). Zaradi lažje interpretacije smo oblikovali skupine tako, 

da smo izločili učence, kjer se je pojavljalo več motenj in jih nismo mogli vključiti v 

nobeno od predhodno naštetih skupin. Zaradi elektronskega vrednotenja nismo prejeli 3 

preizkusov učencev iz skupine PUM, 3 preizkusov učencev iz skupine PUM+MBP, 2 

preizkusov učencev iz skupine PUM+MBP+MPK, 2 preizkusov učencev iz skupine 

PUM+DIS in 3 preizkusov učencev iz skupine PUM+GJM, ki so bili povečani iz formata 

A4 na A3. 
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Struktura vzora je vidna tudi iz spodneja grafikona.  

Grafikon :2 Struktura vzorca 

V vzorec smo vključili 118 učencev s PUM, kar predstavlja 34,5% učencev v vzorcu. Kar 

visok je tudi delež učencev s PUM in MBP (24,8%). Če upoštevamo še skupino 

PUM+MBP+MPK, ki predstavlja 15,5% učencev v vzorcu, je učencev, ki imajo PUM in 

motnje branja in pisanja več kot učencev, ki imajo samo PUM.  Delež učencev, ki imajo 

PUM in MPK, je  10,6 %, če pa upoštevamo še skupino PUM+ MBP+MPK je učencev, 

ki imajo poleg PUM tudi motnjo pozornosti in koncentracije, 26,1%. Delež učencev, ki 

imajo PUM in DIS je 4,7%, delež učencev, ki imajo PUM in GJM pa 9,9%. . Opozoriti 

moramo tudi na podatek, da se znotraj skupine učencev z GJM pojavljajo učenci, ki imajo 

poleg govorno-jzikovnih motenj tudi motnje branja in pisanja. 

Na osnovi teh podatkov lahko rečemo, da je delež učencev, ki imajo samo PUM (34,5%) 

v primerjavi z učenci, ki imajo poleg PUM tudi druge kombinirane motnje manjši. Med 

učenci s PUM se najpogosteje pojavljajo motnje branja in pisanja, teh učencev (več kot 

40%) je več kot tistih, ki imajo samo PUM.  Nekoliko manj pogosto se pojavljajo motnje 

pozornosti in koncentracije (približno četrtina učencev), 10,6 % učencev s PUM ima tako 

MBP kot MPK. Dispraksija in govorno-jezikovne motnje se v skupini učencev s PUM 

pojavljajo manj pogosto kot motnje branja in pisanja in motnje pozornosti in 

koncentracije. 
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Struktura vzorca po spolu je vidna iz tabele 7. 

 Spol  

 Ženski Moški Skupaj 

Skupina n % n % N 

 PUM 70 59,3% 48 40,7% 118 

PUM+MBP 40 47,1% 45 52,9% 85 

PUM+MPK 17 47,2% 19 52,8% 36 

PUM+MBP+MPK 21 39,6% 32 60,4% 53 

PUM+ DIS 9 56,3% 7 43,8% 16 

PUM+GJM 14 41,2% 20 58,8% 34 

Skupaj 171 50,0% 171 50,0% 342 

n – število učencev, % - delež v % po vrstici 

Tabela 7: Opis vzorca 

Čeprav se v celotnem vzorcu pojavlja polovica deklic (171), se deleži deklic in dečkov po 

skupinah boj razlikujejo. V skupini PUM je več deklic (59,3%) kot dečkov, podobno tudi 

v skupini PUM+DIS, kjer je deklic 9 od 15. V ostalih skupinah (PUM+MBP, 

PUM+MPK, PUM+MBP+MPK, PUM+GJM) je delež dečkov večji, kot je delež deklic. 

Največja razlika v številu deklic in dečkov se pojavlja  v skupini PUM+PPBP+MPK, kjer 

je dečkov kar 60,4 %.  
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10.  MERSKI INSTRUMENT 

Merski instrumentarij obsega preizkus znanja NPZ iz MAT, ki so ga učenci reševali 5. 

maja 2016. Preizkus NPZ iz MAT obsegal 50 postavk razporejenih v 9 nalog, z največjim 

možnim številom točk 50. Indeks težavnosti preizkusa znaša 0, 56, indeks zanesljivosti pa 

0,93. Postavke merijo znanje na 4 taksonomskih stopnjah prirejenih po Gagnejevi 

taksonomiji znanja (Gagne, 1985):  

 

I. taksonomska raven predstavlja osnovno in konceptualno znanje: poznavanje in 

razumevanje pojmov in dejstev (30% točk), 

II. taksonomska raven predstavlja enostavno proceduralno znanje: poznavanje in 

uporaba enostavnih postopkov (25% točk), 

III. taksonomska stopnja predstavlja kompleksno proceduralno znanje: poznavanje 

in uporaba kompleksnih postopkov (25% točk), 

IV. taksonomska raven predstavlja problemsko znanje: reševanje in raziskovanje 

problemov (20% točk). 

Dosežki vseh učencev, ki so sodelovali na NPZ iz MAT, so razvrščeni od najnižjega do 

najvišjega, z višino stolpca pa je prikazano število učencev z danim dosežkom. S 

posebnimi barvami (zeleno, rumeno, rdečo in modro) so označena štiri območja:  

Zeleno območje označuje učence, katerih skupni dosežki se nahajajo med 20. in 30. 

kvantilom. V tem območju je 10% učencev, katerih dosežki so višji od spodnjih 20 % in 

nižji od 70 % preostalih učencev. Dosežki te skupine učencev določajo mejo spodnje 

četrtine dosežkov.  

Rumeno območje označuje učence, katerih skupni dosežki se nahajajo med 45. in 55. 

kvantilom. V tem območju je 10 % učencev, katerih dosežki so višji od spodnjih 45 % in 

hkrati nižji od 45 % preostalih učencev. Dosežki te skupine učencev določajo mejo med 

polovicama dosežkov.  

Rdeče območje označuje učence, katerih skupni dosežki se nahajajo med 70. in 80. 

kvantilom. V tem območju je 10 % učencev, katerih dosežki so višji od spodnjih 70 % in 

nižji od 20 % preostalih učencev. Dosežki te skupine učencev določajo mejo zgornje 

četrtine dosežkov. 

Modro območje označuje učence, katerih skupni dosežki se nahajajo nad 90. kvantilom. 

V tem območju je 10 % učencev z navišjimi dosežki, njihovi dosežki so višji od 90 % 

dosežkov.  Dosežki te skupine učencev so v zgornji desetini dosežkov.  

Za vsako od navedenih območij so znane naloge, ki so jih učenci rešili uspešno. 

Uspešnost reševanja pomeni, da je dano nalogo rešilo vsaj 65 % učencev z dosežki v 

danem območju (Tako določajo uspešnost tudi v mednarodnih raziskavah znanja). To v 

splošnem pomeni, da so učenci z višjimi dosežki uspešno reševali tudi naloge iz nižjih 

območij (npr. učenci, katerih dosežki so v rumenem območju, so v splošnem uspešno 
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reševali tudi naloge iz zelenega območja). Če ima učenec dosežke pod prvim (zelenim) 

območjem lahko rečemo, da z nižjo verjetnostjo (tj, manj kot 65-odstotno) izkazuje 

znanje, ki je uvrščeno na prvo območje, če pa je učenčev dosežek med dvema 

območjema, lahko rečemo, da z visoko verjetnostjo (tj. več kot 65-odstotno) izkazuje 

znanje, ki je uvrščeno na spodnje območje in z nižjo verjetnostjo (tj. manj kot 65-

odstotno) znanje, uvrščeno na zgornje območje (povzeto po Nacionalno preverjanje 

znanja, 2015, RIC,2015). Tako dobimo območja zahtevnosti nalog, kamor uvrščamo 

posamezno nalogo. Označili smo jih z ustrezno barvo.  

Preizkus NPZ iz matematike (maj 2015) je obsegal 9 nalog s skupno 50 postavkami. 

Postavkam sem označila tudi območje zahtevnosti, v katero postavka sodi, taksonomsko 

stopnjo in pravilen rezultat, ki je prinesel učencu 1 točko. Nalogama 7 in 8 manjka 

slikovno gradivo. (Glej preizkus NPZ  v prilogi) Naloga, ki je označena s temnomodro 

barvo, spada v območje nad modrim, kar pomeni, da je niti 10% najboljših učencev ni 

rešilo s 65-odstotno verjetnostjo (to je postavka 7.d.2). 

1. Izračunaj.  

1. a) 702  + 17 397+ 4 861=  

Dobljeni rezultat zaokroži na stotice: __________(2 točki)  

1. b) 868 : 80 =  

Dobljeni rezultat zaokroži na desetine: _________(2 točki)  

1.c) 94 − 20⋅ 0,3 =                                                  (2 točki) 

Območja in 

taksonom. stopnje 

1.a.1  II.  22960 

1.a.2  I. 23000 

1.b.1  II.  10,85 

1.b.2  I.  10,9 

1.c.1  I. vrst. red 

računskih oper.  

1.c.2  III. 88 

1.c.2 II.  
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2. Na kmetiji so pripravili 55    soka in dovolj stekleničk po 

   in po 3    

2. a) Napolnili so 50 stekleničk po   , preostanek soka so 

pretočili v stekleničke po 3   .   Koliko stekleničk po 3    so 

napolnili?  

Reševanje:  

Odgovor: _____________________________             (4 točke)  

2. b) Ali bi lahko s 55  soka napolnili le stekleničke po    ? 

Utemelji. Utemeljitev:                                                                                                    

                                                                                      (1 točka)   

2. c) Ali bi lahko s 55    soka napolnili le stekleničke po 3   ? 

Utemelji. Utemeljitev:                                                       

                                                                                      (1 točka) 

2.a.1  I. pret. enote 

2.a.2  III. izrač. 

kol. soka v 50 

stekleničkah po 

   

2.a.3  IV.  ustrez. 

strategija              

((55-25):0,3) 

2.a.4  III. izrač. št. 

stekleničk po 

3  .  

2.b IV. 

utemeljitev 

2.c IV. utemeljitev 

3 . Dan je prikaz z izrazi. Vrednost vsakega izraza je enaka 4 .  

 

 

 

 

 

3. a) Izračunaj vrednost spremenljivke x .  Reševanje:  

x = ________________                                                 (2 točki)  

3. b ) Izračunaj vrednost spremenljivke y . Reševanje:  

y = ________________                                                 (2 točki)  

3. c ) Ali je vrednost izraza 
  

 
 - 

 

 
  enaka 4, če je u = 2?  

Reševanje:  

Odgovor:_______________________                          (2 točki) 

Območja in 

taksonom. stopnje 

3.a.1 I. zapiše 

linearno enačbo 

3.a.2 II. x=-1 

3.b.1 II. 

ekvivalentno 

preoblikuje enačbo 

3.b.2  III. y=1 

3.c.1 III. izračuna 

vred. izraza za u = 

2 to je 
 

 
 

3.c.2  I.  Ne 
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4 . V vsaki vrstici obkroži vrednost, da bo trditev pravilna . 

 4 . a)      je enako 

-9 -6 6 9 

4 . b )         je enako  

-8 -6 6 8 

4 . c)     +    je enako  

      40    

4. d )            je enako  

1 1 000 10 000 100 000 

4 . e ) (      :        je enako  

0 -1 1 -5 

4 . f )  
 

 
  : 

 

 
 je enako  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

                                                                                            (6 točk) 

Območja in 

taksonom. 

stopnje  

4.a  I.  -9 

4.b  I.  -8 

4.c  II.  40 

4.d  III. 10 000 

4.e  I.  1 

4.f  III. 
 

 
 

5. a) Načrtaj krožnico s središčem v točki S in premerom 0,6 

dm.  

                                                     x S 

                                                           

                                                                                   (2 točki) 

 5. b) Eva je iz papirja izrezala krog, omejen s to krožnico. 

Izračunaj ploščino Evinega kroga.  

Reševanje:  

Ploščina tega kroga je ________________.              (2 točki)  

5. c) Eva je iz tega kroga izrezala krožni izsek s središčnim 

kotom 120 .° Izračunaj ploščino Evinega krožnega izseka.  

Reševanje:  

Ploščina Evinega krožnega izseka s središčnim kotom 120° 

je _________ cm².                                                     (2 točki) 

Območja in  

taksonom. stopnje 

5.a.1  I. načrtana 

krožnica  

5.a.2  II. polmer 3cm 

5.b.1  I. uporabljen 

obrazec za ploščino 

5.b.2  II. pravilno 

izračunana ploščina 

tudi glede 5.a.2 

5.c.1  I. pravilen 

postopek (formula ali 

sklepanje) 

5.c.2   III. pravilno 

izračunan krožni 

izsek tudi glede na 

5.b.2 
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7. Dana je kocka ABCDEFGH s 6 cm dolgim robom.  

7. a) Izračunaj prostornino kocke.  Reševanje:  

Prostornina te kocke je _______________.                 (2 točki)  

7. b) Kocko ABCDEFGH presekamo z ravnino, ki poteka skozi 

točke A, C in H. Kako imenujemo telo z oglišči A, C, H in  D ?  

Obkroži pravilni odgovor.  

• Kocka.  

• Pravilna tristrana piramida.  

• Enakostranični trikotnik.  

• Pravilna štiristrana piramida.                                    (1 točka) 

 7. c) V kolikšnem razmerju sta dolžini roba AB in ploskovna 

diagonala AC kocke ABCDEFGH ?  

IABI : IACI = _______________                               (1 točka)  

7. d) Izračunaj ploščino trikotnika ACH.  Reševanje:  

Rešitev: ___________________________________ (2 točki) 

 

 

 

Območja in 

taksonom. stopnje 

6.1   I. skica 

6.2   II. narisan 

stranica c in kot β 

6.3  II. narisana 

stranica a in cel 

trikotnik 

6.4  II. narisana 

višina na stranico b 

z označenim 

pravim kotom 

6.5  II. pravilno 

izmerjena     tudi 

glede na 6.4 

6 . Načrtaj trikotnik ABC s podatki a =6 cm, c= 5 cm, β= 

105°.  

Skica:  

 

Slika:  

 

 

 

Načrtaj b v in jo izmeri    
= _____________               (5 točk) 

 

Območja in 

Taksonom. stopnje  

7.a.1  I.  ustrezna 

strategija za 

izračun prostornine 

7.a.2  II. pravilen 

rezulatat 

7.b  IV.  pravilna 

tristrana piramida 

7.c  III. 1 :   ali 

  : 2 ali 6 : 6   

7.d.1  IV. ustrezna 

state. za izrač. 

plošč. 

enakostran.trikot. 

7.d.2   IV.  18   

cm² ali 31,14 cm² 

tudi glede na 7.c 
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8. Na neki šoli so raziskali, katero prevozno sredstvo imajo 

učenci najraje. Vsak učenec je izbral le eno prevozno sredstvo. 

Zbrane podatke so prikazali na sliki.  

Legenda: = 5 učencev 

 8. a) Katero sredino lahko določiš danim podatkom o izbranih 

prevoznih sredstvih? Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.  

A Aritmetično sredino (povprečno vrednost). 

 B Središčnico (mediano).  

C Gostiščnico (modus).                                                   (1 točka)  

8. b) Koliko učencev je sodelovalo v raziskavi? 

 Odgovor: ___________________________________  (1 točka)  

8. c) Kolikšna je verjetnost, da ima naključno izbrani učenec 

najraje letalo kot prevozno sredstvo? 

 Odgovor: ___________________________________  (1 točka)  

8. d) Kolikšna je verjetnost, da ima naključno izbrani učenec 

najraje avto ali kolo kot prevozno sredstvo? 

 Odgovor: ___________________________________  (1 točka) 

Območja in 

taksonom. 

stopnje   

8.a  I.  C 

8.b  II.   60 

8.c  II.   
 

 
  ali 

ekvivalenten 

zapis 

8.d  III.  
 

 
  ali 

ekvivalenten 

zapis 
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Tabela 8: Predstavitev postavk preizkusa znanja iz MAT pri NPZ maja 2015 

Navodila za vrednotenje preizkusa so bila predhodno standardizirana. Namen 

standardizacije je, da vsi učitelji pred začetkom vrednotenja dosežejo določen standard 

vrednotenja. (Nacionalno preverjanje znanja, 2015).  

Povprečen dosežek postavk pri nalogah, ki preverjajo znanje I. taksonomske ravni je bil v 

celotni populaciji devetošolcev 65%, na II. taksonomski stopnji 63%, na III. taksonomski 

stopnji 50% in na IV. taksonomski stopnji 43%. 

Na I. taksonomski stopnji so učenci dosegli najvišji dosežek (93%) pri postavki 5.a.1, kjer 

so učenci načrtovali krožnico ne glede na dolžino polmera, najnižji (3%) pa pri postavki 

5.c.1, kjer  so sklepali o velikosti ploščine dela kroga (krožni izsek). 

 

Na II. taksonomski stopnji je bil najvišči dosežek (91%) pri postavki 8.b, kjer so učenci 

prebrali figurni prikaz, najnižji (43%) pa pri postavki 1.b.1, kjer so delili dve naravni 

števili. 

9. Štirje prijatelji so najeli avtodom za dva tedna in z njim 

prevozili 1600 km. Izbirali so med dvema ponudbama 

agencij za izposojo avtodomov. 

 

 

 

 

 

 

 

9. a) Katero izmed teh dveh agencij so izbrali, da so plačali 

manj? Koliko manj?  

Reševanje:  

 

Odgovor: _________________________________     (4 

točke)  

9. b) Stroške so si enakovredno porazdelili.  

Vsak od njih je plačal _________ €.                        (1 točka) 

Območja in 

taksonom. stopnje 

9.a.1  IV. izračun za 

agencijo A: 1460 € 

9.a.2  IV.  izračun 

za agencijo B brez 

popusta: 1520 € 

9.a.3  III. upoštevan 

popust: 1368 € 

oz.glede na 9.a.2 

9.a.4  IV. izbrali so 

agencijo B, plačali 

so 92 € manj oz. 

glede na 9.a.1 in 

9.a.4 

9.b  IV. 342 € oz. 

glede na 9. a.4 

Agencija A 

Cena dnevnega 

najema 
70 € 

Cena za vsak 

prevožen kilometer 
0,30 € 

Opomba: Cena dnevnega 

najema ne vključuje 

prevoženih kilometrov. 

Agencija B 

80 €…. cena dnevnega 

najema (ne vključuje 

prevpoženih klometrov ) 

0,25 €…. cena na vsak 

prevožen kilometer 

Pri najemu avtodoma za 

več kot 10 dni nudimo 

10% popusta.  
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Na III. taksonomski ravni je bil najvišji dosežek (89%) pri postavki 1.c.1, kjer so učenci 

upoštevali vrstni red računskih operacij, najnižji (20%) pa pri  postavki 7.c, kjer so 

zapisali razmerje med dolžino stranice in diagonalo kvadrata.  

Na IV. taksonomski stopnji so bili najvišji dosežki (77%) pri postavki 7.b, kjer so učenci 

prepoznali, katero geometrijsko telo predstavlja del danega geometrijskega telesa, najnižji 

(9%) pa pri 7.d.2, kjer so izračunali ploščino enakostraničnega trikotnika, katerega 

stranice so diagonale mejnih ploskev kocke. (povzeto po Nacionalno preverjanje znanja, 

2015) 

Najuspešnejši so bili učenci 9. razreda pri nalogi 1, ki preverja vsebino s področja števil. 

Najslabše rešena pa je bila naloga 9, ki zajema področje reševanja matematičnih 

problemov in problemov z življenjskimi situacijami (prav tam). Ti dve nalogi sta bili 

vključeni tudi v preizkus NPZ v 6. razredu. V spodnji tabeli so predstavljena območja 

zahtevnosti nalog kamor so postavljene postavke obeh nalog v 6. in 9. razredu. Barva 

postavke označuje tudi  območje, kamor postavka sodi. 

Tabela 9: Primerjava nalog 1 in 9 pri učencih 6. in 9. razreda (povzeto po RIC, 2015, a) 

Predmetna komisija ugotavlja, da je bila uspešnost reševanja 1. naloge tj. naloge s 

področja števil v 6. in 9. razredu primerljiva, vendar se je izkazalo, da so učenci v 6. 

razredu nekoliko manj zanesljivi pri računanju, so pa uspešnejši pri zaokroževanju na 

stotice. Pri pisnem deljenju in zaokroževanju na desetine so uspešni le najboljši učenci 6. 

in 9. razreda, pri zaokroževanju na stotice pa le najboljši devetošolci (Nacionalno 

preverjanje znanja, 2015). Učno snov zaokroževanja učenci obravnavajo v 5. in 6. razredu 

in jo brez utrjevanja do 9. razreda pogosteje pozabijo.  

Pri reševanju problema iz življenjske situacije (2. naloga v NPZ-ju iz MAT za 9. razred in 

9. naloga v NPZ-ju iz MAT za 6. razred) so bili izrazito uspešnejši učenci 9. razreda 

(indeks težavnost IT= 0,54) kot učenci 6. razreda (IT= 0,27). Predmetna komisija 

ugotavlja, da učenci 9. razreda razvijejo določene strategije pri reševanju tovrstnih 

problemov, pridobijo pa tudi izkušnje v realnem svetu (prav tam).  

V tabeli 9 je prikazana razdelitev nalog glede na taksonomsko stopnjo in območje 

zahtevnosti nalog. (povzeto po RIC, 2015,a) 

Primerjava 1. in 9. naloge pri učencih 6. in 9. razreda 

naloga 1 naloga 9 
6. razred 9. razred 6. razred 9. razred 

1.a.1 1.a.1   9.a.1 9.a.1 

1.a.2 1.a.2   9.a.2 9.a.2   

1.b.1 1.b.1   9.a.3 9.a.3   

1.b.2 1.b.2     9.a.4 9.a.4   

1c.1 1.c.1   9.b 9.b   

1c.2 1.c.2     

Legenda: zelena barva- naloga iz rumenga območja zahtevnosti (najenostavnejše naloge), 

rumena barva - naloga iz zelenga obnočja zahtevnosti, rdeča barva – naloga iz  rdečega območja 

zahtevnosti, modra brva – naloga iz modrega območja zahtevnosti (najzahtevnejše naloge) 
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Tabela 10: Razdelitev nalog glede na taksonomske stopnje in območja zahtevnosti(povzeto po 

RIC, 2015, a) 

Iz tabele 10 je razvidno, da so naloge glede na število postavk skoraj uravnoteženo 

razporejene med štiri različne takosnomske ravni in štiri različna območja zahtevnosti 

nalog. Samo ena naloga je tako zahtevna, da se je uvrstila v območje nad modrim 

območjem zahtevnosti.  

Na podlagi učnega načrta za MAT (učni načrt, 2011) smo naloge razdelili tudi glede na 

vsebinska področja in razred, v katerem se ta vsebina obravnava. Vsebinska področja so 

naslednja: računske operacije in zaokroževanje, izrazi, pretvarjanje količin, reševanje 

problemov, enačbe, uporaba formul in obdelava podatkov. Učenci so učno snov 

obravnavali v 5., 6., 7., 8., ali 9. razredu. Tabela 10 prikazuje razdelitev nalog glede na 

vsebinska področja in razred obravnave učne snovi. 

  

taksonomske stopnje območja zahtevnosti  

I. II. III. IV. 
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1a2 
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3c2 

4a 

4b 

4e 

5a1 

5b1 

5c1 

6.1 

7a1 

8a 

 

1a1 

1b1 

1c2 

3a2 

3b1 

4c 

5a2 

5b2 

6.2 

6.3 

6.4 

6.5 

7a2 

8b 

8c 

1c1 

2a2 

2a4 

3b2 

3c1 

4d 
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5c2 

7c 

8d 
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2a3 

2b 

2c 

7b 

7d1 

7d2 

9a1 

9a2 

9a4 

9a5 

 

 

 

1.a.1 

1.c.1 

4.b 

5.a.1 

5.a.2 

5.b.1 

7.a.1 

7.a.2 

7.b 

8.b 

1.c.2 

2.a.1 

2.a.2 

3.a.1 

3.a.2 

3.c.1 

3.c.2 

4.e 

4.f 

6.3 

6.5 

2.a.3 

2.a.4 

2.b 

2.c 

3.b.1 

3.b.2 

5.b.2 

6.1 

6.2 

6.4 

8.a 

9.a.1 

9.a.3 

9.a.4 

9.b 

1.a.2 

1.b.1 

1.b.2 

4.a 

4.c 

4.d 

5.c.1 

5.c.2 

7.c 

7.d.1 

8.c 

8.d 

9.a.2 

7.d.2 

14 15 11 10 10 11 15 13 1 
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8d 

6 8 2 11 4 7 8 4 6 15 9 13 7 
Tabela 11: Razdelitev nalog glede na vsebinska področja in razred obrvanave učne snovi 

Pri branju tabele 10 ugotovimo, da največ nalog preverja vsebinska področja reševanja in 

raziskovanja problemov. Pogoste so tudi naloge z izrazi, geometrijske naloge in naloge uporabe 

formul. Naloge s pretvajanjem količin lahko uvrstimo tudi med geometrijske naloge. Redko 

zastopane pa so naloge reševanja enačb.  

Pri pregledu razporeditve nalog glede na razred obravnave učne snovi ugotvimo, da so 

najpogosteje zastopane naloge, ki preverjajo znanje 6. in 8. razreda. Matematično znanje se 

nadgrajuje tako, da naloge višjih razredov preverjajo tudi znanje nižjih razredov.  
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11.  OPIS SPREMENLJIVK 

Vzorec učencev smo opazovali po spremenljivkah, katerih vrednosti smo pridobili iz 

podatkov Ric-a (2015) in z analizo preizkusa NPZ iz MAT po nalogah.  

V opis intervalnih spremenljivk smo vključili okrajšavo za spremenljivko, ime 

spremenljivke, minimalno in maksimalno vrednost spremenljivke, ki se je pojavila na 

našem vzorcu in največje možno število točk. Minimalna, maksimalna vrednost 

spremenljivk in možne točke pri spremenljivki skupni rezultat v odstotkih pri MAT 

(RMAT%) in pri spremenljivki skupni rezultat pri SLO (RSLJ%) so podane v odstotnih 

točkah, pri ostalih spremenljivkah pa v točkah. V opis nominalnih spremenljivk smo 

vključili okrajšavo, ime spremenljivke in število učencev na celotnem vzorcu, ki so imeli 

prilagoditev (DA) in število učencev na celotnem vzorcu, ki je niso imeli (NE). 

Opis intervalnih spremenljivk  

okrajšava ime spremenljivke min. vrednost  maks. vrednost možne točke 
RMAT% MAT rezultat v % 0,00 86,00 100 

RSLO% SLJ rezultat v % 8,33 81,67 100 

T I taksonomska stopnja I. 0 13 14 

T II taksonomska stopnja II.  0 14 15 

T III taksonomks stopnja III.  0 9 11 

T IV taksonomska stopnja IV. 0 9 10 

roz 
računske operacije in 

zaokroževanje 
0 6 6 

iz izrazi 0 8 8 

pk pretvarjanje količin 0 2 2 

rp reševanje problemov 0 10 11 

en enačbe 0 4 4 

geo geometrija 0 7 7 

uf uporaba formul 0 8 8 

op obdelava podatkov 0 4 4 

5.r 5. razred obravnave 0 6 6 

6.r 6. razred obravnave 0 15 15 

7.r 7. razred obravnave 0 9 9 

8.r 8. razred obravnave 0 11 13 

9.r 9. razred obravnave 0 7 7 

zel zeleno območje nalog 0 10 10 

rum rumeno območje nalog 0 11 11 

rde rdeče območje nalog 0 14 15 

mod modro območje nalog 0 9 13 

Opis nominalnih spremenljivk 

okrajšava ime spremenljivke DA NE 

užr 
uporaba žepnega 

računala 

140 40,9% 202 59,1% 

pč25% podaljšan čas 25% 43 12,6% 299 87,4% 

pč50% podaljšan čas 50% 302 88,3% 40 11,7% 

ko kartonček z opzorili 162 47,4% 180 52,6% 

kp kartonček s pretvorniki 225 65,8% 117 34,2% 

lmo 
list z matematičnimi 

obrazci 
230 67,3% 112 32,7% 

pk poštevankin kvadrat 166 48,5% 176 54,5% 

Tabela 12: Opis spremenljivk 
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Pri spemenljivkah, ki so obarvane temnejše, nihče od učencev s PUM in dodatnimi 

motnjami ni dosegel maksimalnega števila točk. Iz tabele številka 11 preberemo, da nihče 

od učencev s PUM ni dosegel največjega možnega števila točk pri preizkusu NPZ niti pri 

MAT niti pri SLO. Prav tako ni nihče od teh učencev dosegel največjega možnega števila 

točk pri nalogah razdeljenih na taksonomska področja, pri nalogah reševanja in 

raziskovanja problemov, nalogah, ki preverjajo znanje 8. razreda, nalogah rdečega in 

modrega območja zahtevnosti. 

Glede na dosežene maksimalne točke in možne točke lahko rečemo, da so bile za učence 

s PUM in dodatnimi motnjami zahtevne naloge na vseh taksonomskih stopnjah, da se 

največja razlika med doseženimi maksimalnimi točkami in možnimi točkami pojavlja 

prav pri nalogah iz modrega območja zahtevnosti, ki vključuje najzahtevnejše naloge na 

NPZ-ju iz MAT za 9. razred.  

Iz tabele številk 11 preberemo tudi, da je najpogosteje uporabljena prilagoditev 50% 

podaljšan čas. Kar 88,3% učencev s PUM in drugimi motnjami je imelo možnost 

izkoristiti dodatnih 30 minut za reševanje preizkusa NPZ iz MAT. Več kot polovica 

učencev je imela možnost uporabiti tudi list z matematičnimi obrazci brez navedbe za kaj 

se uporabljajo, čeprav je preizkus NPZ vseboval tudi izbor geometrijskih obrazcev 

(formul), kvadratov naravnih števil, nekatere približke stalnic (konstant) in matematičnih 

znakov. Več kot polovica učencev s PUM ima tudi možnost uporabiti kartonček s 

pretvorniki merskih enot. Poštevankin kvadrat in kartonček z opozorili uporablja manj 

učencev (48,5% in 47,4%). Najmanj pogosta prilagoditev (če odmislimo 25% podaljšan 

čas) je uporaba žepnega računala. Žepno računalo je imelo možnost uporabljati 40, 9% 

učencev s PUM.  



Gabriela Kveh Žgur  Nacionalno preverjanje znanja iz matematike pri učencih s primanjkljaji na 

posameznih področjih učenja 

82 

  

12. POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

Državni izpitni center (RIC) nam je v oktobru 2015 posredoval podatke za raziskovalni 

del magistrskega dela. Od njih smo prejeli: 

 ovrednotene preizkuse znanja NPZ za MAT v elektronski obliki, ki so jih učenci s 

prilagoditvami pri MAT reševali 5. maja 2015 ( Manjkalo je 13 preizkusov, ker so 

jih učenci reševali na povečani poli papirja in teh preizkusov RIC ne pretvarja v 

elektronsko obliko.), 

 podatke o posebnih vzgojno-izobraževalnih potrebah učencev (PP),  

 podatke o spolu učencev, 

 podatke o prilagoditvah, ki so jih bili učenci deležni pri NPZ-ju in  

 podatke o dosežkih (skupnem številu odstonih točk) učencev  pri SLJ in MAT 

 

Za potrebe naše raziskave smo razdelitve postavk nalog po taksonomskih ravneh in 

barvnih območjih pripravili ob pomoči Letnega poročila o izvedbi NPZ (2015), 

razdelitve nalog po vsebini in razredu obravnave učne snovi pa na podlagi Učnega načrta 

za MAT(2011).  

Na osnovi študija literature smo pripravili zbirnik možnih napak in analizirali, kako 

učenci s PUM in drugimi motnjami rešujejo postavke pri matematičnih nalogah na 

preizkusu NPZ iz MAT. 
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13. METODE DELA  

V raziskovanem delu magistrskega dela smo uporabili deskriptivno in kavzalno-

neeksperimentalno metodo pedagoškega raziskovanja.  

13.1. STATISTIČNA OBDELAVA PODATKOV 

Podatke smo obdelali s pomočjo statističnega programa SPSS 17.0. Pri statističnem 

sklepanju smo upoštevali stopnjo tveganja 0,05. Rezultate smo predstavili tabelarno in 

grafično. Uporabili smo metode parametrične in neparametrične statistike.  

V opisno statistiko smo vključili vse spremenljivke po skupinah učencev s PUM. 

Predstavili smo numerus, aritmetično sredino, standardni odklon, minmalno in 

maksimalno vrednost spremenljivke, mediano, modus in percentile (5., 25. in 75.). 

S Shapiro-Wilkovim in Kolmogorov-Smirnovim testom smo preverili normalnost 

porazdelitve vseh spremenljivk. Izkazalo se je, da porazdelitve vseh  spremenljivk 

statistično značilno odstopajo od normalne (p< 0,05), tako da smo za večjo zanesljivost 

rezultatov poleg parametričnih testov izvedli tudi njihove neparametrične substitute.  

Porazdelitve spremenljivk so asimetrična v desno, saj je večina rezultatov zgoščenih pri 

nižjih vrednostih. Asimetričnost porazdelitve spremenljivk je skladna s teorijo in našimi 

pričakovanji, saj dosegajo učenci s PUM in drugimi primanjkljaji pomembno nižje 

rezultate od ostale populacije vrstnikov.  

Oba testa normalnosti porazdelitve sta predstavljena v preglednici v prilogi A.  

Stopnjo povezanosti med spremenljivkama skupni rezultat v odstotkih  na preizkusu NPZ 

iz MAT in spremenljivko skupni rezultat v odstotkih na NPZ iz SLO smo preverili s 

Pearsonovim koeficientom korelacije. Ker se spremenljivke niso porazdeljevale 

normalno, smo poleg Pearsonovega koeficienta korelacije izračunali še Spearmanov 

korelacijski koeficient,  ki se uporablja za nevezane range (Kožuh, 2013). 

Pri testiranju statistično pomembnih razlik v dosežkih učencev, ki so bili deležni 

prilagoditev in tistih, ki jih niso bili deležni smo uporabili t-test. Če je dobljena t vrednost 

večja od kritične vrednosti, obstaja 95% verjetnost, da se aritmetični sredini osnovnih 

množic razlikujeta (Kožuh, 2013). Ker smo pri testiranju normalnosti porazdelitve 

ugotovili, da spremenljivke statistično pomembno odstopajo od normalne (p<0.05), smo 

naredili še Mann-Whitneyev U-test.  

Z analizo variance (ANOVO) smo preverili, ali se aritmetične sredine učencev, ki so 

razdeljeni v skupine, statistično pomembno razlikujejo pri dani spremenljivki. Ko je test 

statistično značilen (p<0,05), lahko trdimo z verjetnostjo, ki je vsaj  95%, da razlike v 

opazovani spremenljivki med vzorci niso nastale slučajno. Ker smo pri testiranju 

normalnosti porazdelitve ugotovili, da spremenljivke statistično pomembno odstopajo od 
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normalne (p<0.05), smo poleg ANOVE uporabili za testiranje razlik med skupinami tudi 

Kruskal Wallisov H test. S post hoc analizo smo ugotovili, med katerimi vzorci se 

pojavljajo statistično pomembne razlike. 

Zaradi majhnega numerusa (N=16) v testiranje razlik med skupinami nismo vključili 

učencev, ki imajo poleg PUM tudi dispraksijo (skupine PUM+DIS).  

13.2. KVALITATIVNA ANALIZA NAPAK 

Kvalitativno analizo napak smo pripravili s pomočjo zbirnika napak, v katerega smo 

vpisovali napake, ki smo jih opazili pri pregledu preizkusov NPZ iz MAT. Pregledali smo 

vseh 342 preizkusov znanj. Napake smo nato združili v vsebinska področja in jih 

interpretirali.  
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14.  REZULATI IN INTERPRETACIJA 

Učenci s primanjkljaji pri učenju (PUM) predstavljajo veliko skupino učencev znotraj 

skupine učencev s posebnimi potrebami (PP). Po podatkih pridobljenih za magistrsko 

delo je teh učencev 28,3% torej nekoliko več kot četrtina učencev s PP, ki so usmerjeni in 

imajo pri NPZ-ju prilagoditve. Podatek je pomemben, ker je zbran na vzorcu celotne 

populacije devetošolcev v Sloveniji, ki obiskujejo osnovno šolo.   

PUM se le v 34,5% pojavlja izolirano kot ena sama motnja, pogosto se PUM pojavljajo 

skupaj z motnjami branja in pisanja (MBP) in motnjami pozornosti in koncentracije 

(MPK), kar 15,5% učencev iz vzorca ima vse tri motnje. V manjšem deležu se PUM 

pojavljajo skupaj govorno-jezikovnimi motnjami (GJM) (9,9%) in dispraksijo (DIS) 

(4,7%). PUM se pojavljajo še skupaj s čustveno-vedenjskimi motnjami, dolgotrajno 

boleznijo, gibalno oviranostjo in naglušnostjo. Učencev, ki imajo poleg PUM tudi MBP 

je več kot učencev, ki imajo samo PUM.  

Vzorec je sestavljen iz polovice (117) deklic in polovice dečkov. Znotraj posameznih 

skupin pa je deklic več pri izoliranih PUM in pri kombinaciji PUM in DIS. Pri ostalih 

skupinah primanjkljajev se pojavlja več dečkov kot deklic.  

Za vse spremenljivke smo pripravili opisno statistiko po skupinah. Predstavili bomo 

numerus (N), aritmetično sredino (AS), satndardni odklon (SO), minimalno in 

maksimalno vrednost spremenljivke (Min, Max), mediano (Me), modus (Mo), vrednost 

spremenljivke na 5. percentilu (P05), 25. percentilu (P25), 75. percentilu (P75) in 95. 

percentilu (P95). Predstavili smo tudi frekvence in deleže prilagoditev po skupinah.  

Skupina učencev s PUM in dispraksijo (PUM+DIS) ima majhen numerus, zato moramo 

rezultate te skupine jemati z zadržkom. Vzorec učencev s PUM vključuje skoraj vse 

učence v Sloveniji (manjka le 13 preizkusov NPZ), ki so razvrščeni v posamezne skupine 

motenj, zato so primerjave med skupinami za to populacijo učencev mogoče. Za 

posploševanje rezultatov in iskanje pomembnih razlik pa smo opravili še dodatno 

statistično testiranje, ki bo predstavljeno v poglavju Preverjanje hipotez.  
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14.1. DOSEŽKI UČENCEV NA PREIZKUSU NPZ IZ SLO IN 

MAT  

Tabela številka 12 prikazuje opisno statistiko za spremenljivki skupni povprečni rezultat 

v odstotkih na preizkusu NPZ iz SLJ in MAT. 

Spre
m. 

Skupina N AS SO Min Max Me Mo P05 P25 P75 P95 

RSLO 
% 

PUM 113 39,26 14,59 11,67 75,00 36,67 36,67 18,33 28,33 46,67 66,67 

PUM+MBP 81 35,87 14,54 8,33 71,67 35,00 20,00 15,00 21,67 46,67 61,67 

PUM+MPK 34 37,70 13,60 10,00 66,67 40,00 40,00 15,00 26,67 46,67 60,00 

PUM+MBP+MPK 53 38,87 15,24 15,00 75,00 40,00 21,67 16,67 25,00 46,67 71,67 

PUM+DIS 14 49,05 16,92 21,67 80,00 51,67 58,33 21,67 38,33 58,33 80,00 

PUM+GJM 34 39,95 16,46 13,33 81,67 38,33 48,33 15,00 26,67 48,33 71,67 

Skupaj 329 38,69 15,01 8,33 81,67 38,33 36,67 16,67 26,67 48,33 66,67 

RMAT
% 

PUM 118 35,37 15,15 8,00 78,00 34,00 14,00 14,00 22,00 44,00 64,00 

PUM+MBP 85 31,84 16,17 0,00 72,00 30,00 22,00 8,00 20,00 42,00 60,00 

PUM+MPK 36 35,56 13,02 6,00 60,00 35,00 26,00 14,00 26,00 44,00 56,00 

PUM+MBP+MPK 53 37,85 16,73 12,00 86,00 38,00 28,00 14,00 28,00 48,00 74,00 

PUM+DIS 16 40,50 21,41 10,00 74,00 35,00 22,00 10,00 23,00 62,00 74,00 

PUM+GJM 34 37,94 18,03 12,00 76,00 31,00 18,00 18,00 24,00 50,00 74,00 

Skupaj 342 35,39 16,15 0,00 86,00 34,00 22,00 14,00 22,00 46,00 66,00 

Tabela 13: Opisna statistika za RSLO% in RMAT% 

RMAT% – skupni povprečni rezultat pri MAT v odstotkih, RSL0%–skupni povprečni rezulat pri SLO v odstotkih,  N – število 

učencev, AS – aritmetična sredina, SO – standardni odklon, Min – minimum, Max – maksimum, Me – Mediana, Mo – Modus, P## 

– percentil 

S primerjavo povprečnih rezultatov celotne populacije devetošolcev, vseh učencev s PP in 

zgoraj predstavljenih podatkov za posamezne skupine učencev s PUM  lahko ugotovimo, 

da tako na preizkusu NPZ iz SLO kot tudi na preizkusu NPZ iz MAT vse skupine 

učencev s PUM dosegajo veliko nižje rezultate od slovenskega povprečja, ki znaša za 

preizkus iz SLO 58,62%, za preizkus iz MAT pa 56,96% in tudi od povprečja vseh 

učencev s posebnimi potrebami (PP). Samo skupina učencev, ki ima poleg PUM tudi 

dispraksijo (PUM+DIS) dosega boljše rezultate tako pri preizkusu iz SLO kot na 

preizkusu iz MAT kot jih je dosegla skupina vseh učencev s PP. Posebno pri SLO rezultat 

te skupine učencev odstopa od rezultata ostalih skupin.   

Povprečni dosežek na preizkusu NPZ iz MAT je nižji od povprečnega dosežka NPZ iz 

SLO pri vseh skupinah učencev. 

Na preizkusu NPZ iz SLO dosega največje povprečno število točk v odstotkih, hkrati pa 

tudi največji standardni odklon skupina učencev s primanjkljaji pri učenju MAT (PUM) 

in dispraksijo (PUM+DIS). Tudi po drugih statističnih parametrih, ki smo jih opazovali, 

dosega ta skupina učencev najboljši rezulat na preizkusu iz SLO. Učenci, ki imajo samo 

PUM, dosegajo boljši rezultat od skupin, kjer so učenci s MBP in MPK in slabši rezultat 

od skupine učencev, ki imajo DIS in GJM. Najnižje dosežke pa dosega skupina učencev s 
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primanjkljaji pri učenju matematike in motnjo branja in pisanja (PUM+MBP) in to pri 

večini opazovanih statističnih parametrov.  

Rezultati na preizkusu NPZ iz MAT ne pokažejo tako enostavnega vzorca. Boljše 

rezultate dosegajo učenci s primanjkljaji pri učenju matematike in dispraksijo 

(PUM+DIS) in učenci s primanjkljaji pri učenju MAT in govorno-jezikovnimi motnjami. 

(GJM) (PUM+GJM). Slednji predvsem glede na Mo in Me. Najslabše rezultate dosegajo 

glede na AS in Me in percentile učenci iz skupine PUM+MBP. Najnižji modus ima 

skupina učencev s PUM, ki se tudi glede na ostale statistične parametre uvršča takoj za 

skupino PUM+MBP.  

Rezultati so glede na naravo primanjkljajev in motenj, ki jih imajo učenci v posameznih 

skupinah pričakovani.  

Dispraksija se kaže kot motnja motoričnega načrtovanj in izvajanja motoričnih spretnosti, 

ki nima večjega vpliva na same procese pri branju, pisanju in jezikovnem procesiranju, na 

matematičnem področju pa se težave teh učencev kažejo le na nekaterih področjih kot je 

geometrijsko načrtovanje (Kavkler in drugi, 2008), zato so boljši dosežki te skupine 

učencev tako pri NPZ-ju iz MAT kot SLJ pričakovani.  

Po drugi strani pa imajo ravno pri branju, pisanju in jezikovnem procesiranju 

primanjkljaje učenci v skupini PUM+MBP, ki so dosegli najnižje rezultate na preizkusu 

NPZ iz SLO in MAT. Jordan (2007) tudi opozarja, da imajo motnje branja in pisanja 

negativen vpliv na učenčeve dosežke pri MAT (posebno v višjih razredih), medtem ko 

PUM ne vplivajo na razvoj branja, kar lahko razloži slabše rezultate skupne učencev s 

PUM  in MBP in boljše rezultate učencev, ki majo samo PUM na preizkusu iz SLO. 

Učenci, ki imajo poleg PUM tudi motnje pozornosti in koncentracije, imajo večje težave 

kot učenci, ki imajo samo PUM (Shavel in drugi, 1997). Glede na naše podatke velja to 

za preizkus NPZ iz SLJ, ne pa tudi za preizkus NPZ iz MAT, čeprav aritmetični sredini 

obeh skupin ne odstopata veliko, bolj pa odstopata modusa.  

Presenetil nas je boljši dosežek učencev, ki imajo PUM in GJM predvsem v pri preizkusu 

iz SLO, saj dosegajo boljši povprečni rezultat kot skupina učencev, ki ima samo PUM. 

Dober rezultat pri MAT je glede na naravo motenj bolj pričakovan, posebno še, če 

sumimo, da so v to skupino predvsem vključeni učenci, ki imajo v osnovi GJM in ne 

PUM. Skupina učencev z GJM je zelo heterogena skupina, ki se razlikuje v stopnji in 

profilu primanjkljajev (Bishoop, 2006). V tej skupini so tudi učenci, ki imajo MBP.  
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14.2.  DOSEŽKI UČENCEV PO TAKSONOMSKIH 

STOPNJAH 

Tabela številka 13 prikazuje opisno statistiko za naloge I.taksonomske stopnje, naloge II., 

III. in IV. taksonomske stopnje.   

Sprem.
,max 
št. točk 

Skupina N AS SO Min Max Me Mo P05 P25 P75 P95 

TI     
(14) 

PUM 118 6,25 2,30 1,00 12,00 6,00 7,00 2,00 5,00 8,00 10,00 

PUM+MBP 85 5,89 2,44 0,00 11,00 6,00 5,00 2,00 4,00 8,00 10,00 

PUM+MPK 36 6,31 2,10 2,00 9,00 6,50 9,00 2,00 5,00 8,00 9,00 

PUM+MBP+MPK 53 6,85 2,36 2,00 13,00 7,00 5,00 4,00 5,00 8,00 12,00 

PUM+DIS 16 7,31 2,82 4,00 11,00 6,00 6,00 4,00 5,00 10,50 11,00 

PUM+GJM 34 6,71 2,37 3,00 11,00 7,00 4,00 3,00 5,00 9,00 10,00 

Skupaj 342 6,36 2,37 0,00 13,00 6,00 5,00 2,00 5,00 8,00 10,00 

TII   
(15) 

PUM 118 6,75 2,99 0,00 13,00 7,00 9,00 2,00 4,00 9,00 12,00 

PUM+MBP 85 5,62 3,17 0,00 12,00 5,00 4,00 1,00 3,00 8,00 11,00 

PUM+MPK 36 6,86 2,80 1,00 12,00 7,00 7,00 2,00 5,00 8,00 11,00 

PUM+MBP+MPK 53 6,74 3,32 1,00 14,00 7,00 4,00 2,00 4,00 9,00 12,00 

PUM+DIS 16 6,75 3,38 1,00 12,00 7,00 9,00 1,00 4,50 9,00 12,00 

PUM+GJM 34 6,94 3,24 1,00 14,00 7,00 7,00 2,00 4,00 10,00 12,00 

Skupaj 342 6,50 3,13 0,00 14,00 6,00 9,00 1,00 4,00 9,00 11,00 

TIII 
(11) 

PUM 118 2,71 1,91 0,00 9,00 2,00 2,00 0,00 1,00 4,00 6,00 

PUM+MBP 85 2,53 1,84 0,00 7,00 2,00 1,00 0,00 1,00 3,00 6,00 

PUM+MPK 36 3,06 1,62 0,00 7,00 3,00 2,00 1,00 2,00 4,00 5,00 

PUM+MBP+MPK 53 3,19 1,89 0,00 9,00 3,00 3,00 1,00 2,00 4,00 7,00 

PUM+DIS 16 3,19 2,40 0,00 7,00 3,00 1,00 0,00 1,00 5,50 7,00 

PUM+GJM 34 3,09 2,02 0,00 8,00 3,00 2,00 1,00 2,00 4,00 7,00 

Skupaj 342 2,84 1,90 0,00 9,00 2,50 2,00 0,00 1,00 4,00 7,00 

TIV 
(10) 

PUM 118 1,97 1,94 0,00 8,00 1,00 1,00 0,00 1,00 3,00 6,00 

PUM+MBP 85 1,87 1,97 0,00 9,00 1,00 0,00 0,00 0,00 3,00 6,00 

PUM+MPK 36 1,56 1,46 0,00 6,00 1,00 1,00 0,00 1,00 2,00 5,00 

PUM+MBP+MPK 53 2,15 2,19 0,00 9,00 2,00 0,00 0,00 1,00 3,00 8,00 

PUM+DIS 16 3,00 2,97 0,00 8,00 1,50 1,00 0,00 1,00 5,50 8,00 

PUM+GJM 34 2,24 2,51 0,00 8,00 1,00 0,00 0,00 0,00 4,00 7,00 

Skupaj 342 2,01 2,07 0,00 9,00 1,00 1,00 0,00 0,00 3,00 6,00 

Tabela 14: Opisna statistika za taksonomske ravni 

TI–naloge prve taksonomske stopnje, TII–naloge druge taksonomske stopnje, TIII–naloge tretje taksonomske ravni, TIV–

naloge četrte taksonomske ravni,  N – število učencev, AS – aritmetična sredina, SO – standardni odklon, Min – minimum, Max – 

maksimum, Me – Mediana, Mo – Modus, P## – percentil 

Glede na možno število točk na posameznih taksonomskih ravneh in doseženo povprečno 

število točk lahko ugotovimo, da dosegajo učenci s PUM in drugimi  primanjkljaji 

45,43% točk na I. taksonomski stopnji, 43,33% točk na II. taksonomski stopnji, 25,82% 

točk na III. taksonomski stopnji in 20,1%. na IV. taksonosmski stopnji. Glede na 
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slovensko povprečje, ki znaša za I. taksonomsko raven 65% za drugo 63% za III. 50% in 

za IV. 43% lahko ugotovimo, da učenci s PUM in kombiniranimi motnjami najbolj 

odstopajo od vrstnikov v znanju na III. in IV.  taksonomski stopnji.    

Učenci s PUM in drugimi primanjkljaji bolje rešujejo naloge I. taksonomske stopnje  kot 

naloge II., naloge II. taksonomske stopnje kot naloge III. in naloge III. taksonomske 

stopnje od naloge IV. Po navedbah A. Mastnak (2010) so slovenski učenci na zunanjih 

preverjanjih znanj bolj uspešni pri reševanju proceduralnih nalog kot tistih, ki zahtevajo 

konceptualno in problemsko znanje.  Le učenci s PUM dosegajo nekoliko slabši rezultat 

pri nalogah I. taksonomske ravni kot pri nalogah II. taksonomske ravni. Glede na to, da so 

v tej skupini tudi učenci z diskalkulijo, ki imajo težave pri usvajanju deklarativnih in 

konceptualnih znanj je rezultat pričakovan. Za učence z diskalkulijo je usvajanje 

konceptualnega in pojmovnega znanja na področju MAT pogosto zahtevnejše (Jamirez-

Frenandez, 2016) kot usvajanje znanja enostavnih postopkov, ki se jih le ti pogosto 

naučijo in jih  izvajajo mehanično (Butterworth, 2005).  

Iz tabele številka 13 ugotovimo, da se rezultati, ki jih dosegajo učenci na NPZ iz MAT na 

različnih taksonomskih ravneh med skupinami ne razlikujejo veliko.  

Opozorili bi na slabše rezultate skupine učencev s primanjkljaji pri učenju matematike in 

motnjami branja in pisanja (PUM+MBP) na I., II., III. in IV. taksonomski ravni glede na 

AS, Me in Mo, medtem ko učenci iz skupine PUM+MPK dosegajo najnižje rezultate pri 

nalogah IV. taksonomske ravni (t.j. pri reševanju problemov) glede na AS in Me. 

Primanjkljaji učencev z motnjami pozornosti in koncentraciji se pokažejo prav pri 

dejavnostih, ki zahtevajo kognitivno zavzetost, ohranjanje informacij v spominu, 

organizacij misli in učinkovite strategije (Kavkler, 2008), kar zahtevajo prav naloge IV. 

taksonomske ravni,  saj so to naloge reševanja in raziskovanja problemov.  

Rezultati skupin PUM se nahajajo takoj za rezultati skupine PUM+MBP, kar pomeni, da 

so le nekoliko boljši od skupine PUM+MBP glede na AS, Mo in Me. Rezultati skupine 

učencev, ki imajo samo PUM bi morali biti glede na naša predvidevanja najboljši, saj 

imajo ti učenci primanjkljaje samo pri MAT. Neskladje rezultatov z našimi pričakovanji 

nakazuje težave, ki jih imajo učitelji in svetovalni delavci, ki prijavljajo učence k NPZ, 

pri diagnosticiranju primanjkljajev na posameznih področjih učenja. Tako se npr. v 

skupini učencev s PUM in MPK najbrž nahajajo učenci, ki imajo v osnovi MPK in ne 

PUM, MPK pa vplivajo na nižje dosežke teh učencev pri MAT. 

Boljše rezultate pa dosegajo pri poznavanju in razumevanju pojmov in dejstev (I. 

taksonomska raven) učenci iz skupine PUM+DIS,  pri poznavanju in uporabi enostavnih 

postopkov (II. taksonomska raven) dosegajo najboljše rezultate učenci iz skupine 

PUM+GJM, pri poznavanju in uporabi kompleksnih postopkov (III. taksonomska raven)  

učenci iz skupin PUM+DIS in PUM+MBP+MPK, pri reševanju in raziskovanju 

problemov (IV. taksonomska raven) pa učenci iz skupine PUM+DIS. Tukaj nam 

primerjava AS, Me in Mo ne da enotne slike.  
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14.3. DOSEŽKI UČENCEV GLEDE NA VSEBINSKA 

PODROČJA 

Tabela 14 prikazuje opisno staistiko za naloge razdeljene glede na vsebinska področja 

Sprem. 
max št. 
točk 

Skupina N AS SO Min Max Me Mo P05 P25 P75 P95 

roz (6) 

PUM 118 2,70 1,08 1,00 6,00 3,00 2,00 1,00 2,00 3,00 4,00 

PUM+MBP 85 2,40 1,17 0,00 5,00 2,00 2,00 1,00 2,00 3,00 4,00 

PUM+MPK 36 3,03 1,11 1,00 5,00 3,00 3,00 1,00 2,00 4,00 5,00 

PUM+MBP+MPK 53 2,87 1,29 0,00 6,00 3,00 3,00 0,00 2,00 4,00 5,00 

PUM+DIS 16 2,94 1,57 1,00 6,00 2,50 2,00 1,00 2,00 3,50 6,00 

PUM+GJM 34 3,03 0,87 1,00 5,00 3,00 3,00 2,00 3,00 3,00 5,00 

Skupaj 342 2,73 1,16 0,00 6,00 3,00 3,00 1,00 2,00 3,00 5,00 

iz (8) 

PUM 118 3,84 2,05 0,00 8,00 4,00 3,00 0,00 2,00 5,00 7,00 

PUM+MBP 85 3,31 2,03 0,00 8,00 3,00 2,00 0,00 2,00 5,00 7,00 

PUM+MPK 36 4,00 1,96 0,00 8,00 4,00 3,00 0,00 3,00 5,00 7,00 

PUM+MBP+MPK 53 4,00 2,29 0,00 8,00 4,00 2,00 1,00 2,00 6,00 8,00 

PUM+DIS 16 3,94 2,05 0,00 7,00 4,00 4,00 0,00 2,50 5,50 7,00 

PUM+GJM 34 4,00 2,17 1,00 8,00 4,00 3,00 1,00 2,00 6,00 8,00 

Skupaj 342 3,77 2,09 0,00 8,00 4,00 3,00 0,00 2,00 5,00 7,00 

pk (2) 

PUM 118 0,77 0,74 0,00 2,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 2,00 

PUM+MBP 85 0,74 0,73 0,00 2,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 2,00 

PUM+MPK 36 1,03 0,65 0,00 2,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 2,00 

PUM+MBP+MPK 53 0,87 0,71 0,00 2,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 2,00 

PUM+DIS 16 1,19 0,83 0,00 2,00 1,00 2,00 0,00 0,50 2,00 2,00 

PUM+GJM 34 0,97 0,72 0,00 2,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 2,00 

Skupaj 342 0,85 0,73 0,00 2,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 2,00 

rp (11) 

PUM 118 1,77 2,37 0,00 10,0 1,00 0,00 0,00 0,00 3,00 7,00 

PUM+MBP 85 1,86 2,38 0,00 9,00 1,00 0,00 0,00 0,00 3,00 6,00 

PUM+MPK 36 1,69 1,91 0,00 7,00 1,00 0,00 0,00 0,00 3,00 5,00 

PUM+MBP+MPK 53 2,21 2,59 0,00 10,0 1,00 0,00 0,00 0,00 3,00 8,00 

PUM+DIS 16 2,88 3,63 0,00 9,00 0,50 0,00 0,00 0,00 6,00 9,00 

PUM+GJM 34 2,41 3,21 0,00 10,0 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 9,00 

Skupaj 342 1,97 2,53 0,00 10,0 1,00 0,00 0,00 0,00 3,00 7,00 

en (4) 

PUM 118 1,11 1,28 0,00 4,00 1,00 0,00 0,00 0,00 2,00 4,00 

PUM+MBP 85 1,01 1,23 0,00 4,00 1,00 0,00 0,00 0,00 2,00 4,00 

PUM+MPK 36 1,14 1,22 0,00 4,00 1,00 0,00 0,00 0,00 2,00 4,00 

PUM+MBP+MPK 53 1,45 1,49 0,00 4,00 1,00 0,00 0,00 0,00 2,00 4,00 

PUM+DIS 16 1,44 1,55 0,00 4,00 1,00 0,00 0,00 0,00 3,00 4,00 

PUM+GJM 34 1,12 1,15 0,00 4,00 1,00 0,00 0,00 0,00 2,00 3,00 

Skupaj 342 1,16 1,30 0,00 4,00 1,00 0,00 0,00 0,00 2,00 4,00 

geo (7) 

PUM 118 3,58 1,93 0,00 12,0 3,00 2,00 1,00 2,00 5,00 6,00 

PUM+MBP 85 3,13 1,81 0,00 7,00 3,00 3,00 0,00 2,00 5,00 6,00 

PUM+MPK 36 3,39 1,95 0,00 7,00 3,00 3,00 1,00 2,00 5,00 7,00 
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Sprem. 
max št. 
točk 

Skupina N AS SO Min Max Me Mo P05 P25 P75 P95 

PUM+MBP+MBP 53 3,57 1,81 1,00 7,00 4,00 4,00 1,00 2,00 5,00 7,00 

PUM+DIS 16 3,63 2,25 1,00 7,00 3,00 2,00 1,00 2,00 5,50 7,00 

PUM+GJM 34 3,59 1,83 0,00 7,00 3,50 3,00 1,00 2,00 5,00 6,00 

Skupaj 342 3,45 1,89 0,00 12,0 3,00 3,00 1,00 2,00 5,00 7,00 

uf (8) 

PUM 118 2,77 1,50 0,00 7,00 3,00 3,00 0,00 2,00 4,00 5,00 

PUM+MBP 85 2,16 1,44 0,00 6,00 2,00 3,00 0,00 1,00 3,00 4,00 

PUM+MPK 36 2,31 1,43 0,00 5,00 2,00 2,00 0,00 1,50 3,50 5,00 

PUM+MBP+MPK 53 2,60 1,62 0,00 8,00 2,00 3,00 0,00 1,00 3,00 6,00 

PUM+DIS 16 3,25 2,11 0,00 8,00 3,00 3,00 0,00 2,00 4,50 8,00 

PUM+GJM 34 2,29 1,59 0,00 5,00 2,00 4,00 0,00 1,00 4,00 5,00 

Skupaj 342 2,52 1,56 0,00 8,00 3,00 3,00 0,00 1,00 4,00 5,00 

op (4) 

PUM 118 1,14 0,91 0,00 4,00 1,00 1,00 0,00 1,00 2,00 3,00 

PUM+MBP 85 1,31 0,96 0,00 4,00 1,00 1,00 0,00 1,00 2,00 3,00 

PUM+MPK 36 1,19 1,01 0,00 4,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,50 3,00 

PUM+MBP+MPK 53 1,36 1,09 0,00 4,00 1,00 1,00 0,00 1,00 2,00 3,00 

PUM+DIS 16 1,00 0,89 0,00 3,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,50 3,00 

PUM+GJM 34 1,56 0,79 0,00 3,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 3,00 

Skupaj 342 1,25 0,95 0,00 4,00 1,00 1,00 0,00 1,00 2,00 3,00 

roz– računske operacije in zaokroževanje, iz– izrazi, pk– pretvarjanje količin, rp– reševanje problemov, en– enačbe, geo– 
gemometrijske naloge, uf– uporaba formul, op– obdelava podatkov, N – število učencev, AS – aritmetična sredina, SO – 

standardni odklon, Min – minimum, Max – maksimum, Me – Mediana, Mo – Modus, P## – percentil  

Tabela 15: Opisna statistika za vsebinska področja 

Če primerjamo med seboj vsebinska področja, lahko ugotovimo, da učenci s PUM in 

drugimi primanjkljaji in motnjami najbolje rešujejo geometrijske naloge (dosežejo v 

povprečju 49,29% točk) nekoliko slabše pa naloge z izrazi (47,16%), računskimi 

operacijami in zaokroževanjem (45,5%) in pretvarjanjem količin (42,5%). Še slabše 

rešujejo naloge z uporabo formul (31,5%) in naloge obdelave podatkov (31,5%), 

najslabše pa rešujejo naloge z enačbami (29%) in naloge z reševanjem in raziskovanjem 

problemov (17,91%). Rezultati, ki smo jih dobili, so drugačni od tistih, do katerih 

prihajata A. Žakelji in Magajna (2011), ki ugotavljata, da so bile pri zunanjih preverjanjih 

znanja v celotni populaciji učencev ravno geometrijske naloge med najzahtevnejšimi. 

Učenci s PUM, posebno še tisti, ki imajo specifične aritmetične težave (SAT), imajo 

večinoma primanjkljaje na področju priklica in avtomatizacije računanja in manj na 

področju geometrije, algebre in trigonometrije (Kavkler in drugi, 2008, Kavkler, 2014). 

Tako kot pri analizi nalog po taksonomskih ravneh tudi pri analizi nalog po vsebinskih 

področjih ugotavljamo, da najnižje rezultate na vseh vsebinskih področjih glede na 

aritmetično sredino (AS) in modus (Mo) razen pri obdelavi podatkov in reševanju 

problemov dosegajo učenci, ki imajo poleg PUM tudi motnje branja in pisanja (skupina 

PUM+MBP). Pri obdelavi podatkov dosegajo najnižje rezultate učenci, ki imajo samo 

PUM. V večini primerov so dosegli le eno točko od 4. Pri reševanju problemov pa 

dosegajo najnižje rezultate učenci, ki imajo PUM in MPK (skupina PUM+MPK). Ta 

rezultat je skladen z rezultatom IV. taksonomske stopnje, kjer so najnižje dosežke dosegli 
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učenci iz  te skupine. Naloge IV. taksonomske ravni in naloge vsebinskega področja 

reševanja problemov se ne pokrivajo v celoti. Reševanje problemov zahteva vztrajnost pri 

nalogi in reševanje po korakih,  kjer imajo ravno učenci s MPK največ težav. Učenci s 

PUM se pri večini vsebinskih področjih uvrščajo po dosežkih takoj za učenci s PUM in 

MBP, razen pri uporabi formul, kjer dosegajo najnižje rezultate učenci iz te skupine. 

Podobno ugotovitev smo zapisali tudi pri analizi nalog po taksonomskih ravneh.  

Najboljše rezultate glede na aritmetično sredino (AS) dosegajo pri računskih operacijah in 

zaokroževanju, izrazih in obdelavi podatkov učenci s PUM in govorno-jezikovnimi 

motnjami (skupine PUM+GJM). Pri izrazih dosegajo enak povprečen dosežek tudi 

učenci, ki imajo poleg PUM tudi motnje pozornosti in koncentracije (skupina 

PUM+MPK) in učenci, ki imajo poleg PUM tudi motnje branja in pisanja in motnje 

pozornosti in koncentracije (skupina PUM+MBP+MPK). Učenci z govorno-jezikovnimi 

motnjami imajo težave z razumevanjem kompleksnega jezika (Bishoop, 2006) in 

matematični jezik ima kompleksno naravo. Na področju računskih operacij in izrazov 

matematični jezik ni tako pomemben. Učenci, ki imajo poleg PUM tudi dispraksijo 

(skupina PUM+DIS) dosegajo najboljše rezultate pri pretvarjanju količin, geometriji in 

uporabi formul. Najboljše rezultate pri reševanju enačb dosegajo učenci iz skupine 

PUM+MBP+MPK. 

Presenetljiv je le dosežek učencev iz skupine PUM+DIS pri geometriji. Glede na naravo 

motenj bi pričakovali, da bodo učenci z DIS dosegli ravno pri geometriji slabše rezultate. 

Ena od možnih razlag je, da učencem prilagoditve pomagajo, da izkažejo svoje znanje na 

tem področju. 
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14.4. DOSEŽKI PRI NALOGAH GLEDE NA RAZRED 

OBRAVNAVE UČNE SNOVI 

Tabela 15 prikazuje opisno statistiko za naloge razdeljene glede na razred obravnave učne 

snovi 

Sprem. 
max št. 
točk 

Skupina N AS SO Min Max Me Mo P05 P25 P75 P95 

5. r (6) 

PUM 118 3,53 1,32 0,00 6,00 4,00 4,00 1,00 3,00 4,00 6,00 

PUM+MBP 85 3,32 1,55 0,00 6,00 3,00 4,00 1,00 2,00 5,00 5,00 

PUM+MPK 36 3,67 1,10 2,00 6,00 4,00 4,00 2,00 3,00 4,50 5,00 

PUM+MBP+MPK 53 3,64 1,21 1,00 6,00 4,00 4,00 2,00 3,00 4,00 6,00 

PUM+DIS 16 3,38 1,45 1,00 5,00 3,50 5,00 1,00 2,00 5,00 5,00 

PUM+GJM 34 4,06 1,23 2,00 6,00 4,00 4,00 2,00 3,00 5,00 6,00 

Skupaj 342 3,56 1,35 0,00 6,00 4,00 4,00 1,00 3,00 5,00 6,00 

6. r 
(15) 

PUM 118 5,08 2,97 1,00 15,0 4,00 4,00 1,00 3,00 6,00 11,0 

PUM+MBP 85 4,68 3,11 0,00 13,0 4,00 1,00 1,00 2,00 7,00 10,00 

PUM+MPK 36 5,58 3,04 0,00 12,0 5,50 5,00 0,00 4,00 7,50 10,00 

PUM+MBP+MPK 53 5,47 3,14 0,00 14,0 5,00 6,00 1,00 3,00 7,00 12,00 

PUM+DIS 16 6,44 4,68 0,00 14,0 5,00 2,00 0,00 2,00 11,00 14,00 

PUM+GJM 34 5,62 3,62 1,00 14,0 5,00 4,00 1,00 3,00 9,00 13,00 

Skupaj 342 5,21 3,21 0,00 15,0 5,00 4,00 1,00 3,00 7,00 11,00 

7. r (9) 

PUM 118 3,08 2,26 0,00 12,0 3,00 2,00 0,00 1,00 4,00 7,00 

PUM+MBP 85 2,59 2,07 0,00 7,00 2,00 0,00 0,00 1,00 4,00 6,00 

PUM+MPK 36 2,64 2,06 0,00 7,00 2,00 0,00 0,00 1,00 4,00 6,00 

PUM+MBP+MPK 53 3,08 2,08 0,00 9,00 3,00 3,00 0,00 2,00 4,00 8,00 

PUM+DIS 16 3,31 2,89 0,00 8,00 3,00 0,00 0,00 0,50 6,00 8,00 

PUM+GJM 34 3,21 2,65 0,00 9,00 2,50 2,00 0,00 1,00 5,00 8,00 

Skupaj 342 2,94 2,24 0,00 12,0 3,00 2,00 0,00 1,00 4,00 7,00 

8.r (13) 

PUM 118 4,69 2,38 0,00 11,00 5,00 4,00 1,00 3,00 7,00 8,00 

PUM+MBP 85 3,93 2,06 0,00 9,00 4,00 3,00 1,00 3,00 6,00 7,00 

PUM+MPK 36 4,58 2,16 1,00 9,00 5,00 5,00 1,00 3,00 6,50 8,00 

PUM+MBP+MPK 53 4,91 2,38 2,00 11,00 5,00 2,00 2,00 3,00 7,00 9,00 

PUM+DIS 16 5,44 2,66 2,00 11,00 6,00 6,00 2,00 3,00 7,00 11,00 

PUM+GJM 34 4,65 1,95 1,00 9,00 4,00 4,00 2,00 3,00 7,00 8,00 

Skupaj 342 4,55 2,27 0,00 11,0 4,00 3,00 1,00 3,00 6,00 8,00 

9. r (7) 

PUM 118 1,31 1,26 0,00 6,00 1,00 1,00 0,00 0,00 2,00 4,00 

PUM+MBP 85 1,40 1,45 0,00 7,00 1,00 0,00 0,00 0,00 2,00 4,00 

PUM+MPK 36 1,31 1,24 0,00 6,00 1,00 1,00 0,00 0,00 2,00 3,00 

PUM+MBP+MPK 53 1,83 1,53 0,00 6,00 1,00 1,00 0,00 1,00 3,00 5,00 

PUM+DIS 16 1,69 1,40 0,00 5,00 2,00 2,00 0,00 0,50 2,50 5,00 

PUM+GJM 34 1,44 1,31 0,00 5,00 1,00 2,00 0,00 0,00 2,00 4,00 

Skupaj 342 1,44 1,37 0,00 7,00 1,00 1,00 0,00 0,00 2,00 4,00 

5.r– 5. razred, 6.r –6. razred, 7.r –7. razred, 8.r– 8. razred, 9.r –9. Razred, N – število učencev, AS – aritmetična sredina, SO – 

standardni odklon, Min – minimum, Max – maksimum, Me – Mediana, Mo – Modus, P## – percentil 
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Tabela 16. Opisna statistika za dosežke pri nalogah glede na razred obravnave učne snovi 

Če primerjamo med seboj naloge po razredih lahko rečemo, da učenci s PUM in drugimi 

primanjkljaji in motnjami najbolje rešujejo naloge, ki preverjajo učno snov 5. razreda, saj 

dosežejo v povprečju 59,33% možnih točk, slabše pa rešujejo naloge, ki preverjajo učno 

snov 8. razreda (35%), 6. razreda (34,73%) in 7. razreda (32,67%), najslabše pa rešujejo 

naloge, ki preverjajo znanje 9. razreda (20,57%). Glede na to, da je snov 9. razreda še 

premalo utrjena in zahtevna (abstraktna) so rezultati pričakovani.  Nizke rezultate pri učni 

snovi 7. razreda pa smo pričakovali tudi glede na navedbe v literaturi, da imajo učenci s 

PUM velike težave pri razumevanju in računanju z ulomki ter odstotki, načrtovalne 

naloge pa učenci hitro pozabijo.    

Do podobnih ugotovitev prihajata tudi A. Žakelj in Magajna (2011), ki ugotavljata, da so 

naloge, ki preverjajo učno snov 9. razreda na NPZ iz MAT za učence najzahtevnejše, pri 

nalogah, ki preverjajo učno snov nižjih razredov pa so uspešni tam, kjer se snov navezuje 

na vsebino poznejših let.  

Tudi pri analizi nalog glede na razred obravnave učne snovi ugotovimo, da najnižje 

povprečne dosežke kažejo učenci, ki imajo poleg PUM tudi motnje branja in pisanja 

(skupina PUM+MBP), le pri učni snovi 9. razreda dosegajo nižje rezultate od te skupine 

učenci, ki imajo PUM (skupina PUM) in učenci, ki imajo  poleg PUM tudi motnje 

pozornosti in koncentracije (skupina PUM+MPK). Možna razlaga je, da učenci s PUM in 

tisti, ki imajo poleg PUM še MPK potrebujejo več časa za utrditev učne snovi ali pa 

postane učna snov preveč zahtevna (abstraktna) oz. kompleksna (veliko korakov pri 

reševanju), da bi ji bili ti učenci lahko kos.   

Najboljše povprečne rezultate dosegajo učenci s PUM in GJM pri učeni snovi 5. in 8. 

razreda, pri učeni snovi 6. in 7. razreda pa učenci iz skupine PUM+DIS. Opozoriti  

moramo še na nizek dosežek te skupine učencev v primerjavi z ostalimi skupinami 

učencev pri učni snovi 5. razreda. Učno snov 9. razreda pa so najbolj usvojili učenci, ki 

imajo PUM ter motnje branja in pisanj in motnje pozornosti ter koncentracije (skupina 

PUM+MBP+MPK).  

  



Gabriela Kveh Žgur  Nacionalno preverjanje znanja iz matematike pri učencih s primanjkljaji na 

posameznih področjih učenja 

95 

  

14.5. DOSEŽKI PRI NALOGAH GLEDE NA BARVNA 

OBMOČJA ZAHTEBNOSTI  

Tabela 16 prikazuje opisno statistiko za naloge razdeljene glede na barvna območja 

zahtevnosti 

Sprem. Skupina N AS SO Min Max Me Mo P05 P25 P75 P95 

zeleno 

PUM 118 7,15 1,93 0,00 10,00 7,00 8,00 3,00 6,00 8,00 10,00 

PUM+MBP 85 6,40 2,55 0,00 10,00 7,00 7,00 2,00 4,00 8,00 10,00 

PUM+MPK 36 6,97 1,99 2,00 10,00 7,00 7,00 3,00 6,00 8,00 10,00 

PUM+MBP+MPK 53 7,09 2,00 2,00 10,00 7,00 9,00 4,00 6,00 9,00 10,00 

PUM+DIS 16 7,19 2,14 3,00 10,00 7,50 6,00 3,00 6,00 9,00 10,00 

PUM+GJM 34 7,44 2,12 3,00 10,00 8,00 10,00 4,00 6,00 9,00 10,00 

Skupaj 342 6,97 2,16 0,00 10,00 7,00 8,00 3,00 6,00 9,00 10,00 

rumeno 

PUM 118 4,50 2,81 0,00 11,00 4,00 3,00 0,00 3,00 6,00 10,00 

PUM+MBP 85 3,78 2,61 0,00 10,00 4,00 4,00 0,00 2,00 6,00 8,00 

PUM+MPK 36 4,64 2,72 0,00 9,00 4,50 2,00 1,00 2,00 7,00 8,00 

PUM+MBP+MPK 53 4,72 3,03 0,00 11,00 5,00 5,00 0,00 2,00 7,00 10,00 

PUM+DIS 16 5,13 3,32 0,00 10,00 4,50 4,00 0,00 2,50 7,50 10,00 

PUM+GJM 34 4,79 3,09 0,00 11,00 4,00 1,00 1,00 3,00 7,00 10,00 

Skupaj 342 4,43 2,85 0,00 11,00 4,00 1,00 0,00 2,00 7,00 10,00 

 rdeče 

PUM 118 3,19 2,78 0,00 12,00 3,00 0,00 0,00 1,00 4,00 9,00 

PUM+MBP 85 3,19 3,08 0,00 14,00 3,00 0,00 0,00 1,00 5,00 8,00 

PUM+MPK 36 2,83 2,44 0,00 9,00 2,00 0,00 0,00 1,00 5,00 7,00 

PUM+MBP+MPK 53 3,94 3,27 0,00 14,00 3,00 3,00 0,00 2,00 6,00 11,00 

PUM+DIS 16 4,38 4,30 0,00 13,00 3,50 0,00 0,00 1,00 7,00 13,00 

PUM+GJM 34 3,79 3,96 0,00 13,00 2,00 1,00 0,00 1,00 6,00 11,00 

Skupaj 342 3,38 3,12 0,00 14,00 3,00 0,00 0,00 1,00 5,00 9,00 

modro 

PUM 118 2,85 1,84 0,00 9,00 3,00 2,00 0,00 1,00 4,00 6,00 

PUM+MBP 85 2,54 1,60 0,00 7,00 2,00 2,00 0,00 1,00 4,00 6,00 

PUM+MPK 36 3,33 1,55 1,00 7,00 3,50 4,00 1,00 2,00 4,00 6,00 

PUM+MBP+MPK 53 3,15 1,87 0,00 8,00 3,00 2,00 1,00 2,00 4,00 7,00 

PUM+DIS 16 3,44 2,10 0,00 6,00 3,00 2,00 0,00 2,00 5,50 6,00 

PUM+GJM 34 2,94 1,61 0,00 6,00 3,00 4,00 1,00 2,00 4,00 6,00 

Skupaj 342 2,91 1,76 0,00 9,00 3,00 2,00 0,00 2,00 4,00 6,00 

zeleno – naloge, ki jih reši 75% učencev, rumeno –naloge, ki jih reši 50% učencev, rdeče –naloge, ki jih reši 25% učencev, 

modro- naloge, ki jih reši 10% učencev, N– število učencev, AS – aritmetična sredina, SO – standardni odklon, Min – minimum, 

Max – maksimum, Me – Mediana, Mo – Modus, P## – percentil 

Tabela 17: Opisna statistika za dosežke pri nalogah glede na barvno območje 

Iz tabele številka 16 lahko ugotovimo, da se pri primerjavi aritmetične sredine (AS), 

modusa (Mo) in mediane (Me) ne pokaže enostavne interpretacije rezultatov. Opazimo 

lahko, da na vseh 4 barvnih območjih zahtevnosti dosegajo najnižje dosežke učenci s 

PUM in motnjami branja in pisanja (skupina PUM+MBP). To pomeni, da najslabše od 

vseh skupin rešujejo tako najenostavnejše naloge iz zelenega območja kot naloge srednje 
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zahtevnosti (rumeno območje), zahtevne naloge (rdeče območje) in najzahtevnejše naloge 

(modro območje). Pri najenostavnejših nalogah dosegajo glede na AS, Me in Mo 

najboljše rezultate učenci s PUM in GJM, pri srednje zahtevnih, zahtevnih  in 

najzahtevnejših pa dosegajo najboljše povprečne rezultate učenci s PUM in dsipraksijo 

(skupina PUM+DIS). Učenci s PUM se po rezultatih uvrščajo takoj za učenci s PUM in 

MBP.  

14.6. PRILAGODITVE UČENCEV S PUM NA NPZ-JU IZ 

MAT 

V tabeli 18 je prikazano število in delež posameznih prilagoditev po skupinah učencev s 

PUM 

  Prilagoditev 

  Ne Da 

Prilagoditev Skupina n % n % 

žepno računalo 

Celoten vzorec 202 59,1% 140 40,9% 

PUM 69 58,5% 49 41,5% 

PUM+MBP 52 61,2% 33 38,8% 

PUM+MPK 19 52,8% 17 47,2% 

PUM+MBP+MPK 34 64,2% 19 35,8% 

PUM+DIS 8 50,0% 8 50,0% 

PUM+GJM 20 58,8% 14 41,2% 

25% podaljšan čas 

Celoten vzorec 299 87,4% 43 12,6% 

PUM 97 82,2% 21 17,8% 

PUM+MBP 75 88,2% 10 11,8% 

PUM+MPK 34 94,4% 2 5,6% 

PUM+MBP+MPK 48 90,6% 5 9,4% 

PUM+DIS 14 87,5% 2 12,5% 

PUM+GJM 31 91,2% 3 8,8% 

50% podaljšan čas 

Celoten vzorec 40 11,7% 302 88,3% 

PUM 21 17,8% 97 82,2% 

PUM+MBP 10 11,8% 75 88,2% 

PUM+MPK 0 ,0% 36 100,0% 

PUM+MBP+MPK 4 7,5% 49 92,5% 

PUM+DIS 2 12,5% 14 87,5% 

PUM+GJM 3 8,8% 31 91,2% 

kartonček z opozorili 

Celoten vzorec 180 52,6% 162 47,4% 

PUM 76 64,4% 42 35,6% 

PUM+MBP 39 45,9% 46 54,1% 

PUM+MPK 14 38,9% 22 61,1% 

PUM+MBP+MPK 23 43,4% 30 56,6% 

PUM+DIS 8 50,0% 8 50,0% 
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  Prilagoditev 

  Ne Da 

Prilagoditev Skupina n % n % 

PUM+GJM 20 58,8% 14 41,2% 

kartonček s pretvorniki 

Celoten vzorec 117 34,2% 225 65,8% 

PUM 50 42,4% 68 57,6% 

PUM+MBP 26 30,6% 59 69,4% 

PUM+MPK 10 27,8% 26 72,2% 

PUM+MBP+MPK 16 30,2% 37 69,8% 

PUM+DIS 3 18,8% 13 81,3% 

PUM+GJM 12 35,3% 22 64,7% 

list z matematičnimi 

obrazci 

Celoten vzorec 112 32,7% 230 67,3% 

PUM 48 40,7% 70 59,3% 

PUM+MBP 28 32,9% 57 67,1% 

PUM+MPK 10 27,8% 26 72,2% 

PUM+MBP+MPK 15 28,3% 38 71,7% 

PUM+DIS 1 6,3% 15 93,8% 

PUM+GJM 10 29,4% 24 70,6% 

poštevankin kvadrat 

Celoten vzorec 176 51,5% 166 48,5% 

PUM 68 57,6% 50 42,4% 

PUM+MBP 43 50,6% 42 49,4% 

PUM+MPK 13 36,1% 23 63,9% 

PUM+MBP+MPK 25 47,2% 28 52,8% 

PUM+DIS 6 37,5% 10 62,5% 

PUM+GJM 21 61,8% 13 38,2% 

n – število učencev, % - delež v % po vrstici 

Tabela 18: Opisna statistika za prilagoditve 

Žepno računalo lahko učenci s PUM pri NPZ uporabljajo na podlagi odločbe o usmeritvi, 

v kateri mora biti ta prilagoditev zapisana. Žepno računalo lahko na NPZ-jih uporablja 

41% učencev. Nekoliko manj zastopana je ta prilagoditev pri učencih, ki imajo PUM in 

motnje branja in pisanja MBP (35,8%) in v skupini učencev, ki imajo poleg PUM še  

motnje branja in pisanj (MBP) in motnje pozornosti in koncentracije (MPK )( 38,8%).  

Njavečjo potrebo po podaljšanem času za 50% izkazuje skupina učencev, ki imajo poleg 

PUM tudi motnje pozornosti in koncentracije (skupina PUM+MPK) Vsi učenci iz te 

skupine so imeli podaljšan čas pisanja NPZ za 50%, v ostalih skupinah tudi prevladuje ta 

prilagoditev v priemrjavi s prilagoditvijo podaljšan čas za 25%.  

Več kot polovica učencev s PUM in motnjami kontracije (skupina PUM+MPK) in več 

kot polovica učencev s PUM in motnjami branja in pisanja (skupina PUM+MBP) ima 

možnost uporabiti kartonček z opozorili.  



Gabriela Kveh Žgur  Nacionalno preverjanje znanja iz matematike pri učencih s primanjkljaji na 

posameznih področjih učenja 

98 

  

Kartonček s pretvorniki merskih enot, poštevankin kvadrat in list z matematičnimi 

obrazci so tudi zelo pogosto zastopane prilagoditve, posebej pri skupini učencev, ki imajo 

poleg PUM tudi dispraksijo (skupina PUM+DIS). Kljub temu da ta skupina učencev 

dosega boljše rezulate kot druge skupine učencev s PUM, bi bilo prenagljeno 

zaključevati, da je ta rezulat samo odraz pogostejše uporabe omenjenih prilagoditev kot 

pri drugih skupinah učencev.  

Nekoliko manj zastopana je prilagoditev poštevankin kvadrat predvsem pri učencih s 

PUM in govrono-jezikovnimi težavami (GJM) (38,2%), kar lahko nakazuje, da učenci z 

govorno-jezikovnimi težavami lažje prikličejo aritemtična dejstava poštevanke.  
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15. PREVERJANJE HIPOTEZ 

15.1. HIPOTEZA 1  

Prva hipoteza se glasi: Med skupinami učencev z različnimi primanjkljaji obstajajo 

statistično pomembne razlike v dosežkih na preizkusu NPZ iz MAT in SLO. 

Preverili smo, če med skupinami učencev, ki smo jih oblikovali na osnovi PUM in drugih 

motenj in primanjkljajev kot so motnje branja in pisanja (MBP), motnje pozornosti in 

koncentracije (MPK) govorno-jezikovne motnje (GJM) in dispraksija (DIS) obstajajo 

satistično pomembne razlike v: 

 skupnem številu odstotnih točk na NPZ-ju pri MAT in SLO (RMAT% in 

RSLO%),  

 dosežkih na preizkusu NPZ iz MAT po taksonomskih ravneh (I., II., II.,IV), 

 dosežkih glede na vsebino matematičnih nalog (računske operacije in 

zaokroževanje- roz, izrazi-iz, pretvarjanje količin- pk, reševanje problemov- rp, 

enačbe-en, geometrija- geo, uporaba formul- uf in obdelava podatkov-op), 

 dosežkih glede na razred obravnave učne snovi pri MAT (5., 6.,7.,8., 9.), 

 dosežkih glede na območje zahtevnosti matematičnih naloge, kamor se uvrščajo 

naloge (zeleno, rumeno, rdeče, modro). 

Skupino učencev, ki so imeli PUM in dispraksijo (PUM+DIS), smo morali izločili iz 

preverjanja prve hipoteze, ker je numerus te skupine manj kot 30 učencev (N=16), 

primerjava s tako majhno skupino pa ne bi bila zanesljiva.  

Izkazalo se je, da statistično pomembnih razlik med skupino učencev, ki imajo samo 

PUM, skupino učencev, ki imajo poleg PUM še MBP, skupino učencev, ki imajo  poleg 

PUM še MPK, skupino učencev, ki imajo poleg PUM še MBP in MPK in  skupino 

učencev, ki imajo poleg  PUM še GJM, ni mogoče potrditi niti pri povprečnem 

rezultatu na preizkusu NPZ iz MAT (RMAT%) (KW: χ
2
 = 4,811, p = 0,307) niti pri 

povprečnem rezultatu na NPZ iz SLO (RSLJ%) (KW: χ
2
 = 4,811, p = 0,307) 

(tabela17). Razlike v povprečnih dosežkih na preizkus NPZ iz MAT in SLO, ki smo jih 

opisali že v poglavju Dosežki učencev na preizkusu NPZ iz SLJ In MAT so nastale 

slučajno in niso odraz nekega sistematičnega vzroka. To pomeni, da dodatne motnje, ki 

jih kažejo nekateri učenci, ne vplivajo pomembno niti na izkazano znanje MAT niti na 

izkazano znanje SLJ.  

Učenci z diskalkulijo ne glede na prisotnost MBP ali drugih motenj kažejo splošne 

deficite v procesiranju števil, zaradi katerih se med skupinami ne pojavljajo razlike 

(Jordan, 2007). 

N. Jordan (2007) navaja druge avtorje (Landerl, Bevanin Butterworth, 2004, Geary in 

drugi, 2000), ki so proučevali razlike  med skupina učencev, ki imajo samo PUM in poleg 
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PUM tudi MBP. Med skupinam niso našli statistično pomembnih razlik v razumevanju 

števil, v obsegu delovnega spomina, uporabi prstov pri računanju.  

Presenetljivo je dejstvo, da statistično pomembnih razlik ni pokazalo niti testiranje na 

skupnem rezultatu v odstotkih pri SLO pri skupini učencev, ki imajo samo PUM in 

skupini učencev, ki ima poleg PUM tudi MBP. Kljub temu dosegajo učenci, ki imajo 

PUM in MBP, nižje dosežke kot učenci, ki imajo samo PUM. Kaže, da PUM ne vplivajo 

na usvajanje sposobnosti branja (Jordan, 2007).  

  Opisne statistike KW 

Predmet Skupina N AS SO Min Max χ
2
 p2 

RMAT (%) 

PUM 118 35,37 15,15 8,00 78,00 

4,811 0,307 

PUM+MBP 85 31,84 16,17 0,00 72,00 

PUM+MPK 36 35,56 13,02 6,00 60,00 

PUM+MBP+MPK 53 37,85 16,73 12,00 86,00 

PUM+GJM 34 37,94 18,03 12,00 76,00 

Skupaj 326 35,14 15,85 0,00 86,00   

RSLO (%) 

PUM 113 39,26 14,59 12,00 75,00 

2,578 0,631 

PUM+MBP 81 35,87 14,54 8,00 72,00 

PUM+MPK 34 37,70 13,60 10,00 67,00 

PUM+MBP+MPK 53 38,87 15,24 15,00 75,00 

PUM+GJM 34 39,95 16,46 13,00 82,00 

Skupaj 315 38,23 14,78 8,00 82,00   

RMAT%  – povprečni rezulat v odstotkih na preizkusu NPZ iz MAT, RSLO%–  povprečni rezulat v 

odstotkih na preizkusu NPZ iz MAT,  N – število učencev, AS – aritmetična sredina, SO – standardni 

odklon, Min – minimum, Max – maksimum,  χ
2
 – χ

2
 vrednost Kruskal Wallis testa, p2 – statistična 

značilnost Kruskal Wallis testa 

 

Tabela 19. Primerjava doseženega rezultata pri matematiki (RMAT%) in slovenščini (RSL0%) 

med učenci z različnimi motnjami 

Med skupino učencev, ki imajo samo PUM, skupino učencev, ki imajo poleg PUM še 

MBP, skupino učencev, ki imajo poleg PUM še MPK, skupino učencev, ki imajo poleg 

PUM še MBP in MPK in skupino učencev, ki imajo poleg  PUM še GJM, ni mogoče 

potrditi niti statistično pomembnih razlik v skupnem številu točk pri matematičnih 

nalogah razdeljenih na štiri taksonomske stopnje (I, II, III, IV) (p > 0,05 ) niti z 

ANOVO niti z  Kruskal Wallisovim testom. Glej tabelo 18. Prikazali smo samo rezultate 

Kruskal Wallisovega testa.  

Učencev s PUM in kombiniranimi motnjami se v osnovnem in konceptualnem znanju, 

enostavnem in kompleksnem proceduralnem znanju in znanju raziskovanja in reševanja 

problemov ne razlikuje statistično pomembno, kar pomeni, da razlike, ki smo jih opisali v 

poglavju Dosežki učencev po taksonomskih stopnjah ne moremo posplošiti z dovolj 

visoko stopnjo gotovosti.   
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Taksonomska 

 stopnja 

 Opisne statistike KW 

Skupina N AS SO Min Max χ
2
 p2 

T I 

 

 

 

 

PUM 118 6,25 2,30 1,00 12,00 

5,133 

 

0,274 

 

PUM+PPBP 85 5,89 2,44 0,00 11,00 

PUM+MPK 36 6,31 2,10 2,00 9,00 

PUM+PPBP+MPK 53 6,85 2,37 2,00 13,00 

PUM+GJM 34 6,71 2,37 3,00 11,00 

Skupaj 326 6,31 2,34 0,00 13,00   

T II 

 

 

 

 

PUM 118 6,75 2,99 0,00 13,00 

7,970 

 

0,093 

 

PUM+PPBP 85 5,62 3,17 0,00 12,00 

PUM+MPK 36 6,86 2,80 1,00 12,00 

PUM+PPBP+MPK 53 6,74 3,32 1,00 14,00 

PUM+GJM 34 6,94 3,24 1,00 14,00 

Skupaj 326 6,48 3,12 0,00 14,00   

T III 

 

 

 

 

PUM 118 2,71 1,91 0,00 9,00 

6,992 

 

0,136 

 

PUM+PPBP 85 2,53 1,84 0,00 7,00 

PUM+MPK 36 3,06 1,62 0,00 7,00 

PUM+PPBP+MPK 53 3,19 1,89 0,00 9,00 

PUM+GJM 34 3,09 2,02 0,00 8,00 

Skupaj 326 2,82 1,88 0,00 9,00   

T IV 

 

 

 

 

PUM 118 1,97 1,94 0,00 8,00 

1,276 

 

0,865 

 

PUM+PPBP 85 1,87 1,98 0,00 9,00 

PUM+MPK 36 1,56 1,46 0,00 6,00 

PUM+PPBP+MPK 53 2,15 2,19 0,00 9,00 

PUM+GJM 34 2,24 2,51 0,00 8,00 

Skupaj 326 1,96 2,01 0,00 9,00   

Tabela 20: Primerjava doseženih točk pri matematiki glede na taksonomske stopnje nalog med 

učenci z različnimi motnjami 

Učenci iz omenjenih 5 skupin dosegajo v povprečju približno  enake rezltate na vseh 4 

taksonomskih ravneh (tj. I.- poznavanje in razumevanje pojmov in dejstev, II.- 

poznavanje in uporaba enostavnih postopkov, II.- poznavanje in uporaba kompleksnih 

postopkov, IV.- reševanje in raziskovanje problemov). Pri nalogah I., II. in III. 

taksonomske ravni dosegajo najnižje dosežke v povprečju učenci, ki imajo PUM in MBP, 

pri IV. taksonomski ravni so najnižje dosežke v povprečju dosegli učenci  s PUM in 

MPK. 

Glede na vsebino nalog pri matematiki, smo statistično značilne razlike med skupinami 

ugotovili pri nalogah »računske operacije in zaokroževanja.« ( KW: χ
2
 = 13,597, 

p = 0,009), in sicer so največje povprečno število točk dosegli učenci, ki imajo PUM in 

MPK in učenci, ki imajo PUM in GJM (AS = 3,03), najmanjše povprečno število točk pa 

so dosegli učenci, ki imajo PUM in MBP (AS = 2,40). Pri nalogah z drugimi vsebinami 

nismo ugotovili statistično značilnih razlik med skupinami (p > 0,05) (Tabela 19). 
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Učenci, ki imajo PUM in poleg PUM tudi motnje branja in pisanja, naredijo veliko napak 

pri štetju, računanju in priklicu aritmetičnih dejstev (Rourk, 1993). Učenci s PUM in 

MBP dosegajo slabše rezultate pri nalogah s števili kot učenci, ki imajo samo PUM 

(Jordan, 2007). Kaže, da dosežek učencev pri nalogah računskih operacij in 

zaokroževanja, statistično pomembno razlikuje učence, ki imajo PUM in motnje branja in 

pisanja ter učence, ki imajo PUM in motnje pozornosti in koncentracije, in učence, ki 

imajo PUM in govorno-jezikovne motnje.  

 

Vsebina 

 Opisne statistike KW 

Skupina N AS SO Min Max χ
2
 p2 

roz 

PUM 118 2,70 1,08 1,00 6,00 

13,597 

 

0,009 

 

PUM+PPBP 85 2,40 1,17 0,00 5,00 

PUM+MPK 36 3,03 1,11 1,00 5,00 

PUM+PPBP+MPK 53 2,87 1,29 0,00 6,00 

PUM+GJM 34 3,03 0,87 1,00 5,00 

Skupaj 326 2,72 1,14 0,00 6,00   

iz 

PUM 118 3,84 2,05 0,00 8,00 

5,139 

 

0,273 

 

PUM+PPBP 85 3,31 2,03 0,00 8,00 

PUM+MPK 36 4,00 1,96 0,00 8,00 

PUM+PPBP+MPK 53 4,00 2,29 0,00 8,00 

PUM+GJM 34 4,00 2,17 1,00 8,00 

Skupaj 326 3,76 2,09 0,00 8,00   

pk 

PUM 118 0,77 0,74 0,00 2,00 

6,788 

 

0,148 

 

PUM+PPBP 85 0,74 0,73 0,00 2,00 

PUM+MPK 36 1,03 0,65 0,00 2,00 

PUM+PPBP+MPK 53 0,87 0,71 0,00 2,00 

PUM+GJM 34 0,97 0,72 0,00 2,00 

Skupaj 326 0,83 0,72 0,00 2,00   

rp 

PUM 118 1,77 2,37 0,00 10,00 

2,024 

 

0,731 

 

PUM+PPBP 85 1,86 2,38 0,00 9,00 

PUM+MPK 36 1,69 1,91 0,00 7,00 

PUM+PPBP+MPK 53 2,21 2,59 0,00 10,00 

PUM+GJM 34 2,41 3,21 0,00 10,00 

Skupaj 326 1,92 2,46 0,00 10,00   

en 

Skupina 1 118 1,11 1,28 0,00 4,00 

2,943 

 

0,567 

 

Skupina 2 85 1,01 1,23 0,00 4,00 

Skupina 3 36 1,14 1,22 0,00 4,00 

Skupina 4 53 1,45 1,49 0,00 4,00 

Skupina 6 34 1,12 1,15 0,00 4,00 

Skupaj 326 1,14 1,28 0,00 4,00   

geo 

Skupina 1 118 3,58 1,93 0,00 12,00 
3,086 

 

0,544 

 
Skupina 2 85 3,13 1,81 0,00 7,00 

Skupina 3 36 3,39 1,95 0,00 7,00 
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Vsebina 

 Opisne statistike KW 

Skupina N AS SO Min Max χ
2
 p2 

Skupina 4 53 3,57 1,81 1,00 7,00 

Skupina 6 34 3,59 1,83 0,00 7,00 

Skupaj 326 3,44 1,87 0,00 12,00   

uf 

Skupina 1 118 2,77 1,50 0,00 7,00 

8,677 

 

0,070 

 

Skupina 2 85 2,16 1,44 0,00 6,00 

Skupina 3 36 2,31 1,43 0,00 5,00 

Skupina 4 53 2,60 1,62 0,00 8,00 

Skupina 6 34 2,29 1,59 0,00 5,00 

Skupaj 326 2,48 1,52 0,00 8,00   

op 

Skupina 1 118 1,14 0,91 0,00 4,00 

7,887 

 

0,096 

 

Skupina 2 85 1,31 0,96 0,00 4,00 

Skupina 3 36 1,19 1,01 0,00 4,00 

Skupina 4 53 1,36 1,09 0,00 4,00 

Skupina 6 34 1,56 0,79 0,00 3,00 

Skupaj 326 1,27 0,96 0,00 4,00   

Tabela 21: Primerjava doseženih točk pri matematiki glede na vsebino nalog med učenci z 

različnimi motnjami 

Najnižje rezultate pri nalogah reševanja in raziskovanja problemov dosegajo učenci, ki 

imajo poleg PUM tudi MPK.  Na ostalih vsebinskih področjih, kjer razlike med 

skupinami tudi niso bile dovolj velike, da bi bile statistično pomembne, opažamo, da 

učenci, ki imajo PUM in MBP,  dosegajo najnižje rezultate, in sicer pri nalogah z izrazi, 

pretvarjanjem količin, z enačbami, iz geometrije in  uporabe formul. Le pri nalogah 

reševanja problemov so dosegli učenci, ki imajo PUM in MPK, in učenci, ki imajo samo 

PUM, slabši rezultat kot učenci, ki imajo PUM in MBP, in pri nalogah obdelave 

podatkov, kjer so najnižji rezultat dosegli učenci iz skupine PUM. Učenci, ki imajo samo 

PUM, dosegajo boljše rezultate pri nalogah reševanja problemov kot učenci iz skupine, ki 

ima poleg PUM tudi MBP, vendar ne na področju osnovnih računskih operacij in mestnih 

vrednosti. (Jordan, 2007) 

Statistično značilnih razlik med skupinami v doseženem številu točk pri preizkusu 

NPZ iz MAT glede na razred obravnavane učne snovi ni bilo mogoče potrditi 

(p > 0,05) (Tabela 20 ). Učna snov od 5. do 9. razreda je bila za učence s PUM in 

kombiniranimi motnjami enako zahtevna. Razlike, ki smo jih opisali v poglavju Dosežki 

učencev glede na razred obravnave učne snovi, ne moremo z dovolj veliko gotovostjo 

posplošiti.  
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Razred  
obravnavane 
 učne snovi 

 Opisne statistike KW 

Skupina N AS SO Min Max χ2 p2 

5. razred 

PUM 118 3,53 1,32 0,00 6,00 

5,660 
 

0,226 
 

PUM+MBP 85 3,32 1,55 0,00 6,00 

PUM+MPK 36 3,67 1,10 2,00 6,00 

PUM+MBP+MPK 53 3,64 1,21 1,00 6,00 

PUM+GJM 34 4,06 1,23 2,00 6,00 

Skupaj 326 3,56 1,35 0,00 6,00   

6. razred 

PUM 118 5,08 2,97 1,00 15,00 

4,389 
 

0,356 
 

PUM+MBP 85 4,68 3,11 0,00 13,00 

PUM+MPK 36 5,58 3,04 0,00 12,00 

PUM+MBP+MPK 53 5,47 3,14 0,00 14,00 

PUM+GJM 34 5,62 3,62 1,00 14,00 

Skupaj 326 5,15 3,11 0,00 15,00   

7. razred 

PUM 118 3,08 2,26 0,00 12,00 

3,086 
 

0,544 
 

PUM+MBP 85 2,59 2,07 0,00 7,00 

PUM+MPK 36 2,64 2,06 0,00 7,00 

PUM+MBP+MPK 53 3,08 2,08 0,00 9,00 

PUM+GJM 34 3,21 2,65 0,00 9,00 

Skupaj 326 2,92 2,21 0,00 12,00   

8. razred 

PUM 118 4,69 2,38 0,00 11,00 

7,292 
 

0,121 
 

PUM+MBP 85 3,93 2,06 0,00 9,00 

PUM+MPK 36 4,58 2,16 1,00 9,00 

PUM+MBP+MPK 53 4,91 2,38 2,00 11,00 

PUM+GJM 34 4,65 1,95 1,00 9,00 

Skupaj 326 4,51 2,25 0,00 11,00   

9. razred 

PUM 118 1,31 1,26 0,00 6,00 

5,084 
 

0,279 
 

PUM+MBP 85 1,40 1,45 0,00 7,00 

PUM+MPK 36 1,31 1,24 0,00 6,00 

PUM+MBP+MPK 53 1,83 1,53 0,00 6,00 

PUM+GJM 34 1,44 1,31 0,00 5,00 

Skupaj 326 1,43 1,37 0,00 7,00   

Tabela 22:  Primerjava doseženih točk pri matematiki glede na razred obravnavane učne snovi 

med učenci z različnimi motnjami 

V povprečju dosegajo najnižje dosežke pri nalogah iz učne snovi 5., 6., 7., in 8. razreda 

učenci, ki imajo PUM in MBP, pri nalogah iz učne snovi 9. razreda pa učenci, ki imajo 

samo PUM in učenci, ki imajo poleg PUM tudi MPK.  Razlog lahko iščemo v slabi 

utrjenosti učne snovi 9. razreda oz. zahtevnosti učne snovi 9. razreda. Najboljše doseže v 

povprečju pa dosegajo pri učni snovi 5., 6., in 7. razreda učenci s PUM in GJM, pri učni 

snovi 8. in 9. razreda pa učenci s PUM, MBP in MPK. 

Statistično značilnih razlik med skupinami v doseženem številu točk pri MAT glede 

na razdelitev nalog po območjih zahtevnosti ni bilo mogoče potrditi (p > 0,05). Glej 

tabelo 23. Učenci, ki imajo samo PUM in učenci s kombiniranimi motnjami enako dobro 
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rešujejo najenostavnejše naloge iz zelenega območja, poleg tega se ne razlikujejo v 

dosežkih pri nalogah srednje zahtevnosti (rumeno območje), niti pri zahtevnih nalogah 

(rdeče območje) in najzahtevnejših  nalogah (modro območje). Razlike, ki smo jih opisali 

v poglavju Dosežki pri nalogah glede na barvana območja zahtevnosti, so lahko odraz 

razlik v velikosti skupin ali vpliva nesistematičnih dejavnikov. 

Razdelitev nalog  

po območjih 

  Opisne statistike KW 

Skupina N AS SO Min Max χ
2
 p2 

zeleno 

PUM 118 7,15 1,93 0,00 10,00 

5,566 0,234 

PUM+MBP 85 6,40 2,55 0,00 10,00 

PUM +MPK 36 6,97 1,99 2,00 10,00 

PUM+MBP+MPK 53 7,09 2,00 2,00 10,00 

PUM+GJM 34 7,44 2,12 3,00 10,00 

Skupaj 326 6,96 2,16 0,00 10,00   

rumeno 

PUM 118 4,50 2,81 0,00 11,00 

5,336 0,255 

PUM+MBP  85 3,78 2,61 0,00 10,00 

PUM +MPK  36 4,64 2,72 0,00 9,00 

PUM+MBP+MPK 53 4,72 3,03 0,00 11,00 

PUM+GJM 34 4,79 3,09 0,00 11,00 

Skupaj 326 4,39 2,82 0,00 11,00   

rdeče 

PUM 118 3,19 2,78 0,00 12,00 

3,149 0,533 

PUM+MBP 85 3,19 3,08 0,00 14,00 

PUM +MPK 36 2,83 2,44 0,00 9,00 

PUM+MBP+MPK 53 3,94 3,27 0,00 14,00 

PUM+GJM 34 3,79 3,96 0,00 13,00 

Skupaj 326 3,33 3,05 0,00 14,00   

modro 

PUM 118 2,85 1,84 0,00 9,00 

7,516 0,111 

PUM+MBP 85 2,54 1,60 0,00 7,00 

PUM +MPK 36 3,33 1,55 1,00 7,00 

PUM+MBP+MPK 53 3,15 1,87 0,00 8,00 

PUM+GJM 34 2,94 1,61 0,00 6,00 

Skupaj 326 2,88 1,74 0,00 9,00   

Tabela 23: Primerjava doseženih točk pri matematiki glede na razdelitev nalog po območjih med 

učenci z različnimi motnjami 

Na osnovi rezultatov raziskave, ki smo jo opravili v okviru magistrske naloge, lahko  

hipotezo 1 potrdimo le za naloge, ki preverjajo znanje računskih opreacij in 

zaokroževanja. Statistično pomembno slabše dosežke so pri nalogah, ki preverjajo 

znanje računskih operacij in zaokroževanja, pokazali učenci, ki imajo primanjkljaje pri 

učenju matematike in motnje branja in pisanja (skupina PUM+MBP), in statistično 

pomembno boljše rezultate učenci, ki imajo primanjkljaje pri učenju matematike in 

motnje pozornosti in koncentracije (PUM+MPK), in učenci, ki imajo primanjkljaje pri 

učenju matematike in govorno-jezikovne motnje (skupina PUM+GJM). Skupina učencev, 

ki ima samo PUM, se statistično pomembno ne razlikuje od nobene od skupin učencev, ki 

ima poleg PUM še druge motnje. Naši rezultati se ujemajo z rezultati drugih raziskav 
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(Landerl, Bevanin Butterworth, 2004, Geary in drugi, 2000 , povzeto po Jordan 2007). 

Vse skupine, ki smo jih proučili vključujejo učence s  primanjkljaji pri učenju matematike 

(PUM), ki se odražajo v primanjkljajih pri usvajanju osnovnih aritmetičnih sposobnosti in 

avtomatizaciji računanja, dojemanju konceptov povezanih s števili, določanju mesta 

številom v številski vrsti, uporabi razvojno enostavnejših strategij, priklicu aritmetičnih 

dejstev in točnosti matematičnega rezoniranja (Jamirez-Fernandez, 2016, Geary, 2000, 

2011, Magajna in drugi, 2015) in ti skupni primanjkljaji v procesiranju števil so lahko  

razlog, zaradi katerega se med skupinam učencev s PUM in drugimi primanjkljaji ne 

pojavljajo razlike (Jordan, 2007. Vsi ti primanjkljaji pomembno vplivajo na usvajanju 

znanja na vseh taksonomskih ravneh, vsa leta šolanja, na različnih vsebinskih področjih 

MAT, tako pri enostavnih nalogah kot zahtevnejših. Vpliv teh primanjkljajev na 

matematične dosežke se z leti šolanja ne zmanjšuje.  

Skupine , ki smo jih oblikovali na osnovi razvrstitev glede na PP, ki jo uporablja RIC za 

določitev prilagoditev, so glede na rezultate pri NPZ iz MAT zelo heterogene, kar 

pomeni, da se pojavljajo velike razlike v dosežkih učencev znotraj skupin. PUM imajo 

tako učenci z diskalkulijo kot učenci s specifičnimi učnimi težavami. Tako lahko 

razložimo ugotovitev, da se dosežki učencev znotraj skupin bolj razlikujejo kot dosežki 

učencev med skupinami. Prav zaradi velikih razlik znotraj skupin statistično pomembnih 

razlik nismo mogli potrditi.  

Nekoliko boljše rezultate dosegajo učenci s PUM in  govorno-jezikovnimi motnjami in  

učenci s PUM in motnjo pozornosti in koncentracije samo pri nalogah računskih operacij 

in zaokroževanja. Kaže, da učenci s PUM in MPK ali GJM nimajo tako velikih težav pri 

priklicu aritmetičnih dejstev in avtomatizaciji računanja, kot jih imajo učenci, ki imajo 

PUM in motnje branja in pisanja. Zaradi narave svojih primanjkljajev učenci, ki imajo 

poleg PUM tudi MPK kažejo nekoliko slabše rezultate pri nalogah reševanja problemov.  

15.2. HIPOTEZA 2 

Druga hipoteza se glasi: Dosežki na NPZ pri MAT in SLO kažejo višjo stopnjo 

povezanosti pri učencih, ki imajo poleg PUM tudi primanjkljaje na področju branja 

in pisanja, govorno-jezikovne motnje in/ali motnje pozornosti in koncentracije kot 

pri učencih, ki imajo le PUM. 

S Pearsonovim in neparametričnim Spearmanovim korelacijskim koeficientom smo 

preverili, kakšna je stopnja povezanosti med rezultati pri MAT in SLO pri različnih 

skupinah. Izkazalo se je, da na celotnem vzorcu obstaja statistično značilna pozitivna 

povezanost med rezultatom pri matematiki in slovenščini (r = 0,491, p < 0,001; 

rs = 0,468, p < 0,001). Statistično značilno pozitivno povezanost (p < 0,05) smo ugotovili 

pri vseh skupinah učencev razen pri skupini učencev, ki ima PUM in dispraksijo (DIS), 

kjer pa zaradi majhnosti vzorca obstaja velika verjetnost napake II. stopnje. Rezultat te 

skupine je tako potrebno jemati z zadržkom, saj tudi vrednosti Pearsonovega in 

Spearmanovega korelacijskega koeficienta kažejo na šibko a pozitivno povezanost med 

rezultatoma. (Tabela 22)  
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  RMAT% 

  Pearsonov korelacijski koef. Spearmanov korelacijski koef. 

 

  r p N rs p N 

RSLO% 

Celoten vzorec 0,491 0,000 329 0,468 0,000 329 

PUM 0,416 0,000 113 0,400 0,000 113 

PUM+MBP 0,487 0,000 81 0,483 0,000 81 

PUM+MPK 0,468 0,005 34 0,441 0,009 34 

PUM+MBP+MPK 0,585 0,000 53 0,549 0,000 53 

PUM+DIS 0,350 0,220 14 0,267 0,357 14 

PUM+GJM 0,586 0,000 34 0,553 0,001 34 

r – Pearsonov korelacijski koef., rs – Spearmanov korelacijski koeficient 

p – statistična značilnost (2.sm.), N – število 

Tabela 24: Povezanost med rezultati pri matematiki in slovenščini 

Iz tabele 22 lahko preberemo, da najvišjo stopnjo povezanosti kažejo dosežki NPZ-ja iz 

MAT in SLO pri skupinah učencev, ki imata poleg PUM še govorno-jezikovne motnje in 

motnje branja in pisanja v kombinacij z motnjami pozornosti in koncentracije, najnižjo pa 

učenci, ki imajo samo PUM (Če ne upoštevamo učencev, ki so imeli poleg PUM tudi 

dispraksijo.).  

Verbalne sposobnosti (Kavkler, 1997, Kalan, 2015), sposobnosti centralnega izvršnega 

sistema (Geray, 2011) in  sposobnosti izvršilnih funkcij (Passolunghi, Siegel, 2004)  

igrajo pomembno vlogo pri usvajanju znanj tako pri slovenščini kot matematiki,  zato 

učenci, ki kažejo na teh področjih večje primanjkljaje, izkazujejo večjo stopnjo 

povezanosti rezultatov na NPZ-ju iz MAT in SLO. Primanjkljaji na področju jezika 

neposredno vplivajo na učenčevo sposobnost razumevanja ustnih in pisnih navodil in na 

sposobnost usvajanja in razumevanja matematičnega jezika (Dowker, 2005). Težave, ki 

jih imajo učenci z motnjami pozornosti in koncentracije pri vzdrževanju pozornosti  in 

voljnimi procesi med reševanje preizkusov znanja, vplivajo na oba rezultata.    

Na osnovi rezultatov raziskave lahko potrdimo hipotezo 2, saj so dosežki pri NPZ iz 

MAT in SLO kažejo nižjo  pozitivno povezanost pri skupini učencev, ki imajo samo 

PUM in večjo pri ostalih skupinah učencev. Rezultate pri skupini učencev s PUM in 

dispraksijo moramo jemati z rezervo. Najvišjo stopnjo povezanosti, kažejo dosežki pri 

skupini učencev, ki imajo poleg PUM govorno-jezikovne težave, in skupini učencev, ki 

imajo poleg PUM primanjkljaje na področju branja in pisanja ter motnje pozornosti in 

koncentracije.  

15.3. HIPOTEZA 3 

Tretja hipoteza se glasi: Uporaba žepnega računala pri učencih s primanjkljaji pri 

MAT pomembno vpliva na dosežek na preizkusu NPZ iz MAT in na uspešnost 

reševanja nalog II. taksonomske ravni (uporaba enostavnih postopkov). 
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S t-testom za neodvisne vzorce ter neparametričnim Mann-Whitneyevim U testom smo 

preverili, če obstajajo razlike v rezultatih pri matematiki med učenci, ki so imeli žepno 

računalo, in učenci, ki žepnega računala niso imeli. Ker sta oba testa dala podobne 

rezultate in ker spremenljivke pomembno odstopajo od normalne porazdelitve, smo 

interpretirali le Mann-Whitneyev U test.  

Izkazalo se je, da so statistično značilno boljši rezultat dosegli učenci, ki so imeli na voljo 

žepno računalo (MW: Z = -3,961, p < 0,001), in sicer so učenci z računalom v povprečju 

pri matematiki dosegli 39,4 %, medtem ko so učenci brez računala v povprečju dosegli 

32,6 %. Nadalje smo ugotovili, da so učenci z računalom dosegli statistično značilno 

boljši rezultat (p< 0,05) pri nalogah: 

 druge, tretje in četrte taksonomske stopnje,  

 pri nalogah računskih operacij in zaokroževanja, nalogah z izrazi, nalogah 

reševanja problemov, 

  pri nalogah, katerih učno snov so obravnavali v 6. in 8. Razredu, ter 

 pri nalogah rumenega, rdečega in modrega območja zahtevnosti. 

Pri preostalih rezultatih statistično značilnih razlik ni bilo mogoče potrditi, prav tako v 

nobenem primeru niso učenci brez računala dosegli statistično značilno boljšega rezultata 

kot učenci z računalom. (Tabela 24) 

Učenci s PUM imajo primanjkljaje na področju matematične kognicije. Proceduralno 

znanje kaže zaostanek v razvoju, medtem ko priklic aritmetičnih dejstev kaže razvojno 

drugačnost ali globlji primanjkljaj, ki ga ti učenci ne prerastejo (Geary, 1994). Žepno 

računalo je učencem s PUM in drugimi motnjami pomoč pri enostavnih računskih 

postopkih. Ker na natančnem izvajanju enostavnih računskih postopkov in na pravilnem 

ter hitrem priklicu aritmetičnih dejstev temelji tudi izvajanje kompleksnih računskih 

postopkov in reševanje in raziskovanje problemov, je žepno računalo pomoč tistim 

učencem, ki dosegajo matematično znanje na višjih taksonomskih ravneh, a ga zaradi 

specifičnih primanjkljajev na aritmetičnem področju ne morejo pokazati.   

Uporaba žepnega računala pomaga učencem pri nalogah računskih operacij in 

zaokroževanja, nalogah z izrazi in nalogah reševanja in raziskovanja problemov, ki 

temeljijo na aritmetičnem znanju. Na aritmetičnem znanju temeljijo tudi naloge z uporabo 

formul, pretvarjanja količin in naloge z enačbami, vendar so to vsebinska področja, ki so 

za učence s PUM in drugimi motnjami abstraktnejša, zahtevnejša, kjer imajo učenci tudi 

več težav s konceptualnim znanjem, zato ne uspejo izkoristiti prednosti uporabe žepnega 

računala 

Učenci s PUM in drugimi primanjkljaji, ki imajo možnost uporabe žepnega računala, 

dosegajo boljše rezultate pri nalogah, ki .preverjajo znanje 6. in 8.razreda. Učno snov teh 

dveh razredov so pokrivale naloge računanja z decimalnimi števili, potenciranja in 

korenjenja, reševanja problemov računanja prostornine in druge naloge. Prav pri 

omenjenih nalogah smo že predhodno opisali vpliv uporabe žepnega računala . 
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Žepno računalo učencem s PUM in kombiniranimi motnjami pomaga pri vseh nalogah 

razdeljenih na območja zahtevnosti, razen pri najbolj enostavnih, to so naloge iz zelenega 

območja. Pri vsebinski analizi teh postavk smo ugotovili, da so to postavke, ki 

vključujejoo pisno seštevanje in računanje do 20, zapis formule, geometrijsko 

načrtovanje, smer računanja in naloge izbire ustreznega odgovora, kjer ni potrebno 

računati. To so dejansko področja, kjer učenci ne potrebujejo žepnega računala. 

 Uporaba računala Mann Whitney 
U test  Ne Da 

 
N AS SO N AS SO Z p2 

RMAT% 202 32,58 15,26 140 39,44 16,59 -3,961 0,000 

T I 202 6,15 2,34 140 6,65 2,40 -1,928 0,054 

T II 202 5,95 3,05 140 7,29 3,09 -3,991 0,000 

T III 202 2,50 1,81 140 3,31 1,93 -4,029 0,000 

T IV 202 1,68 1,81 140 2,47 2,33 -2,897 0,004 

rač. op in zaok. 202 2,47 1,06 140 3,11 1,19 -5,458 0,000 

izrazi 202 3,14 1,89 140 4,67 2,03 -6,698 0,000 

pret. količin 202 0,82 0,71 140 0,89 0,76 -0,781 0,435 

reš.  pro., 202 1,54 2,27 140 2,59 2,74 -3,781 0,000 

enačbe 202 1,12 1,29 140 1,21 1,31 -0,687 0,492 

geometrija 202 3,48 1,95 140 3,41 1,80 -0,236 0,814 

upor. formul 202 2,50 1,55 140 2,54 1,57 -0,224 0,823 

obdelav. podat- 202 1,23 0,97 140 1,29 0,93 -0,642 0,521 

5. r 202 3,45 1,36 140 3,71 1,33 -1,732 0,083 

6. r 202 4,44 2,97 140 6,32 3,21 -5,857 0,000 

7. r 202 2,78 2,22 140 3,16 2,26 -1,578 0,114 

8. r 202 4,15 2,14 140 5,13 2,34 -4,043 0,000 

9. r 202 1,47 1,40 140 1,41 1,31 -0,211 0,833 

zeleno 202 6,86 2,11 140 7,12 2,23 -1,470 0,142 

rumeno 202 4,00 2,84 140 5,05 2,75 -3,574 0,000 

rdece 202 3,03 2,91 140 3,89 3,34 -2,342 0,019 

modro 202 2,39 1,55 140 3,65 1,78 -6,633 0,000 

N – število učencev, AS – aritmetična sredina, SO – standardni odklon 
Z – Z statistika Mann Whitney U testa, p2 – statistična značilnost (2.sm.) Mann Whitney U testa 

Tabela 25: Primerjava rezulatov pri matematiki med učenci, ki so imeli na voljo računalo in 

učenci, ki računala niso imeli 

Drugo hipotezo lahko na podlagi rezultatov raziskave potrdimo in ugotovimo, da ima 

uporaba žepnega računalnika (kalkulatorja) pomemben vpliv na dosežek učencev s 

PUM in kombiniranimi motnjami pri NPZ-ju iz MAT. Žepno računalo pomaga 

učencem pri nalogah, ki preverjajo poznavanje in uporabo enostavnih postopkov, pri 

nalogah, ki preverjajo poznavanje in uporabo kompleksnih postopkov in pri nalogah 

reševanja in raziskovanja problemov. Prav tako pomembno vpliva na reševanje nalog, ki 

preverjajo učno snov 6. in 8. razreda. Računalo učencem pomaga pri vseh nalogah, razen 

pri najbolj enostavnih, to so naloge iz zelenega območja. Rezultati so pričakovani in 

skladni z dognanji stroke.   
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Dodatno smo preverili, če se rezultat na NPZ-ju pri MAT na celotnem vzorcu in po 

skupinah razlikuje tudi med učenci, ki so imeli na voljo naslednje prilagoditve: 

 50% podaljšan čas, 

 kartonček z opozorili, 

 kartonček s pretvorniki, 

 list z matematičnimi obrazci, 

 poštevankin kvadrat. 

Pri statističnem testiranju razlik smo uporabili t-test za neodvisne vzorce ter 

neparametričnim Mann-Whitneyevim U test. Ker sta oba testa dala podobne rezultate in 

ker spremenljivke pomembno odstopajo od normalne porazdelitve, smo interpretirali le 

Mann-Whitneyev U test.  

  Prilagoditev 
Mann Whitney 

U test   Ne Da 

Prilagoditev Skupina N AS SO N AS SO Z p2 

50 % podaljšan 

čas 

Celoten vzorec 40 31,15 15,84 302 35,95 16,13 -2,121 0,034 

PUM 21 30,86 15,68 97 36,35 14,93 -1,726 0,084 

PUM+MBP 10 30,40 9,97 75 32,03 16,87 -0,294 0,769 

PUM+MPK 0 / / 36 35,56 13,02 / / 

PUM+MBP+MPK 4 24,00 12,65 49 38,98 16,61 -1,889 0,059 

PUM+DIS 2 69,00 4,24 14 36,43 19,61 -1,749 0,080 

PUM+GJM 3 20,00 3,46 31 39,68 17,93 -2,161 0,031 

kartonček z 

opozorili 

Celoten vzorec 180 33,79 17,12 162 37,17 14,85 -2,401 0,016 

PUM 76 33,26 14,59 42 39,19 15,57 -2,178 0,029 

PUM+MBP 39 28,41 16,61 46 34,74 15,37 -1,726 0,084 

ŠUM+MPK 14 34,14 14,52 22 36,45 12,25 -0,276 0,782 

PUM+MBP+MPK 23 37,04 21,59 30 38,47 12,13 -1,069 0,285 

ŠUM+DIS 8 33,00 20,51 8 48,00 20,81 -1,525 0,127 

PUM+GJM 20 42,60 19,39 14 31,29 13,96 -1,859 0,063 

kartonček s 

pretvorniki 

Celoten vzorec 117 34,99 17,41 225 35,60 15,49 -0,777 0,437 

PUM 50 34,32 15,76 68 36,15 14,75 -0,856 0,392 

PUM+MBP 26 33,77 16,95 59 30,98 15,89 -0,831 0,406 

PUM+MPK 10 32,60 16,28 26 36,69 11,72 -0,531 0,596 

PUM+MBP+MPK 16 36,63 22,28 37 38,38 14,01 -1,106 0,269 

PUM+DIS 3 41,33 21,57 13 40,31 22,25 -0,202 0,840 

PUM+GJM 12 38,67 20,46 22 37,55 17,07 -0,163 0,871 

list z 

matematičnimi 

obrazci 

Celoten vzorec 112 35,34 18,04 230 35,42 15,19 -0,619 0,536 

PUM 48 34,21 16,78 70 36,17 13,99 -0,910 0,363 

PUM+MBP 28 33,57 16,06 57 30,98 16,30 -0,800 0,423 

PUM+MPK 10 30,00 15,83 26 37,69 11,41 -1,415 0,157 

PUM+MBP+MPK 15 41,87 23,12 38 36,26 13,49 -0,218 0,828 
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  Prilagoditev 
Mann Whitney 

U test   Ne Da 

Prilagoditev Skupina N AS SO N AS SO Z p2 

PUM+DIS 1 32,00 / 15 41,07 22,04 -0,109 0,913 

PUM+GJM 10 41,60 22,92 24 36,42 15,90 -0,455 0,649 

poštevankin 

kvadrat 

Celoten vzorec 176 35,90 16,55 166 34,86 15,75 -0,305 0,760 

PUM 68 35,59 15,14 50 35,08 15,31 -0,199 0,842 

PUM+MBP 43 33,26 14,86 42 30,38 17,48 -1,039 0,299 

PUM+MPK 13 34,00 16,63 23 36,43 10,80 -0,363 0,717 

PUM+MBP+MPK 25 39,36 19,46 28 36,50 14,09 -0,018 0,986 

ŠIM+DIS 6 30,67 17,92 10 46,40 21,97 -1,738 0,082 

PUM+GJM 21 40,86 19,97 13 33,23 13,82 -1,226 0,220 

N – število učencev, AS – aritmetična sredina, SO – standardni odklon 

Z – Z statistika Mann Whitney U testa, p2 – statistična značilnost (2.sm.) Mann Whitney U testa 

Tabela 26: Primerjava  rezultatov pri MAT na celotnem vzorcu in po skupinah med učenci, ki so 

imeli na voljo določeno prilagoditev in učenci, ki niso imeli na voljo te prilagoditve 

Statistično pomembnih razlik, ki bi bile izračunane na dovolj velikem številu učencev 

(numerusu) med učenci, ki so bili deležni posamezne prilagoditve, in tistimi, ki je niso 

bili deležni, nismo odkrili pri nobeni skupini učencev s PUM in kombiniranimi motnjami 

(p>0,05).  

Ugotovili smo, da se rezultati učencev ne razlikujejo glede na zgoraj omenjene 

prilagoditve. Pri manjših skupinah je potrebno rezultate statističnih testov jemati z 

zadržkom. Tako se nakazuje statistično značilna razlika pri skupini učencev, ki so imeli 

PUM in govorno-jezikovne motnje (skupina PUM+GJM), vendar moramo to razliko 

jemati z zadržkom, saj je aritmetična sredina tistih učencev, ki niso imeli 50% 

podaljšanega časa, izračunana na vzorcu 3 učencev.  

Kljub temu da statistično pomembnih razlik nismo mogli potrditvi, se pri prilagoditvi 

50% podaljšan čas in kartonček z opozorili kaže tendenca, da je prisotnost prilagoditve 

povezana s boljšim dosežkom na celotnem vzorcu in tudi na nivoju skupin, saj so 

aritmetične sredine (AS) tistih učencev, ki so imeli prilagoditvi, višje od AS tistih 

učencev, ki teh dveh prilagoditev niso imeli. Rezultate skupine učencev, ki so imeli PUM 

in dispraksijo (skupina PUM+DIS) moramo jemati z zadržkom zaradi majhnega 

numerusa. 

Pri ostalih prilagoditvah (kartonček s pretvorniki, list z matematičnimi obrazci, 

poštevankin kvadrat) neke splošne tendence k boljšim rezultatom, če so imeli učenci 

možnost uporabe prilagoditev nismo zaznali. Na tem mestu bi opozorili na možnost, da 

učenci, kljub temu da so lahko koristili te prilagoditve, jih niso, bodisi ker teh 

pripomočkov niso prinesli s seboj ali pa se z njimi niso znali pomagati.   

Učenci s PUM in drugimi primanjkljaji, ki imajo odločbo komisije za usmerjanje,  so tako 

pri poučevanju kot pri preverjanju in ocenjevanju znanja, tudi pri NPZ-jih, deležni  

številnih prilagoditev, o katerih se ves čas razpravlja. Mnenja o upravičenosti učencev s 
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PP do prilagoditev so deljena. V razpravah zasledimo številne pobude (Prispevek k 

razpravi o nacionalnem preverjanju znanja, pridobljeno junija 2016) o ukinjanju 

prilagoditev za učence s PP. Vključili bi jih v razrede k ostalim učencem. Predlagajo, da 

bi imeli pripomočke, ne pa tudi bralcev, razlagalcev, spodbujevalcev in odmorov. 

Prilagoditve bralec in spodbujevalec ni imel nihče od učencev v našem vzorcu, zato o teh 

dveh prilagoditvah ne moremo reči ničesar. 

Za proučevanje prilagoditve prekinitev pisanja se nismo odločili, ker upravičenost do 

prilagoditve še ne pomeni, da je učenec tudi uporabil prekinitev, zato takih rezultatov ne 

bi uspeli interpretirati.  

Primerjali smo samo učence, ki so imeli podaljšan čas pisanja za 25% in za 50%, ne pa 

tudi tistih, ki podaljšanega časa niso imeli, ker takih učencev v našem vzorcu ni bilo. Pri 

učencih, ki so imeli 50% podaljšan čas in tistimi, ki so imeli 25% podaljšan čas, 

statistično pomembnih razlik med skupinama nismo potrdili, tudi zaradi majhnega števila 

učencev v posamezni skupini, ugotovili pa smo, da učenci, ki imajo možnost koristiti do 

50% podaljšan čas pisanja, dosegajo boljše povprečne rezultate, kot učenci, ki imajo čas 

podaljšan samo za 25%. Podatek je pomemben, ker je zbran skoraj na vsej populaciji 

učencev s PUM in kombiniranimi motnjami. Pri ostalih prilagoditvah tako velikih razlik v 

povprečnih dosežkih nismo odkrili.  
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16. ANALIZA NAPAK 

Pregledali smo vseh 342 preizkusov NPZ iz matematike, ki so jih reševali 12. maja 2015 

učenci s PUM in kombiniranimi motnjami in nam jih je posredovala Državna izpitna 

komisija. Manjka le 13 preizkusov, ki nam jih Državna izpitna komisija ni mogla 

posredovati v elektronski obliki zaradi povečave preizkusa. Zajeli smo skoraj celo 

populacijo učencev, ki imajo samo primanjkljaje pri učenju MAT (PUM), primanjkljaje 

pri učenju matematike in motnje branja in pisanja (PUM+MBP), primanjkljaje pri učenju 

matematike in motnje pozornosti in koncentracije (PUM+MPK), primanjkljaje pri učenju 

matematike, motnje branja in pisanj in motnje pozornosti in koncentracije 

(PUM+MBP+MPK), primanjkljaje pri učenju matematike in dispraksijo (PUM+DIS) in 

primanjkljaje pri učenju matematike in govorno-jezikovne motnje (PUM+GJM). 

16.1. ANALIZA NAPAK GLEDE NA MAKSIMALNO 

ŠTEVILO TOČK, ŠTEVILO TOČK 0 IN ŠTEVILO 

PRAZNIH NALOG 

Naloge smo predstavili glede na število učencev, ki so dosegli maksimalno število točk, 

število učencev, ki so dosegli minimalno število točk (0 točk) in glede na število učencev, 

ki se naloge niso niti lotili reševati in so tudi dobili 0 točk.  

naloge 

PUM 

 

PUM+ 

MBP 

 

PUM+ 

MPK 

 

PUM+MBP

+MPK 

 

PUM+DIS 

 

PUM+ 

GJM 

 

skupaj 

 

N=118 N=85 N=36 N=53 N=16 N=34 N=342 

1
.n

a
l 

mt 5 2 1 2 2 1 13 
0t 5 6 0 2 1 0 14 
pn 0 0 0 0 0 0 0 

2
.n

a
l 

mt 6 1 2 2 5 2 16 
0t 36 23 9 17 3 14 102 
pn 29 11 7 4 7 6 70 

3
.n

a
l 

mt 4 6 0 7 2 1 20 

0t 30 26 9 11 2 8 86 

pn 7 7 3 4 3 2 26 

4
.n

a
l 

mt 5 2 2 3 0 2 14 

0t 4 8 1 1 0 0 14 

pn 0 0 0 0 0 0 0 

5
.n

a
l 

mt 2 1 0 0 2 0 5 

0t 2 2 1 2 0 0 7 

pn 5 3 1 1 2 1 13 

6
.n

a
l 

mt 7 4 4 4 3 3 25 
0t 23 16 8 11 3 7 68 
pn 0 2 1 0 1 0 4 

7
.n

a
l 

mt 0 0 0 1 0 0 1 
0t 3 13 3 3 0 5 27 



Gabriela Kveh Žgur  Nacionalno preverjanje znanja iz matematike pri učencih s primanjkljaji na 

posameznih področjih učenja 

114 

  

pn 1 1 1 0 1 0 4 

8
.n

a
l 

mt 3 2 1 1 0 0 7 

0t 23 13 7 12 2 1 58 

pn 0 2 1 1 2 0 5 

9
.n

a
l 

mt 4 2 0 2 0 3 11 
0t 42 30 17 21 7 12 129 
pn 14 9 10 8 3 7 51 

Tabela 27: Število učencev, ki so doseli 0 točk, maksimalno število točk in se niso lotili reševanja 

naloge 

mt- število učencev, ki so dosegli vse možne točke, 0t- število učencev, ki so desegli 0 točk, pn- število 

učencev, ki niso reševali niti ene posatvke pri nalogi 

Glede na število učencev, ki so prejeli vse možne točke in število učencev, ki se naloge 

bodisi niso niti lotili reševati ali pa so prejeli 0 točk kljub reševanju, lahko rečemo, da sta 

bile za učence s PUM in kombiniranimi motnjami najmanj zahtevna 1. naloga in 4. 

naloga, ki preverjata znanje računskih operacij, zaokroževanja in reševanja izrazov. 

Vključujeta preverjane pisnega seštevanja, deljenja, množenja, potenciranja in reševanja 

izrazov z decimalnimi števili in potencami ter koreni. Naloga 4 je naloga izbire 

ustreznega odgovora, kjer pa so ponujene nepravilne možnosti kot distraktorji. Za učence 

s PUM in kombiniranimi motnjami so bile najbolj zahtevne  2., 8. in 9. naloga. 8. naloga 

preverja znanje na področju obdelave podatkov in verjetnosti, 2. in 9. naloga pa preverjata 

znanje reševanja in raziskovanja problemov. Učenci s PUM in kombiniranimi motnjami 

imajo težave že pri usvajanju aritmetičnih in drugih konceptualnih in deklarativnih znanj, 

zato so njihove težave pri reševanju problemov še toliko večje in pričakovane.   

Opazimo, da je samo 1 učenec na celem vzorcu dosegel maksimalno število točk pri 7. 

nalogi, da je samo 5 učencev na celem vzorcu doseglo maksimalno število točk pri 5. 

nalogi in samo 7 učencev pri 8. nalogi. Uporaba Pitagorovega izreka v geometrijskih 

telesih (7. naloga) in računanje krožnega izseka (5. naloga) se obravnava v 8. razredu in 

bi to znanje moralo biti v času pisanja NPZ ob koncu 9. razreda že utrjeno.  Računanje 

verjetnosti dogodkov (8. naloga) pa se obravnava v 9. razredu. Skoraj vsi učenci s PUM 

in kombiniranimi motnjami imajo pri teh vsebinah velike težave. To so tudi vsebine, ki od 

učencev zahtevajo višjo stopnjo abstrakcije, učenci s PUM pa imajo pri prehodu na 

stopnjo formalno logičnega mišljenja, ki se glede na Piagetove stopnje (1973) dogodi 

okrog 12. leta starosti, velike težave.  Pomemben delež šestnajstletnikov, ki zaključujejo 

šolanje, ne dosega stopnje formalno logičnega mišljenja (Orton, 2004), imajo vsa leta 

nadaljnjega šolanja težave z ulomki in decimalnimi števili (Calhon in drugi, 2007), 

nekateri učenci pa še v višjih razredih ne zmorejo hitrega in učinkovitega računanja z 

naravnimi števili (NMAP, 2008). Med njim so gotovo učenci s PUM in kombiniranimi 

motnjami. Učna snov 8. in 9. razreda je za veliko večino učencev s PUM in 

kombiniranimi motnjami prezahtevna. 

Opozorili bi še na posamezne rezultate, ki smo jih opazili pri primerjavi rezultatov glede 

na število učencev, ki so prejeli vse možne točke, in število učencev, ki se naloge bodisi 

niso niti lotili reševati ali pa so prejeli 0 točk kljub reševanju po posameznih skupinah. 
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Pri analizi nalog po taksonomskih stopnjah, vsebini, razredu obravnave učne snovi in 

barvnih območjih zahtevnosti naloge ugotavljamo, da najslabše rezultate glede na 

aritmetično sredino (AS) dosegajo učenci, ki imajo PUM in motnje branja in pisanja 

(skupine PUM+MBPP). Tudi pri pregledu rezultatov glede na delež učencev, ki dosegajo 

število točk 0 ugotavljamo, da ima skupini PUM+MPB najvišji delež učencev z 0 

točkami pri 1., 3., 4., 6., in 7. nalogi. Pri 2. nalogi ima največji delež točk 0 skupina 

PUM+DIS, pri 5. nalogi je skupina PUM+MBP izenačena s skupino PUM, pri 8. nalogi 

dosega največji delež točk 0 skupina PUM na račun napak pri branju preglednice, pri 9. 

nalogi pa najvišji delež točk 0 dosegajo učenci iz skupine PUM+MPK.  Rezultati so 

skladni s tistimi, ki smo jih opažali pri analizi nalog po taksonomskih ravneh  in vsebini. 

Učenci, ki imajo PUM in motnje pozornosti in koncentracije (skupina  PUM+MPK), 

pogosteje izpuščajo naloge, ki preverjajo znanje reševanja in raziskovanja problemov (2. 

in 9. naloga) in imajo več besedila in zahtevajo več korakov, ki vodijo do rešitve 

problema. Glede na to, da ti učenci dosegajo boljše rezultate na področju računskih 

operacij (glede na ostale skupine imajo najvišjo aritmetično sredino , AS=3,03), bi bilo 

smiselno ponuditi tem učencem pri tovrstnih nalogah pomočnika spodbujevalca. Ta 

skupina učencev po Navodila za izvedbo nacionalnega preverjanja znanja v osnovni šoli 

2014/2015 (2014) te pravice nima.  

Tudi učenci, ki imajo PUM in govorno-jezikovne motnje (PUM+GJM), so pokazali 

podobno tendenco izpuščanja nalog številka 2 in 9, medtem ko ostalih nalog niso 

izpuščali. V tej skupini je tudi v primerjavi z drugimi skupinami delež tistih učencev, ki 

so dosegli 0 točk pri teh dveh nalogah, največji. Pri 2. nalogi je 85% učencev iz te 

skupine doseglo 0 točk, pri 9. nalogi je takih učencev, ki so dosegli 0 točk, 55%. Pri 

ostalih skupinah so ti deleži precej manjši. (Za primerjavo v skupini PUM je pri 1. nalogi 

imelo 0 točk 55% učencev, pri 9. nalogi pa 30% učencev.) Pri 9. nalogi je višji delež od 

skupine PUM+GJM dosegla le skupina PUM+MPK, ki je imela delež  0,75. V skupini 

(PUM+GJM) so tudi učenci, ki imajo motne branja in pisanja. Tudi pri učencih iz skupine 

PUM+MBP se delež izpuščenih nalog poveča ravno pri nalogah reševanja in raziskovanja 

problemov, ki imajo daljša navodila in zahtevajo pretvorbo verbalnega jezika v 

matematični jezik. Na izpuščanje nalog pri učencih, ki imajo PUM in tudi MBP je 

opozoril tudi Rourke (1993). Ti učenci izpuščajo naloge, ker se počutijo negotove, 

zahtevajo neznane računske operacije ali ne razumejo prebranih navodil.  Kompleksnost 

stavčne strukture in težko razumljivo besedišče pri navodilih ter neurejen izgled vplivajo 

na veljavnost ocenjevanja znanja. (Clausen-May, 2007).  Menimo, da bi skupini učencev 

s PUM in GJM pri nalogah, ki preverjajo znanje reševanja in raziskovanja problemov 

prišla prav pomoč jezikovnega tolmača oz. oblikovanje drugačnega tipa navodil, ki ne bi 

podajala velikega števila informacij v eni povedi in bi vsebovala enostavnejše besedišče 

ter več slikovnih opor.  Učencem, ki imajo motnje branja in pisanja, pa bi prišla prav 

pomoč bralca.  

Pri interpretacij rezultatov učencev, ki imajo PUM in dispraksijo (skupina PUM+DIS),  

moramo biti previdni zaradi majhnega numerusa. V skupini PUM+DIS so se pokazale 

velike razlike pri dosežkih učencev pri posameznih nalogah. Glede na to, da je to majhna 
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skupina učencev (N=16) je lahko tudi na račun teh nizkih in visokih dosežkov dosegla ta 

skupina tudi najvišjo AS pri analizi nalog pri I., II., in IV. taksonomski ravni, pri nalogah 

pretvarjanja količin, reševanja in raziskovanja problemov, nalogah geometrije in uporabe 

formul, pri nalogah, ki preverjajo znanje 6. in 7. razreda in nalogah iz rumenega, rdečega 

in modrega območja zahtevnosti. Poglejmo si primer 2., 3. in 6. naloge.  

skupina PUM+DIS 

št. točk 2. naloga 3. naloga 6. naloga 
0 10 5 4 

1 0 1 2 

2 0 2 4 

3 0 3 1 

4 1 2 2 

5 0 1 3 

6 5 2  

Tabela 28 Porazdelitev točk pri skupini PUM+DIS pri 2., 3. in 6. nalogi 

Opazimo, da se pri skupini PUM+DIS pojavljajo visoke frekvence pri rezultatu 0 točka in 

pri maksimalnem številu točk. Skupina učencev s PUM+DIS je majna in zelo heterogena. 

16.2. ANALIZA NAPAK GLEDE NA VRSTO NAPAK 

Naloge smo pregledali tudi glede na napake, ki jih učenci delajo. Predhodno smo 

pripravili zbirnike napak, v katere smo vpisovali napake, ki so se pojavljale pri posamezni 

postavki naloge za vsakega posameznega učenca. Velikokrat je manjkal postopek 

reševanja ali pa je bilo iz drugih razlogov napake nemogoče ugotoviti (npr. uporaba 

žepnega računala). Zaradi teh razlogov in pogostega izpuščanja nalog, za katere ne 

moremo trditi niti, da se napake pojavljajo niti, da se ne, smo se odločili, da napake 

predstavimo opisno (ne s frekvencami) po skupinah napak, ki smo jih beležili glede na 

različnih vsebinska področja. Glede na veliko število napak, ki smo jih odkrili, se je le pri 

nekaj primerih nedvoumno opazilo, da so učenci rezultat ugibali. Na to napeljuje tudi 4. 

naloga, ki je naloga izbirnega tipa. Številne napake pri matematičnih nalogah, ki se 

pojavljajo pri učencih s PUM, so sistematične in niso naključne oz. odraz nepazljivosti 

(Dower, 2005). Napake, ki jih delajo učenci s PUM in kombiniranimi motnjami, so odraz 

težav, ki jih imajo z matematičnim konceptualnim, deklarativnim in proceduralnim 

znanjem, kognitivnimi primanjkljaji in drugimi specifičnimi primanjkljaji in motnjami.  

Napake smo razdelili v 6 skupin:  

 aritmetične napake 

 napake pri  reševanju enačb 

 napake pri geometrijskih nalogah in pretvarjanju 

 napake pri uporabi formul 

 napake pri reševanju in raziskovanju problemov   

 napake pri nalogah obdelave podatkov 

ARITMETIČNE NAPAKE se kažejo tako pri nalogah, ki preverjajo znanje računskih 

operacij kot tudi pri drugih nalogah, zato smo napake, ki so aritmetične narave in smo jh 
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opazili pri različnih nalogah združili. Napake aritmetičnega tipa kažejo vse skupine 

učencev. Vsi učenci v vzorcu so imeli PUM (diskalkulija ali specifične aritmetične 

težave). Več različnih tipov aritmetičnih napak pa kažejo učenci, ki imajo samo PUM. Na 

podlagi analize ne  moremo reči, da so aritmetične napake bolj izrazite pri eni ali drugi 

skupini učencev. 

Najpogosteje smo opažali naslednje napake: 

 napake v postopku pisnega deljenja 

 napake pri zaokroževanju števil na stotice in desetine 

 napake pri potenciranju tako naravnih števil kot tudi celih števil in korenjenju 

 napake v postopku pisnega množenja decimalnih števil 

 napake pri računanju z ulomki 

 napake pri računanju z negativnimi števili 

 napačno smer računanja pri številskih izrazih 

V postopku pisnega deljenja ima veliko učencev s PUM in kombiniranimi motnjami 

težave,  posebno ko je ostanek manjši od deljitelja, torej ko je količnik 0. Težave jim 

povzroča tudi ocenjevanje količnika, kar poskušajo kompenzirati z ugotavljanjem 

količnika s pomočjo pisnih računov množenja. Zmedejo se tudi, ko morajo uvesti  

decimalno vejico in takrat pustijo račun nedokončan. Na težave učencev pri pisnem 

deljenju opozarja tudi Renwick (1935), ki ugotavlja, da je optimalna mentalna starost za 

začetek učenje pisnega deljenja 12 let in 7 mesecev. Učenci s PUM se začnejo učiti 

pisnega dejanja skupaj z vrstniki brez PUM, glede na aritmetično znanje, ki ga imajo, 

prezgodaj. Če postopke uvedemo, dokler učenci še niso usvojili osnovnih pojmov in 

konceptov, se postopka naučijo narobe ali pa mehanično in ga tudi pozabijo (Cotič, 

Magajna, 2004). Žal pa se pisnemu učenju v višjih razredih sistematično, glede na učni 

načrt, ne posvečamo več. Učenci s PUM, ki zaključujejo osnovno šolo, izkazujejo slabo 

znanje pisnega deljenja. Za učence z diskalkulijo je pisno deljenje najzahtevnejša 

računska operacija (Jimenez-Fernandez, 2016). 

Poleg težav s pisnim deljenjem, ki smo jih  odkrili pri vseh skupinah učencev s PUM, je  

veliko učencev s PUM in kombiniranimi motnjami delalo nesmiselne napake pri 

zaokroževanjem števil na stotice in desetice. Opazili smo težave v konceptualnem znanju, 

saj učenci slabo razlikujejo pojem stotice in desetine. Učenci so delali nesmiselne napke 

kot so uvajanje decimalne vejice pri zaokroževanju števil na stotice in celo v sam rezulat 

seštevanja, prepisovanje rezultata seštevanja in deljenja v prostor, kjer bi moral biti 

rezultat zaokrožen in napake v postopku zaokroževanja.   

Tudi pri potenciranju in korenjenju je prihajalo do številnih napak predvsem zaradi težav, 

ki jih imajo ti učenci z deklarativnim znanjem poštevanke in razumevanjem računske 

operacije potenciranja in korenjenja. Gery (1994) ugotavlja, da učenci s PUM pri priklicu 

aritmetičnih dejstev naredijo več napak in ne prikličejo toliko aritmetičnih dejstev 

(pomagajo si z opornimi strategijami) kot učenci, ki nimajo PUM, tudi ob koncu osnovne 

šole. Učenci poskušajo računske problem, ki jim niso kos, rešiti z znanjem računanja, ki 



Gabriela Kveh Žgur  Nacionalno preverjanje znanja iz matematike pri učencih s primanjkljaji na 

posameznih področjih učenja 

118 

  

ga imajo zato namesto potenciranja množijo in seštevajo stopnjo in eksponent. Do 

napačnega rezultata pa pridejo tudi zaradi napačnega priklica aritmetičnih dejstev 

poštevanke.  

V postopku pisnega množenja decimalnih števil se poleg težav s poštevanko pojavi še 

upoštevanje pravila za postavljanje decimalne vejice in težave s podpisovanjem.  

Pri računanju z ulomki si učenci, podobno kot pri potenciranju, poskušajo pomagati s 

preprostejšimi računskimi postopki. Tako pri seštevanju ulomkov seštevajo imenovalca, 

opuščajo imenovalce in računajo samo s števci. Nekateri ulomke spreminjajo v decimalna 

števila in računajo z njimi. Napake se pojavljajo tudi pri krajšanju ulomkov in zapisu 

ulomka s celim delom in ulomkom. O težavh pri usvajanju konceptualnega in 

proceduralnega znanja ulomkov poročajo tudi iz držav kot sta Japonska in Tajvan, ki 

dosegajo na mednarodnih raziskavah visoka mesta (Chan, Leu in Chen, povzeto po 

Bailey in drugi, 2014). Bailey, Siegler in Geray (prav tam) ugotavljajo, da številske 

predstave učencev v prvem razredu osnovne šole napovedujejo poznavanje in 

predstavljanje ulomkov v osmem razredu in uspešnost računanja z naravnimi števili v 

prvem razredu napoveduje uspešnost računanja z ulomki v osmem razredu ob kontroli. 

Učenci s PUM imajo težave s številskimi predstavami in računanjem v nižjih razredih, 

zato nas njihove težave z ulomki ne presenečajo. Preizkus znanja NPZ iz MAT je 

vseboval ti 2 postavki, ki sta od učencev zahtevali računanje z ulomki.  

Učenci kažejo različne težave z orientacijo na številski osi pri negativnih številih in 

računanju z njimi, prav tako nekateri niso usvojili zaporedja korakov računanj pri 

številskih izrazih in računajo od leve proti desni ne glede na računski znak. Okrnjene 

sposobnosti vizualne predstavljivosti  vplivajo tako na računske postopke kot tudi na 

usvajanje številskih predstav povzeto po Geary, 1993).  

Manj pogosto pa smo opazili še : 

 napake pri pisnem seštevanju 

 napake pri podpisovanju pri pisnem računanju 

 napake pri računanju do 20 

 izpuščanje stolpcev pri pisnem računanju 

 seštevanje in odštevanje v istem pisnem računu 

NAPAKE PRI REŠEVANJU ENAČB so zelo pogoste napake, ki jih delajo učenci s 

PUM in kombiniranimi primanjkljaji. Enačbo seštevanja je rešilo tudi več učencev, pri 

katerih je skupni rezultat pod 50%, vendar so običajno reševali s poskušanjem, enačbo 

deljenja pa rešijo le posamezni učenci, ki imajo skupni rezultat višji od 50%. Učenci 

delajo napake pri preoblikovanju enačbe, nepravilno odpravljajo oklepaje in nepravilno 

prenašajo števila prek enačaja. Pri učencih z nižjimi rezultati smo opazili težave pri 

razumevanju navodil oz. prepoznavanju problema enačb. Veliko učencev je tako enačbo 

seštevanja kot enačbo deljenja reševalo kot izraz. Razumevanje navodil vpliva na 

veljavnost merjenja. Veljavnost ocenjevanja se pri učencih s primanjkljaji na posameznih 
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področjih učenja (PPPU) zmanjša, če so vprašanja zanje nerazumljiva (Clausen-May, 

20007).  

Nekateri učenci, ki so pri enačbi seštevanja pravilno prenesli število čez enačaj, so pa 

napačno rešili enačbo 2x= 2. Kot napačne rešitve za x so se pojavljala števil 0, 1, 2, 2.  

Učenje reševanja enačb predstavlja v učenčevem znanju novo razvojno stopnjo (Vukovič 

in drugi, 2004), kjer imajo učenci s PUM velike težave. Težave pa imajo lahko tudi 

učenci, ki so aritmetično znanje usvajali brez težav.   

NAPAKE PRI GOMETRIJSKIH NALOGAH IN PRETVARJANJU KOLIČIN so  

bile zelo raznolike.  

Skoraj tretjina učencev s PUM in kombiniranimi motnjami, med katerimi je bil nekoliko 

višji delež učencev s PUM, učencev s PUM in MBP in učencev s PUM in MPK, 

neustrezno nariše skico trikotnika. Bodisi, da napačno orientirajo trikotnik, ne označijo 

stranic in kotov ali pa označijo vse stranice in kote, tako, da iz take skice niso razvidni 

podatki. Po pravilu iz take napačne skice sledi tudi napačno načrtovanje trikotnika. 

Napake pri načrtovanju pa se pojavljajo tudi, če je skica trikotnika ustrezna. Največ 

učencev s PUM in kombiniranimi motnjami napačno nariše kot (β=105°). Narišejo ga kot 

izbočeni kot 95°. Takih je polovica učencev, ki imajo samo PUM, in polovica učencev, ki 

imajo PUM in MPK, nekoliko manj kot polovica učencev, ki imajo PUM in MBP in 

tretjina učencev, ki imajo PUM, MPB in MPK. Pri skupini PUM+DIS in skupini 

PUM+GJM so to le posamezni učenci. Nekoliko manj pogosta kot napaka pri načrtovanju 

kotov je v vseh skupinah napačno načrtana višina trikotnika. Posamezni učenci, ki 

pravilno načrtajo višino, jo napačno izmerijo, ne vpišejo merske enote in ne označijo 

pravokotnost višine. Posamezni učenci ne dokončajo slike ali pa narišejo samo skico, 

slike pa ne. Nekateri nenatančno načrtujejo.   

Pri načrtovanju kroga je imela približno tretjina učencev s PUM in kombiniranimi 

motnjami težave pri prepoznavanju, razlikovanju in upoštevanju premera kroga. Risali so 

krožnico, ki ima polmer toliko kot je znašal premer. Poleg tega so imeli težave pri  

pretvarjanju premera  0,6 dm v cm. Posamezni učenci krožnice niso načrtali ali pa so jo 

načrtali nenatančno. 

Poleg napak pri pretvarjanju med dm in cm, smo pri 2. nalogi opazili tudi napake pri 

pretvarjanju iz litrov v decilitre.  

Montgaze in Jitendra (2006) poudarjata, da geometrijske naloge zahtevajo od učencev 

dobro deklarativno znanje (poznavanje dejstev), proceduralno (koraki načrtovanja) in 

konceptualno znanje (logične povezave). Učenci morajo v višjih razredih preiti od 

uporabe konkretnih in vizualnih ponazoril geometrijskih pojmov k notranjim abstraktnim 

predstavam. (NMAP; 2008). Na teh področjih imajo več težav učenci z diskalkulijo kot 

učenci s specifičnimi aritmetičnimi težavami.  

Pojavljale so se tudi NAPAKE PRI UPORABI FORMUL. Učenci se pogosto postavke,  

ki so zahtevale uporabo formule, ki je niso poznali ali pa razumeli puščali, prazne in je 
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niso niti poskušali rešiti. Tako se je dogajalo pri postavki 5.c, kjer je bilo potrebno 

izračunati ploščino krožnega izseka in pri postavki 7.d, kjer je bilo potrebno izračunati 

ploščino enakostraničnega trikotnika. Ploščino enakostraničnega trikotnika so poskušali 

izračunati ob pomoči običajnega obrazca za izračun ploščine trikotnika p= a · /2.  

Postavki 7.a in 5.b, ki sta vključevali računanje prostornine kocke in ploščine kroga, sta 

bili bolje rešeni, a smo vseeno tudi tukaj opazili, da imajo nekateri učenci iz vseh skupin 

težave. Pojavljala se je formula za obseg kroga in površino kocke oz. napačno računanje 

brez obrazcev. Nekateri učenci, ki so zapisali ustrezno formulo, so se motili pri 

vstavljanju podatkov v formulo, računanju po formuli in zapisu merskih enot. Pogosto 

merske enote ni bilo ali pa so bili cm ali cm², namesto cm³ pri postavki 7.b in cm namesto 

cm² pri postavki 5.b.  

NAPAKE PRI REŠEVANJU IN RAZISKOVANJU PROBLEMOV so bile 

najpogostejše napake, ki so jih delali učenci s PUM in kombiniranimi motnjami.  

Naloge reševanja in raziskovanja problemov so bile pri učencih s PUM in kombiniranimi 

motnjami najslabše rešene, saj dosežejo učenci ravno pri teh nalogah najnižji povprečni 

delež vseh možnih točk (17,91%). Ti rezultati so pričakovani, saj so to naloge najvišje 

taksonomske ravni. V populaciji vseh devetošolcev pa večina postavk, ki preverjajo 

reševanje in raziskovanje problemov sodi v rdeče barvno območje (samo 7.c in 9.a2 

sodita v modro in 2.a2 sodi v rumeno barvno območje), kar pomeni, da jih uspešno reši 

vsaj 65% učencev, katerih dosežki so znotraj meje 70. in 80. Kvantila, in več kot 65% 

učencev, katerih dosežki so nad 80. kvantilom. Torej v populaciji vseh devetošolcev reši 

naloge reševanja in raziskovanja problemov uspešno nekaj manj kot tretjina učencev. Ob 

primerjavi dosežkov učencev 6. razreda in 9. Razreda, pri 9. nalogi, ki je bila identična v 

preizkusu NPZ za 6. razred in za 9. razred smo ugotavljali, da so učenci 9. razreda boljši  

v sposobnostih reševanja in raziskovanja problemov in glede na dosežke, ki jih kažejo 

učenci 6. razreda lahko sklepamo, da učenci napredujejo v sposobnosti reševanja in 

raziskovanja problemov ravno v obdobju med 6. in 9. razredom. Za učence s PUM in 

kombiniranimi motnjami pa tega ne moremo trditi, kar bomo še dodatno podkrepili z 

analizo napak, ki jih delajo pri reševanju problemov. Učenci s PUM in kombiniranimi 

motnjami na področju reševanja in raziskovanja problemov ne napredujejo tako kot 

njihov vrstniki.  

Pri nalogah raziskovanja in reševanja problemov bomo najprej opozorili na navodila, ki 

so po naši presoji za učence s PUM težje razumljiva, ker vsebujejo vse podatke v eni 

povedi. Poleg tega ne spodbujajo učencev k shematičnemu prikazovanju problema ali 

podčrtovanju podatkov. Nihče od vseh 342 učencev si podatkov ni podčrtal ali 

shematično prikazal problem, nekateri pa so si podatke izpisali, kar jim je lahko 

pomagalo pri reševanju naloge.  

Največ težav so imeli učenci pri pretvorbi pisnega jezika v matematični jezik in 

razumevanju problemov iz prakse kot sta bila problem polnjenja steklenic s sokom in 

izbira najcenejše agencije za organizacijo potovanja. Tem težavam so sledile težave pri 



Gabriela Kveh Žgur  Nacionalno preverjanje znanja iz matematike pri učencih s primanjkljaji na 

posameznih področjih učenja 

121 

  

izbiri ustrezne strategije reševanja. Kar nekaj učencev s PUM in kombiniranimi motnjami 

je poskušalo obe nalogi (2. in 9.) rešiti s strategijo križnega računa, ki so se jo učenci učili 

v 8. razredu pri premem sorazmerju. Najbrž so si učenci PUM in kombiniranimi 

motnjami to strategije zaradi grafične opore in enostavnosti zapomnili in jo poskušajo 

neustrezno prenašati na probleme, ki niso vezani na sorazmerja. Izbirajo pa tudi 

neustrezne strategije v smislu nasprotne računske operacije (npr. ko problem zahteva 

množenje, delijo).  29% učencev s PUM in kombiniranimi motnjami ne uspe rešiti niti 

ene postavke  2. naloge in 37% niti ene postavke  pri 9. nalogi. Poleg tega je še 20% 

učencev, ki se ne lotijo reševanja 2. Naloge, in 14% učencev, ki se ne lotijo reševanja 9. 

naloge.  

Učenci s PUM in kombiniranimi motnjami imajo težave z reševanjem kompleksnih 

problemov,  ki imajo več računov. Nekateri učenci niso uspeli rešiti postavk pri 2.a1, 

2.a2, 2.a3, 2.a4, kjer gre za zaporedje korakov, ki privedejo do rešitve, so pa uspeli rešiti 

postavki 2.b in 2.c, kjer je potrebno z enim računom ali opisno utemeljiti, ali lahko 

napolnimo določeno količino soka v stekleničke dane prostornine. Učenci posamezni 

korak pozabijo izvesti (npr. pri 9. nalogi sešteti skupaj stroške), jim zmanjka energije ali 

pa ga ne znajo izvesti (npr. pr 9. nalogi izračunati popust in ga odšteti od prvotne cene).  

Pri učencih s PUM in MPK smo opazili večji delež tovrstnih napak.  

Opazili pa smo tudi obratno situacijo, torej da imajo učenci s PUM in kombiniranimi 

motnjami težave pri smiselnem utemeljevanju svojega računanja. Bodisi da utemeljujejo 

nesmiselno na osnovi napačnega računanja  ali se odločajo impulzivno brez računanja.   

Pri reševanju in raziskovanju problemov se pojavljajo tudi aritmetične napake, ki smo jih 

že predstavili zgoraj. Zentall in Feiks (1993) sta opozorila, da učenci s PUM zaradi težav 

s priklicem osnovnih aritmetičnih dejstev iz spomina in uporabe nepraktičnih in 

dolgotrajnih računskih strategij ne ohranjajo v delovnem spominu drugih pomembnih 

vidikov problema. Zato naloge ne dokončajo ali pa izbirajo neustrezne strategije.  

 

NAPAKE PRI NALOGAH OBDELAVE PODATKOV so pogosteje delali učenci s 

PUM, ki so imeli težave že pri branju grafičnega prikaza in legende. Ti učenci so prešteli 

figurne prikaze in niso upoštevali, da vsak deček predstavlja 5 učencev. Med učenci s 

PUM je bilo 35% takih učencev, ki pri nalogi obdelave podatkov (8. naloga) niso dosegli 

niti ene točke. Učenci s PUM so nalogo obdelave podatkov reševali najslabše, na kar kaže 

tudi najnižja aritmetična sredina (AS) te skupine učencev pri spremenljivki op (obdelava 

podatkov) (AS=1,14). Ostale skupine učencev so to nalogo bolje reševale.  

Učenci s PUM in MBP so pogosteje napačno odločali in izbirali mediano in aritmetično 

sredini namesto modusa kot sredino, ki jo lahko določamo zbranim podatkom o izbranih 

prevoznih sredstvih, kot ostale skupine učencev s PUM.    

Kljub temu da je bilo samo 5 učencev od 342 takih, ki so pustili prazno celo nalogo 8, je 

bilo kar nekaj učencev takih, ki se niso lotili reševanja postavk 8c in 8d, kjer je bilo 

potrebno računati verjetnost enega dogodka in verjetnost enega ali drugega. Ti postavki 
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sta zahtevali zapis verjetnosti v obliki ulomka. Kar nekaj učencev je verjetnost zapisalo v 

obliki razmerja. Učenci s PUM in kombiniranimi motnjami kažejo težave pri 

razumevanju koncepta verjetnosti, zato v ulomek vstavljajo napačna števila.  

Zaradi velikih razlik v dosežkih učencev v skupini PUM, ki smo jih pričakovali, glede na 

to, da sta v tej skupini učencev združeni podskupini učencev z razvojno diskalkulijo (RD) 

in specifičnimi aritmetičnimi težavami (SAT), smo se odločili še za analizo napak v 

skupini PUM glede na dosežek učencev.  

5.3.3 ANALIZA NAPAK V SKUPINI PUM GLEDE NA DOSEŽEK 

UČENCEV 

Učence v skupini PUM smo razdelili v tri skupine glede na njihov dosežek pri preizkusu 

NPZ iz MAT. V prvo skupino smo uvrstili učence, katerih rezultat je pod mejo, ki smo jo 

dobili tako, da smo od aritmetične sredine odšteli 1 standardni odklon (AS-1SO), v drugo 

pa učence, katerih rezultat je nad mejo določeno z aritmetično sredino plus 1 standardni 

odklon. Učenci v prvi skupini imajo dosežek, ki je nižji od 24,67% točk, učenci v drugi 

skupini pa imajo dosežek, ki je višji od 53,85% točk. Tako smo dobili v prvi skupini 31 

učencev (26,3% učencev), v skupini 2 pa 10 učencev (8,5%). Iz prve skupin smo vzeli 10 

učencev iz druge enako število, vendar so bili to vsi učenci iz te skupine.  Ti dve skupini 

smo med seboj primerjali glede na rezultate pri posameznih nalogah, uporabo žepnega 

računala in vrsto napak.. Zaradi boljše preglednosti smo v preglednico vpisovali le 

doseženo število točk 1 pri posamezni postavki naloge. Prazen prostor pomeni, da je bilo 

število točk pri postavki enako 0. Z modro barvo so označene postavke, kjer nihče od 

učencev iz skupine ni dosegel točke, z oranžno pa postavke, kjer so vsi učenci v skupini 

dosegli točko. Vsoto točk skupine 1in skupine 2 smo nato prikazali še z grafoma.  

Tabela številka 29 in graf številka 1 prikazujeta razporeditev točk za posameznega učenca 

iz 1.in 2. skupine in skupno število točk prve in druge skupine za naloge št. 1, 3, 4 in 5. 

To so naloge, ki preverjajo pisno seštevanje, deljenje in množenje, znanje enačb in 

izrazov, potenciranje in obdelavo podatkov.  

Iz tabele 29 ugotovimo, da učenci iz prve skupine pri 7 postavkah naloge 1, 3, 4 in 8 ne 

dosegajo nobene točke (modro območje) in pri nobeni postavki vsi učenci ne dosegajo 

točke (oranžno območje). Učenci iz druge skupine pri vseh postavkah dosegajo vsaj 2 

točki, pri 4 postavkah pa vsi učenci dosegajo točko. (oranžno območje).  

Iz grafa 1 je razvidno, da se skupina 1 (najnižji dosežki pri NPZ iz MAT) in skupina 2 

(višji dosežki pri NPZ iz MAT) razlikujeta v številu doseženih točk. Omenjene naloge so 

manj zahtevne za skupino učencev, ki izkazujejo boljše dosežke pri NPZ iz MAT. Tako 

kot Yang, Shaflet in drugi (2005) ugotavljamo tudi mi, da je profil obeh skupin skoraj 

vzporeden in nakazuje predvsem kvantitativne razlike v matematičnem znanju obeh 

skupin učencev. Skupina 2 je dosegla večje število točk pri vseh omenjenih postavkah, 

razen pri nalogah s potencami, kjer osnove potenc predstavljajo cela števila in izračun 

potence ne zahteva kompleksnega računanja. V teh nalogah se skupina 1 močno približa 

skupini 2 ali pa jo celo prehiti. Upoštevati moramo tudi dejstvo, da je skupina 2 imela v 
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večjem deležu možnost uporabe žepnega računala kot skupina 1, zato je lahko bolje rešila 

ostale postavke 4. naloge. Podobno so si učenci iz 2. skupine z žepnim računalom lahko 

pomagali tudi pri drugih nalogah, ki so preverjale aritmetično znanje. Z gotovostjo ne 

moremo trditi, lahko pa predvidimo, da se na področju aritmetičnih znanj med skupinama 

nakazujejo tudi kvalitativne razlike v izkazanem znanju, ki bi prišle bolj do izraza, če 

učenci iz 2. skupine ne bi uporabljali žepnega računala.  

Opozorili bi še na naloge, kjer nihče od učencev iz prve skupine ni dosegel niti 1 točke. 

To so naloge, ki preverjajo znanje zaokroževanja decimalnih števil, reševanja enačb, 

računanja s koreni in naloge verjetnosti. Na teh vsebinskih področjih ne opažamo nižjih 

dosežkov, tako kot pri ostalih postavkah, ampak učenci iz 1. skupine (učenci z nižjimi 

dosežki) ne izkazujejo znanja, zato se med skupinama tudi na teh področjih pojavljajo 

kvalitativne razlike v znanju.  (Glej tabelo 27 in graf 19) 

    naloga 
učenec 1 3 4 8 žp 

Skupina 1 

a 1    1         1 1 1       NE 

b 1                   1   DA 

c   1   1     1 1  1 1     1   NE 

d 1 1   1 1        1   1      DA 

e 1  1          1 1  1 1  1    NE 

f              1  1    1   NE 

g  1   1      1 1  1         NE 

h 1 1   1         1 1 1    1   NE 

i 1      1      1       1   NE 

j     1        1 1  1    1   NE 

Skupina 2 

A 1  1 1 1 1 1 1    1 1  1  1 1 1 1   DA 

B 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1  1  1 1 1 1    DA 

C 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1  1  1 1 1 1 1 1  NE 

D 1  1  1 1 1 1   1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 NE 

E 1 1 1    1 1   1 1 1  1    1 1   DA 

F 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1   1   1 1  DA 

G 1 1 1  1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1  1   DA 

H 1  1  1 1 1 1   1 1  1 1 1 1   1   DA 

I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1  1 1 1 DA 

J 1  1  1  1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1  1   DA 
Tabela 29: Predstavitev točk po postavkah 1., 2. 3., in 4.naloge 
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Graf 1 Število točki pri 1., 2.,3.,in 4 nalogi prve in druge skupine 

Tabela številka 30 in graf številka 2 prikazujeta razporeditev točk za posameznega učenca 

iz 1. in 2. skupine in skupno število točk prve in druge skupine za naloge št. 2, 9, 5., 6. in 

7. To so naloge, ki preverjajo znanje reševanja in raziskovanja problemov, geometrijske 

naloge in naloge uporabe formul.  

Iz tabele 30 ugotovimo, da učenci iz 1. skupine pri večini postavk ne dosegajo niti 1 točke 

(modro območje) in pri nobeni postavki ne dosegajo vsi učenci točke (oranžno območje). 

Učenci iz skupine 2 samo pri postavki, kjer je bilo potrebno zapisati razmerje dolžin roba 

kocke in ploskovne diagonal ne dosega nihče točke (modro območje) in pri 3 postavkah 

dosegjao vsi učenci točko.  

Iz grafa številka 2 ugotovimo, da med skupinama učencev obstajajo kvantitativne razlike 

v izkazanem znanju. Učenci iz 1. skupine (učenci z nižjimi dosežki na NPZ iz MAT) 

dosegajo pri vseh postavkah naloge 2, 9, 5, 6 in 7 nižje dosežke kot učenci iz 2. skupine 

(učenci z višjimi dosežki na NPZ iz MAT). Glede na to, da učenci iz 1. skupine pri 

nalogah raziskovanja in reševanja problemov (2. in 9. naloga) in pri nalogah uporabe 

sestavljenih formul za poščino (5. in 7. nlaloga) ne dosegjo niti 1 točke, lahko rečemo, da 

pri teh vsebinah učenci z nižjimi dosežki na NPZ-ju iz MAT kažejo kavaliatativne razlike 

v izkazanem znanju.  

 

 

 

 

 

 

0

2

4

6

8

10

12

skupina 1

skupina 2



Gabriela Kveh Žgur  Nacionalno preverjanje znanja iz matematike pri učencih s primanjkljaji na 

posameznih področjih učenja 

125 

  

    naloga 

učenec 2 9 5 6 7 žp 

Skupina 1 

a            1      1 1 1   1 1     NE 

b              1         1      DA 

c            1           1      NE 

d     1 1      1       1 1         DA 

e            1           1 1     NE 

f                  1   1 1 1      NE 

g            1           1 1     NE 

h                       1 1     NE 

i            1  1     1   1 1 1 1    NE 

j            1 1          1  1    NE 

Skupina 2 

A  1 1 1  1 1 1    1 1 1 1    1   1 1 1     DA 

B       1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1    DA 

C       1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1  1 1 NE 

D 1           1 1 1    1  1 1 1 1  1    NE 

E 1 1 1 1  1   1   1 1 1 1 1 1  1  1  1 1 1    DA 

F 1 1 1 1  1 1 1  1 1  1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1    DA 

G 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1        1 1 1 1    DA 

H 1     1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1  1   1 1 1  1  DA 

I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1    1 1   1 1 1    DA 

J 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1     1 1     DA 
Tabela 30 Predstavaitev točk po postavkah 1., 2. 3., in 4.naloge 

 

Na podlagi podatkov, ki smo jih zbrali v tabeli 28 in 29 in prikazali z grafi 1 n 2, lahko 

ugotovimo, da se struktura znanja in obseg znanja učencev, ki so imeli samo PUM in smo 

jih glede na dosežek pri NPZ-ju iz MAT razdelili v skupino učencev, ki so dosegli rezulat 

pod 24,67% točk, in skupino učencev, ki so dosegli rezultat nad 53,85%, močno razlikuje. 

Opazili smo tako kvnatitativne in kavlitativne razlike v znanju. Kvalitative razlike smo 

opažali predvsem pri nalogah s potencami, kjer so se učenci s slabšimi dosežki močno 

približali in celo prehiteli učence z višjimi dosežki, ki so imeli tudi v večjem deležu 

možnost uporabe žepnega računala, in pri nalogah reševanja in raziskovanja problemov, 
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nalogah verjetnosti, uporabe sestavljenih formul, korenjenja in zaokroževanja decimalnih 

števil, kjer učenci z nižjimi dosežki niso dosegli niti 1 točke.  

Učenci iz prve skupine niti pri eni postavki ne dosegajo vseh točk. Še najbolje pisno 

seštevajo, vendar ne brez napak, rešijo potenco , načrtajo krožnico, pri čemer je 

polmer največkrat napačen in zapišejo enačbo za prostornino kocke, kjer pa se že v 

naslednjem koraku večkrat zmotijo, ali pri računanju ali pri zapisu merske enote. Kar 

nekaj je postavk pri nalogah potenciranja in računanja s potencami, nalogah obdelave 

podatkov, nalogah reševanja in raziskovanja problemov, nalogah računanja ploščine in 

razmerja, kjer nihče od opazovanih učencev iz prve skupine ni dosegel niti ene točke. 

Veliko napak naredijo tudi pri pisnem deljenju, nekoliko mnaj pri pisnem množenju. 

Glede na to, da učenci usvajajo deljenje med 9. in 12. letom (Dehaene, 1997, O'Hare, 

1999, Shalev, 1993), kažejo rezultati devetošolcev iz prve skupine, da učenci s PUM, ki 

imajo  slabše  rezultate, močno zaostajajo za vrstniki na področju aritmetičnih znanj.  

Druga skupina pa kaže drugačno sliko. Samo naloga 7c, kjer je bilo potrebno zapisati 

razmerje dolžine roba AB in ploskovne diagonale AC v kocki,  je taka naloga, pri kateri 

nihče ni dosegel točke. Na drugi strani je pa nekaj postavk, pri katerih so vsi učenci iz te 

skupine dosegli točko. Učenci iz druge skupine so pokazali znanje pisnega seštevanja, 

pisnega deljenja, reševanja potenc in izraza s koreni, poznajo formulo za ploščino kroga 

in prostornino kocke, a se tudi zmotijo pri računanju. Veliko bolje kot učenci iz prve 

skupine rešujejo vse naloge. Opazna je razlika v znanju reševanja problemov in  uporabe 

formul,  geometrijskih nalog in aritmetičnih nalog Ob upoštevanju, da le dva učenca 

druge skupine nista imela možnosti uporabe žepnega računala, lahko ugotovimo,da 

učenci iz druge skupine z uporabo žepnega računala uspešno premagujejo aritmetične 

težave in lahko izkažejo znanje reševanja in raziskovanja problemov.  

Glede na profil izkazanega znanja in vrsto napak, ki so jih delali učenci iz prve in druge 

skupine lahko sumimo, da gre v prvi skupini pretežno za učence z razvojno diskalkulijo 

(RD), v drugi pa pretežno za učence s specifičnimi aritmetičnimi težavami (SAT). Učenci 

z razvojno diskalkulijo kažejo številne primanjkljaje na področju usvajanja števil in 

računskih operacij, v verbalnem in vizualnem delovnem spominu, ihibitorni kontroli, 

funkcijah deljive pozornosti, vizualno-prostorskih sposobnostih in sposobnosti logičnega 

razmišljanja o imaginarnih vsebinah (Morsanyi in drugi, 2013), zato imajo pri usvajanju 

in izkazovanju matematičnega znanja večje težave kot učenci s specifičnimi aritmetičnimi 

težavami, ki kažejo primanjkljaje predvsem pri avtomatizaciji aritmetičnih dejstev in 

postopkov (Geary, 1994) in na vizualno-zaznavnih in organizacijskih področjih (Cheryl 

in drugi, 1998). 

Skupina PUM je po izkazanem znanju MAT na NPZ heterogena skupina. Učenci z 

najnižjimi rezultati (pod mejo aritmetična sredina minus 1 standardni odklon: AS-1SO) 

dosegajo ne samo manjše število točk, ampak je njihovo znanje tudi po strukturi drugačno 

od skupine učencev s PUM z najvišjimi rezultati (nad mejo aritmetična sredina plus 1 

standardni odklon: AS+1SO). 
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Hipoteza 3 pravi: Obstajajo kvalitativne razlike v izkazanem znanju MAT na NPZ 

znotraj skupine učencev s PUM in med skupinami učencev s primanjkljaji na 

področju branja in pisanja, govorno-jezikovnimi motnjami in /ali motnjami 

pozornosti in koncentracije in dispraksijo. 

Glede na izsledke kvalitativne analize napak lahko ugotovimo, da se znotraj skupine 

učencev s PUM in med skupine učencev s PUM in kombiniranimi motnjami na področju 

branja in pisanja, govorno-jezikovnimi motnjami, motnjami pozornosti in koncentracije 

in dispraksijo obstajajo kvalitativne razlike v izkazanem znanju MAT na NPZ maja 2015.   



Gabriela Kveh Žgur  Nacionalno preverjanje znanja iz matematike pri učencih s primanjkljaji na 

posameznih področjih učenja 

128 

  

17. SKLEPNE MISLI, OMEJITVE IN PREDLOGI 

Matematika ima pomembno izobraževalno in vzgojno nalogo na poti odraščanje. 

Matematično znanje ima pomembno vlogo v življenju vsakega odraslega človeka tako na 

njegovi družinski, poklicni kot tudi osebni poti.  

Učenci s posebnimi vzgojno-izobraševalnimi potrebami (PP) predstavljajo  po podatkih 

RiC-a (2015,a) 8,6 % populacije dvetošolcev. Med učenci s PP je največji delež (28,3%) 

tistih učencev, ki imajo primanjkljaje pri učenju matematike (PUM) in poleg PUM tudi 

druge primanjkljaje in motnje. Učencev, ki imajo samo PUM, je v primerjavi z učenci, ki 

imajo tudi motnje branja in pisanja, manj. Motnje branja in pisanja se na našem vzorcu 

pojavljajo skupaj s PUM, motnjami pozornosti in koncentracije in govorno-jezikovnimi 

motnjami. Učenci s PUM in dispraksijo predstavljajo majhen vzorec.  

Učenci s posebnimi vzgojno izobraževalnimi potrebami (PP), posebno pa še tisti s 

primanjkljaji pri učenju matematike (PUM), so tista rizična skupina učencv, ki pri 

zunanjih preverjanjih znanja kot so PISA TIMSS in NPZ ne dosega 2. ravni matematične 

pismenosti, njihovi dosežki so na prvi ali celo pod prvo ravnjo (Kavkler, 2015) in 

dosegajo vsa leta pomembno nižje rezultate kot vrstniki brez PP (večletna poročila RIC-

a). 

Z analizo reševanja preizkusa NPZ iz matematike na vzorcu 342 učencev s PUM in 

kombinacijo PUM, z motnjami branja in pisanja, motnjami pozornosti in koncentracije, 

govorno jezikovnimi motnjami in dispraksijo smo ugotovili, da so skupine učencev, ki 

smo jih oblikovali na osnovi njihovih primanjkljajev, zelo heterogene. To je njverjetneje 

posledica obstoja podskupin, znotraj katerih so si posamezniki bolj podobni drug 

drugemu kot posamezniki med skupinami (Yang, Shaflet in drugi, 2005). Tako vse 

skupine učencev, ki imajo PUM, združuje učence z razvojno diskalkulijo in spacifičnimi 

aritmetičnimi motnjami, katerih dosežki se kvantitativno in kavlitativno razlikujejo. 

Zaradi velikih razlik v dosežkih znotraj skupin so razlike med skupinami premajhne, da bi 

lahko potrdili njihovo statistično pomembnost.  

Kljub prilagoditvam pri izvajanju NPZ iz MAT, ki se jih učenci povečini deležni, učenci s 

PUM pomembno odstopajo v znanju MAT od svojih vrstnikov na vseh taksonomskih 

ravneh, posebno pa še nalogah III. in IV taksonomske ravni. Učenci s PUM in 

kombiniranimi motnjami najbolje rešuejo geometrijske naloge (v  povprečju dosežejo 

49,23 odstotnih točk) in naloge z izrazi (47,16 odstotnih točk), najzahtevnejše pa so zanje 

naloge z enačbami (29 odstotnih točk) in naloge reševanja in raziskovanja problemov 

(17,9 odstotnih točk). Ti učenci najbolje rešujejo naloge, ki preverjajo znanje 5. razreda, 

najslabše pa tiste naloge. ki preverjajo znanja 9. razreda. Učna snov 9. razreda je za 

učence s PUM in drugimi primanjkljaji najbrž premalo utrjena, preveč abstraktna in 

kompleksna. 
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Med učenci s PUM imajo najnižje dosežke glede na skupni rezulat na preizkusu NPZ iz 

SLO in MAT in pri večini nalog razdeljenih na taksonomske rani, vsebinska področja, 

razred obravnave in barvna območja zahtevnosti učenci s PUM in motnjami branja in 

pisanja. Glede na nizek odstotek učencev iz te skupine, ki so lahko uporabljali žepno 

računalo (38,8%), bi bili dosežki teh učencev lahko nekoliko višji, če bi to pogosteje 

uporabljali. Do podobnih rezultatov so predhodno prišli tudi Magajna, Kavkler in Ortar-

Križaj (2003), ko ugotavljajo, da med odraslimi osebami s samodeklariranimi učnimi 

težavami imajo nižje dosežke pri reševanju matematičnih nalog prav osebe s težavami pri 

branju. Učenci s PUM izkazujejo boljše znanje kot učenci s PUM in motnjami branja, 

posebej pri kompleksnih problemih, ki zahtevajo vključevanje več korakov ali 

nepomembne informacije (Fuchs in Fuchs, 2002).  

 Pri nalogah IV. taksonomske ravni, nalogah, ki preverjajo znanje 9. razreda  in pri 

nalogah reševanja in raziskovanja problemov dosegajo nižje rezultate učenci, ki imajo 

PUM in motnje pozornosti in koncentracije ki so v 35,8% imeli možnost uporabe žepnega 

računala.  

Pri nalogah obdelave podatkov in nalogah, ki preverjajo učno snov 9. razreda, slabše 

rezultate od skupine učencev s PUM in motnjami branja in pisanja, dosegajo učenci, ki 

imajo samo PUM, ki se pri ostalih primerih uvrščajo po rezultatih takoj za učenci, ki 

imajo PUM in motnje pozornosti in koncentracije. Učenci, ki imajo samo PUM, niso 

skupina, ki bi dosegala najboljše rezultate na preizkusu NPZ-ju iz MAT, kar nakazuje 

težave in napake, ki jih delamo pri diagnostiki primanjkljajev pri učenju matematike 

(PUM). Učence, ki imajo v osnovi motnje pozornosti in koncentracije ali govorno-

jezikovne motnje predvsem v višjih razredih zaradi vpliva njihovih primarnih motenj, 

označujemo kot učence s PUM.  

Pri testiranju statistične pomembnosti razlik v dosežkih glede na taksonomsko raven, 

vsebinska področja, razred obravnave  in težavnosti naloge smo ugotovil statistično 

pomembne razlike v dosežkih med skupinami le pri nalogah preverjanja računskih 

operacij in zaokroževanja. Statistično pomembno boljše rezultate dosegajo učenci, ki 

imajo PUM in motnje pozornosti in koncentracije, in učenci, ki imajo PUM in govorno-

jezikovne motnje, najslabše pa učenci, ki imajo PUM in motnje branja in pisanja. Tudi 

Yang, Shaflet in drugi (2005) so ugotovili, da matematične sposobnosti učencev s 

govorno-jezikovnimi motnjami  niso tako močno prizadete kot pri drugih skupinah 

učencev s PP.  Kaže, da učenci z govorno-jezikovnimi težavami predvsem v višjih 

razredih zaradi velikega vpliva verbalnih sposobnosti na dosežke pri MAT (Kavkler, 

1997 in  Kalan,2015) pogosto diagnosticiramo kot učence s PUM.  

Prav tako smo na celem vzorcu učencev v skladu z našimi pričakovanji našli statistično 

značilno pozitivno zmerno povezanost med rezultati na preizkusu NPZ iz MAT in SLO. 

Ugotovili smo, da najnižjo stopnjo povezanosti rezultatov kažejo učenci, ki imajo samo 

PUM, v vseh ostalih skupinah pa je korelacijski koeficient večji. Najvišjo povezanost 

med dosežki pri MAT in SLO smo našli pri skupini učencev, ki imajo PUM in govorno-

jezikovne motnje, in skupini učencev, ki imajo PUM in motnje pozornosti in 
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koncentracije, kar je pričakovano glede na naravo primanjkljajev, ki jih izkazujeta ti dve 

skupini. Jezikovne sposobnosti, težave pri branju in pisanju in motnje koncentracije 

pomembno vplivajo na dosežke učencev tako pri NPZ iz MAT kot tudi iz SLO.   

V skladu z našimi pričakovanji smo ugotovili, da statistično pomembno boljše rezultate 

pri NPZ-ju iz MAT dosegajo učenci, ki uporabljajo žepno računalo, ki dosežejo v 

povprečju 39,4% točk, kot učenci, ki ga ne uporabljajo (32,6%). Statistično pomembne 

razlike so se pokazale pri nalogah, ki preverjajo znanje  II., III. in IV. taksonomske 

stopnje,  nalogah, ki preverjajo znanje računskih operacij in zaokroževanja, nalogah 

reševanja izrazov in nalogah reševanja in raziskovanja problemov. Prav tako so bile 

razlike statistično pomembne pri nalogah, ki preverjajo znanje 6. in 8. razreda in pri 

nalogah rumenega, rdečega in modrega težavnostnega območja. Kljub temu da pri ostalih 

prilagoditvah statistično pomembnih razlik nismo uspeli potrditi, lahko opazimo tendenco 

k boljšim rezultatom pri učencih, ki so se posluževali 50% podaljšanega časa in imeli 

možnost uporabe kartončka z opozorili.  

Glede na število učencev, ki so dosegli 0 točko bodisi zaradi izpuščanja nalog ali so 

nalogo napačno rešili, in glede na število učencev, ki so dosegli vse točke lahko rečemo, 

da so za učence s PUM in primanjkljaji in motnjami na drugih področjih najtežje naloge 

reševanja in raziskovanja problemov in obdelave podatkov. Pri nalogah uporabe 

Pitagorovega izreka, računanja ploščine krožnega izseka in računanja verjetnosti 

dogodkov so imeli skoraj vsi učenci težave. Učenci ki imajo poleg PUM tudi motnje 

pozornosti ali koncentracije ali govorno-jezikovne težave sta bolj nagnjeni k izpuščanju 

nalog reševanja in raziskovanja problemov. Glede na boljše rezultate pri ostalih nalogah 

bi najverjetneje pomoč spodbujevalca in pomoč jezikovnega tolmača ali drugače 

strukturirana navodila pripomogla, da te naloge ne bi tako pogosto ostajale prazne.  

Na osnovi rezultatov raziskave lahko rečemo, da večina učencev s PUM pri MAT ne 

dosega ciljev na višjih taksonomskih stopnjah, kot so razumevanje in uporaba, težave 

imajo tako z usvajanjem konceptualnih znanj in kompleksnih proceduralnih znanj kot tudi 

z reševanjem in raziskovanjem problemov. Težave imajo s širjenjem in poglabljanjem 

znanja in miselnimi navadami. Rezultati kažejo, da ne dosežejo odnosne in abstraktne 

stopnje. Nekateri kasneje in s težavo preidejo na stopnjo formalno logičnega mišljenja, 

pomemben delež šestnajstletnikov, ki zaključujejo šolanje, ne dosega stopnje formalno 

logičnega mišljenja (povzeto po Orton, 2004) in med njimi so učenci s PUM. 

Pri učenci iz skupine PUM se v primerjavi z učenci iz drugih skuin pojavlja več različnih 

tipov napak, o večjem številu napak pri tej skupin učencev pa ne moremo govoriti. 

Največ napak delajo učenci s PUM in drugimi primanjkljaji in motnjami pri reševanju in 

raziskovanju problemov. Kažejo se težave pri razumevanju matematičnega jezika in izbiri 

ustrezne strategije računanja. Ti učenci pri prehodu iz 6. v 9. razred ne napredujejo na tem 

področju tako kot njihovi vrstniki  brez PUM.  

Med aritmetičnimi napakami so najpogostejše napake pri deljenju in zaokroževanju 

števil, potenciranju in računanju z ulomki,  ki se pojavljajo v vseh skupinah učencev, kjer 
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prihajajo v ospredje težave z deklarativnim znanjem poštevanke in računanjem s številom 

0, proceduralne težave, konceptualne težave na nivoju razumevanja operacije 

zaokroževanja, potenciranja in računanja z ulomki. Pri računskih operacijah, ki jim učenci 

niso bili kos, so si pogosto poskušali pomagati z znanjem, ki ga imajo pri računanju z 

naravnimi števili.  

Učenci s PUM in drugimi primanjkljaji in motnjami delajo veliko napak tudi pri 

reševanju enačb, kjer pogosto zapišejo enačbo kot izraz in jo tako tudi rešujejo, in pri 

geometrijskih nalogah, kjer imajo težave z risanjem skic, načrtovanjem kotov in višine 

trikotnika, razlikovanjem premera in polmera kroga in pretvarjanjem. Učenci PUM in 

drugimi primanjkljaji in motnjami naloge z uporabo formul, ki jih ne poznajo puščajo 

prazne. Bolje rešujejo naloge s ploščino kroga in prostornino kocke. Včasih formulo za 

obseg kroga zamenjajo za ploščino kroga in formulo za površino kocke s formulo za 

prostornino kocke. Pri uporabi formul se motijo tudi pri vstavljanju ustreznih podatkov v 

formulo, pri izračunih in zapisu ustreznih enot. Napake pri nalogah obdelave podatkov so 

najpogosteje delali učenci s PUM, ki so delali napake že pri branju figurativnih prikazov. 

Z raziskavo smo ugotovili da se struktura znanja izkazanega na NPZ iz MAT znotraj 

skupine učencev s PUM razlikuje glede na dosežek, ki je bil pod mejo 24,67%,  in 

dosežek, ki je bil nad mejo 53,85%. Učenci s PUM iz skupine z nižjimi rezultati močno 

zaostajajo za vrstniki in tudi za učenci iz skupine učencev s PUM, ki ima višje dosežke 

tako pri aritmetičnih kot tudi pri geometrijskih nalogah, nalogah uporabe formul, nalogah 

obdelave podatkov in reševanja in raziskovanja problemov. Učenci PUM iz skupine, ki je 

imela bolje dosežke pri preizkusu NPZ iz MAT, pa z uporabo žepnega računala 

kompenzirajo težave, ki jih imajo pri aritmetičnih nalogah in bolje rešujejo vse naloge 

tudi nalog na višjih taksonomskih ravneh, kot so naloge uporabe formul, obdelave 

podatkov in reševanja in raziskovanja problemov. 

Učenci s PUM se učijo deliti tako kot njihovi vrstniki, ko so stari 10 in 11 let, ko niso 

zreli za to kompleksno proceduralno znanje. Optimalna mentalna starost za začetek 

učenja postopka deljenja na dolgo je po mnenju Renwicka (1935) starost 12 let in 7 

mesecev. Kasneje, ko bi se učenci s PUM lahko naučili pisnega deljenja, pa se temu 

sistematično ne posvečamo več. Poleg tega so Cawley, Backer-Koczynskyin  Urban 

(1992) ugotovili, da  pri  učencih s PUM v 5. in 6. razredu matematično znanje doseže 

plato, ki vpliva na težave pri usvajanju ciljev učnega načrta (npr. algebre) in 

matematičnih kompetenc, ki so pomembne za sodobno družbo.  

Na osnovi rezultatov raziskave in študija literature smo oblikovali tudi nekaj predlogov za 

poučevanje učencev s PUM in izvajanje NPZ iz MAT.  

V zadnjem času se vrstijo razprave o upravičenosti učencev s PP do prilagoditev pri NPZ-

jih. NPZ je zunanje preverjanje znanja, ki ga vsako leto rešujejo vsi učenci, ki imajo 

posebne potrebe tudi tisti s PUM, ki so po zakonu (ZOsn, 1996, 2011, ZOUPP,2000, 

2011) upravičeni do prilagoditev pri poučevanju, preverjanju in ocenjevanju znanja.  

Glede na izsledke naše raziskave učenci s PUM dosegajo s prilagoditvami boljše dosežke 
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kot brez njih, hkrati pa v velikem številu puščajo naloge reševanja in raziskovanja 

problemov prazne.  Učenci s PUM imajo na NPZ-ju iz MAT tudi težave pri razumevanju 

navodil nalog zaradi večjega števila podatkov v eni povedi, zahtevnega besedišča in 

nejasnih navodil, kar vpliva tudi na veljavnost merjenja. Navodila in besedila  besedilnih 

nalog bi morali bila bolj strukturirana in bi morala spodujati  učence k risanju skic in 

podčrtovanju podatkov, kar bi najverjetneje omililo izpuščanje nalog reševanja in 

raziskovanja problemov. Učenci z motnjami pozornosti in koncenracije bi pri nalogah 

reševanja in raziskovanja potrebovali pomočnika spodbujevalca, učenci z motnjami 

branja in pisanja pa pomočnika bralca. Vsako nepremišljeno ukinjanje prilagoditev bi 

ogrozilo učenčeve pravice, pa tudi veljavnost merjenja. Učenec s PP mora imeti možnost, 

da svoje znanje pokaže. Znanje, pogosto lahko izkaže samo, če mu omogočimo podaljšan 

čas, poseben prostor, žepno računalo, spodbujevalca, bralca ali katero od drugih 

prilagoditev. Dodeljevanje prilagoditev pri NPZ bi moralo biti skrbno premišljeno in v 

skladu s tistim, kar učenec resnično potrebuje, da se mu zagotovi enke možnosti, kot jih 

imajo vrstniki brez PP.  

Poleg tega bi bilo vredno razmisliti, ali je smiselno, da se učenci s PUM, ki kažejo šibko 

matematično znanje že na nižjih taksonomskih ravneh in ne dosegajo znanja najvišjih 

taksonomskih ravneh, mučijo z abstraktno učno snovjo 8. in 9. razreda v takšnem obsegu 

kot tisti učenci, ki bodo šolanje nadaljevali na gimnazijah in drugih srednjih šolah, hkrati 

pa ne utrdijo znanja, ki ga bodo potrebovali za nižje poklicno in srednje poklicno 

izobraževanje. Z natančno organizacijo dopolnilnega pouka, dodatne strokovne pomoči in 

diferenciacije in individualizacije lahko nudimo učencem s PUM tudi pomoč, pri učnih 

vsebinah, kjer je njihovo znanje pomanjkljivo.  

Znanje MAT, ki so ga učenci, ki imajo samo PUM, izkazovali na NPZ-jih, ni na nobenem 

od omenjenih področji boljše od znanja učencev, ki imajo poleg PUM tudi druge 

omenjene primanjkljaje, kar kaže na napake, ki jih delamo pri diagnosticiranju učnih 

težav pri MAT.  

Za kvalitetnejše poučevanju učencev s PUM smo v prvi vrsti odgovorni učitelji in 

specialni pedagogi, ki bi morali več časa posvetiti samoizobraževanju in sistematični 

pripravi na pouk, ki je temelj učinkovitega poučevanja. Takšna priprava bi morala 

vsebovati analizo predhodno usvojenega konceptualnega, deklarativnega, proceduralnega 

in problemskega znanja učencev in posebej učenca s PUM, znanja, ki bi moralo biti 

predhodno že usvojeno. Učenci morajo imeti tudi usvojene simbolne, semantične in 

jezikovne osnove za konceptualno znanje (Montani, 2007), da bodo lahko usvojili cilje 

učne ure. Učitelj bi moral načrtovati različne pristope kot so procesno-didaktični pristop, 

diferenciacija, individualizacija, sodelovalno učenje in druge. Učencem bi moral nuditi 

pomoč pri izgrajevanju, povezovanju in redefiniranju konceptov (Manzaano, 1997), 

usvajanju matematičnih postopkov in strategij z modeliranjem, verbalizacijo in vodenjem 

(Jimenez-Fernandez, 2015). Večji poudarek bi morali dati reševanju in raziskovanju 

problemov, ki bi morali biti strukturirani od enostavnejših k zahtevnejšim in ne zahtevajo 

vedno iste računske operacije (prav tam). Učitelj bi moral učencem predstaviti tudi 

različne strategije učenja in ponavljanja učne snovi in metakognitivne strategije, ki so 
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vsebinsko specifične. Učitelj mora poskrbeti, da učenci spoznaju uporabno vrednost 

matematičnega znanja in da obravnavano učno snov poveže z vsebinami drugih 

prdmetov. Učenci s PUM potrebujejo tudi veččutno učneje in sistematično uvajanje in 

ukinjanje različnih učnih pripomočkov, kot so kartončki z opozorili, strategijami in 

obrazci in  didaktični material.  

Vse ugotovitve, do katerih smo prišli pri raziskavi, so skladne z ugotovitvami stroke, ki 

smo jih predstavili v teoretičnem uvodu, zato lahko ugotovimo, da so zbrani podatki in 

izpeljane ugotovitve veljavni ter pomembni za slovenski prostor, saj so zbrani na skoraj 

na celotni populaciji učencev s PUM, ki imajo samo PUM ali pa poleg PUM tudi motnje 

branja in pisanja, motnje pozornosti in koncentracije, govorno jezikovne motnje in 

dipraksijo. Opozorili bi na previdnost pri interpretaciji dosežkov skupine učencev s PUM 

in DIS, ker so podatki za to skupino učencev zbrani na majhnem vzorcu. Dispraksija je 

motnja, ki se pojavlja pri majhnem številu učencev.  

Naša raziskava je vključevala le spremenljivke, ki smo jih lahko merili s preizkusom NPZ 

iz MAT, zato smo bili pri interpretaciji omejeni. Preučevanje dosežkov učencev na 

standardiziranih matematičnih preizkusih ne daje dovolj natančnih informacij za 

identifikacijo in obravnavo učencev s PUM, ti preizkusi vključujejo veliko število 

različnih postavk, za katerimi se skrivajo specifični primanjkljaji (Gersten in drugi, 2005).    

Vključevanje dodatnih psiholoških testiranj bi razložilo dosežke učencev s PUM z vidika 

njihovih kognitivnih primanjkljajev, ki jih pri poučevanju učencev s PUM ne smemo 

prezreti.  

Sedaj, ko zbiramo še zadnje misli ob zaključku magistrskega dela, moramo zapisati, da ko 

enkrat stopiš na pot učenja in poučevanja matematike, se ne moreš več vrniti na začetek 

ali prenehati s potovanjem nekje na nekem razpotju. Njena moč in lepota te enostavno 

prevzameta in nenehno hrepeniš, da bi to lepoto in to moč lahko občutili tudi učenci in jo 

ohranjali za prihodnje rodove.  
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18.4. PRILOGE 

Priloga A: Testi normalnosti porazdelitve (SPSS izpis) 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Slovenščina rezultat (%) ,065 329 ,002 ,980 329 ,000 

Matematika rezultat (%) ,064 329 ,002 ,977 329 ,000 

Taksonomska stopnja 1 ,110 329 ,000 ,980 329 ,000 

Taksonomska stopnja 2 ,090 329 ,000 ,976 329 ,000 

Taksonomska stopnja 3 ,170 329 ,000 ,929 329 ,000 

Taksonomska stopnja 4 ,235 329 ,000 ,846 329 ,000 

rač. op in zaok. ,177 329 ,000 ,932 329 ,000 

izrazi ,127 329 ,000 ,960 329 ,000 

pret. količin ,234 329 ,000 ,800 329 ,000 

reš.  pro.,  ,238 329 ,000 ,787 329 ,000 

enačbe ,282 329 ,000 ,797 329 ,000 

geometrija ,137 329 ,000 ,951 329 ,000 

upor. formul ,127 329 ,000 ,945 329 ,000 

obdelav. podat-  ,289 329 ,000 ,859 329 ,000 

5. razred ,177 329 ,000 ,940 329 ,000 

6. razred ,126 329 ,000 ,950 329 ,000 

7. razred ,145 329 ,000 ,936 329 ,000 

8. razred ,132 329 ,000 ,965 329 ,000 

9. razred ,235 329 ,000 ,856 329 ,000 

zeleno ,161 329 ,000 ,935 329 ,000 

rumeno ,103 329 ,000 ,959 329 ,000 

rdece ,157 329 ,000 ,887 329 ,000 

modro ,175 329 ,000 ,942 329 ,000 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

Priloga B: Preizkus NPZ iz MAT, 8. maj 2015 


