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IZVLEČEK  
 
Občutek za števila in količine predstavlja osnovo za nadaljnje usvajanje matematičnih 
znanj in spretnosti ter pomembno vpliva na posameznikovo prihodnost. Otroci s 
specifičnimi učnimi težavami pri matematiki so zato že apriori v slabšem položaju, saj je 
njihov občutek za števila in količine pogosto manj razvit. S spodbujanjem razvoja 
občutka za števila in količine v vrtcu in doma lahko pomembno vplivamo na poznejšo 
uspešnost otrok pri matematiki. Pri otrocih, ki izhajajo iz manj spodbudnega okolja zaradi 
različnih vzrokov (nižji socialno-ekonomski status, nižja izobrazba staršev ipd.), igrajo 
ključno vlogo izobraževalne ustanove, ki morajo tem otrokom nuditi intenzivnejšo 
podporo pri razvijanju občutka za števila in količine. Z opredelitvijo pojma »občutek za 
števila in količine« kot enega izmed kriterijev za diagnosticiranje specifičnih učnih težav 
pri matematiki v Kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma 
motenj otrok s posebnimi potrebami (2014) je preučevanje občutka za števila in količine 
postalo pomembno za raziskovanje in razvoj specialne ter rehabilitacijske pedagogike.  
V raziskavi je sodelovalo 159 otrok (82 dečkov in 77 deklic; od tega 15 otrok s posebnimi 
potrebami), ki naslednje leto vstopajo v šolo, ter njihovi starši. Osnovni cilj raziskave je 
bil raziskati razvitost občutka za števila in količine otrok pred vstopom v šolo, za kar smo 
oblikovali preizkus razvitosti občutka za števila in količine. Na osnovi rezultatov smo 
preverili zanesljivost in ustreznost oblikovanega merskega pripomočka. S pomočjo 
vprašalnika za starše smo pridobili podatke o stopnji izobrazbe staršev, o pogostosti 
vključevanja otroka v matematične dejavnosti doma in o stališčih staršev glede 
pomembnosti doseganja določenih matematičnih znanj in spretnosti pred vstopom v šolo. 
Z uporabo Mann-Whitneyevega in Kruskal-Wallisovega preizkusa smo primerjali razlike 
v rezultatu na preizkusu razvitosti občutka za števila in količine glede na starost, spol in 
prisotnost posebnih potreb. Spearmanov koeficient korelacije smo uporabili za 
preverjanje povezave med razvitostjo občutka za števila in količine pri otrocih in stopnjo 
izobrazbe staršev ter pogostostjo vključevanja otroka v matematične dejavnosti doma. 
Rezultati so potrdili razlike v razvitosti občutka za števila in količine glede na starost in 
prisotnost posebnih potreb, glede na spol pa razlik v rezultatu otrok ni bilo. Poleg 
omenjenega rezultati potrjujejo tudi, da pogostost vključevanja otroka v matematične 
dejavnosti doma ter stopnja izobrazbe staršev vplivata na razvitost občutka za števila in 
količine pri otrocih.  
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ABSTRACT 
 
Number sense represents the basis for the further acquisition of mathematical knowledge 
and skills and has a significant impact on one's future. This makes students with specific 
learning disabilities in math disadvantaged as their number sense is usually weaker. Early 
development of number sense in kindergarten and at home has an important effect on the 
subsequent performance in mathematics. For children coming from a less stimulating 
environment due to various reasons (lower socio-economic status, lower parent education 
level, etc.), educational institutions play a key role, as they need to provide more intensive 
support in developing number sense for these children. By defining number sense as one 
of the criteria for diagnosing specific learning difficulties in mathematics in the “Kriteriji 
za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi 
potrebami (2014),« number sense became an important issue for the exploration and 
development of the profession. 
The study involved 159 children (82 boys and 77 girls; of these 15 children with special 
needs) who are starting with formal education in school the following year, and their 
parents. The central aim of the research was to investigate number sense in children prior 
to school entry, for which we designed a number sense test.  On the basis of the results we 
wanted to determine the reliability and adequacy of the designed instrument. Using a 
questionnaire for parents we also gathered information about parents’ level of education, 
frequency of involving the child in mathematical activities at home and the opinions of 
parents regarding the importance of achieving specific mathematical skills prior to school 
entry. With the use of Mann-Whitney and Kruskal-Wallis test we compared the children’s 
results according to their age, gender and the presence of special needs. Spearman 
correlation coefficient was used to identify correlation between child’s number sense and 
parents level of education, child’s number sense and the frequency of involving the child 
in experiences with mathematical skills (at home) and parents level of education and the 
frequency of involving the child in experiences with mathematical skills.  
The results showed significant differences in the development of number sense according 
to age and the presence of special needs. Gender differences did not occur. The results 
also showed that the child’s result on the number sense test correlated with the frequency 
of domestic experience with mathematical activities (reported by parents) and parents 
level of education. 
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1 UVOD 
 
Učna uspešnost pri matematiki v osnovni in srednji šoli je odvisna od razvitosti občutka za 
števila in količine v predšolskem obdobju. V predšolskem obdobju občutek za števila in 
količine zajema: zmožnost prepoznavanja manjših količin brez štetja, štetje in razumevanje 
kardinalnosti, zmožnost primerjanja moči množic in razumevanje odnosov med števili in 
količinami ter zmožnost reševanja preprostih aritmetičnih nalog seštevanja in odštevanja 
(Jordan, Glutting in Dyson, 2012). Gersten in Chard (1999) primerjata pomen občutka za 
števila in količine za učenje matematike s pomenom fonološkega zavedanja za branje, zato 
menita, da si zasluži posebno pozornost v procesu poučevanja. Raziskave (Gersten, Jordan in 
Flojo, 2005; Malofeeva idr., 2004, v Jordan, Gutting in Ramineni, 2008) so pokazale, da manj 
razvit občutek za števila in količine lahko vpliva na razvoj slabših in neučinkovitih strategij 
štetja, počasnejšega priklica dejstev in nenatančnega računanja, kar so vse kazalci učnih težav 
pri matematiki (Geary, Hamson in Hoard, 2000). 
Učne težave pri matematiki lahko razdelimo na splošne in specifične. Splošne učne težave pri 
matematiki so prisotne pri heterogeni skupini učencev, ki imajo pri enem ali več učnih 
predmetih izrazito večje težave kot vrstniki. Lahko so posledica okoljskih ali kognitivnih 
primanjkljajev oziroma kombinacije obeh. Specifične učne težave pri matematiki so 
nevrološkega izvora in se razprostirajo na kontinuumu od lažjih do težjih. Razdelimo jih v dve 
skupini: diskalkulijo in specifične aritmetične učne težave (Magajna, Kavkler, Čačinovič 
Vogrinčič, Pečjak, in Bregar Golobič, 2008). Sousa (2008) opiše diskalkulijo kot težave v 
konceptualiziranju števil, številskih zvez, računskih postopkov in ocenjevanju količin. Učenci 
z diskalkulijo imajo primanjkljaje na področju občutka za števila in količine, kar sta potrdila 
tudi Dehaene in Wilson (2010), ki sta se poglobila v iskanje povezave med diskalkulijo in 
občutkom za števila in količine. Ugotovila sta (prav tam), da imajo osebe z diskalkulijo težave 
pri primerjanju števil oziroma količin, prepoznavanju števila elementov brez štetja ter pri 
usvajanju preprostih strategij seštevanja in odštevanja, kar kaže na nerazumevanje pomena 
števil in pomanjkanje sposobnosti njihove prožne rabe. Otroci se pogosto naučijo pravil in 
matematičnih postopkov, a jih ne razumejo in ne znajo obrazložiti, kar jih pozneje, ob večjih 
ali bolj kompleksnih zahtevah, pripelje do neuspešnosti (Şengül, 2013). Ravno zato je treba 
nameniti več pozornosti spodbujanju razumevanja različnih matematičnih konceptov oziroma 
razvijanju občutka za števila in količine. 
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Klasifikacija DSM V (2013) v sklopu področja primanjkljajev pri matematiki opredeli štiri 
področja za diagnosticiranje specifičnih učnih težav pri matematiki. Poleg področij 
zapomnitev aritmetičnih dejstev, pravilno oziroma tekoče računanje in ustrezno matematično 
mišljenje je naveden tudi občutek za števila in količine. Tudi pri nas je od leta 2014 pojem 
prisoten med kriteriji za opredelitev specifičnih učnih težav pri matematiki (Magajna, 
Kavkler, Košak Babuder, Zupančič Danko, Seršen Fras in Rošer Obretan, 2014, str. 26). 
Občutek za števila in količine je prirojen, a se razvija in poglablja že od rojstva naprej, če je 
otrok izpostavljen situacijam, ki to omogočajo (npr. vsakodnevne situacije, kjer je prisotno 
štetje, matematični jezik, primerjanje, razvrščanje ipd.). Z drugimi besedami bi rekli, da se 
razvoj občutka za števila in količine začne z možnostjo otroka, da govori o številih, kadarkoli 
se z njimi sreča (Anghlieri, 2000, v Der-Ching, 2001). Pomembno vlogo pri tem imajo starši, 
ki s svojimi mnenji, prepričanji in vedenjem lahko spodbujajo razvoj občutka za števila in 
količine pri svojem otroku. Spodbujanje matematičnih dejavnosti in pozitiven odnos staršev 
do matematike sta namreč v močni povezavi z otrokovim poznejšim zanimanjem za 
matematiko in željo po udeležbi v različnih matematičnih dejavnostih. Tudi zaznave staršev o 
sposobnostih otrok, pa tudi njihovo lastno mnenje o matematiki, pomembno vplivajo na 
razvoj otrokovih vrednot in želja po uspešnosti na omenjenem področju (Jacobs in Bleeker, 
2004). Ker pa vemo, da otroci izhajajo iz različnih, bolj ali manj spodbudnih, okolij, so 
izobraževalne ustanove tiste, ki morajo z ustreznimi načini pomoči in podpore dodatno 
spodbujati tiste, ki to potrebujejo. Pri tem je ključno zgodnje prepoznavanje otrok, ki so 
rizični za pojav učnih težav. Zgodnjemu prepoznavanju otrok, ki potrebujejo dodatno pomoč, 
sledi zgodnja obravnava, saj so otroci najbolj dovzetni za obravnavo ravno v zgodnjem 
razvojnem obdobju (Taramontana, Hooper in Selzer, 1988, v Lago in DiPerna, 2010). V tem 
obdobju je več možnosti za učenje in ohranjanje naučenega. Z obravnavo je smiselno začeti 
zgodaj, še preden učne težave postanejo kronične, resnejše in se pojavijo še sekundarne težave 
(prav tam). Z zgodnjo obravnavo lahko, na primer preprečimo pojav poznejših čustvenih in 
vedenjskih težav, ki so pogosto posledica ponavljajočega doživljanja neuspehov in frustracij 
(Lago in DiPerna, 2010). 
Tema magistrskega dela nam je blizu, ker imamo tudi sami blage težave z občutkom za 
števila in količine (npr. pri ocenjevanju količin, miselnem računanju ...). Občutek za števila in 
količine kot temo magistrskega dela pa smo izbrali, ko smo bili soočeni z deklico, ki ima 
manj razvit občutek za števila in količine, ter smo bili primorani podrobneje raziskati 
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omenjeno področje, da bi ji lahko pomagali. Glavni cilj magistrskega dela je bil zato 
oblikovanje merskega pripomočka za preverjanje razvitosti občutka za števila in količine v 
predšolskem obdobju, ki bo omogočil strokovnim delavcem zgodnje prepoznavanje in 
obravnavo otrok z manj razvitim občutkom za števila in količine.  
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2 IZOBRAŽEVALNA INKLUZIJA 
 
Ljudje smo si različni. Vsak izmed nas je poseben, drugačen, unikaten. Zato je naša družba 
tako izjemno raznolika, tako izjemno zanimiva in tako izjemno bogata. Čeprav v preteklosti 
naša družba ni bila ravno odprta za raznolikosti, se danes vse bolj usmerjamo k oblikovanju 
družbe, ki sprejema razlike, in k zagotavljanju enakopravnosti ter enakovrednosti vseh ljudi 
ne glede na razlike med njimi. Na področju izobraževanja se je v ta namen začel proces 
izobraževalne inkluzije. 
 
Izobraževalna inkluzija predstavlja vzpostavljanje enakih izobraževalnih možnosti za vse 
učence, ne glede na njihovo ozadje (spol, starost, verska in etnična pripadnost, spolna 
usmerjenost, nadarjenost, socialno-ekonomski status …), in je opredeljena kot proces 
razvijanja kulture, politike in prakse tako, da so vključeni vsi učeči, odvija pa se na vseh 
ravneh izobraževanja (od predšolskega izobraževanja do vseživljenjskega izobraževanja). 
Ključna značilnost izobraževalno-inkluzivnih ustanov je vzpostavljanje vzdušja pripadnosti, 
skupnosti, dobrega počutja in uspešnosti vseh vključenih (Bristol Inclusion Standard, 2003).  
 
Udejanjanje izobraževalne inkluzije se odvija na treh nivojih (Lesar, 2007). 

1. Na nivoju širše družbe in izobraževalnega sistema, kjer mora biti družba pozitivno 
in sprejemajoče naravnana, izobraževalni sistem pa ustrezno podprt z zakonskimi 
opredelitvami.  

2. Na nivoju vrtcev in šol, kjer sta najpomembnejša dejavnika vrednote in stališča 
šolskega osebja in predvsem vodstva.  

3. Na nivoju  skupine oz. razreda. Vsakodnevno dogajanje v skupini ali razredu je tudi 
najpomembnejši nivo za uspešnost inkluzivnega izobraževanja (Lesar, 2007). 
Vzgojitelj oziroma učitelj kot del ekipe ima pri udejanjanju inkluzije zelo pomembno 
vlogo. Adelman (1998, v Magajna, 2006) uporablja pojem »omogočanje učenja« v 
skupini oz. razredu, ki predvideva opremljanje vzgojitelja ali učitelja z raznoraznimi 
strategijami, ki jih lahko uporabi pri diferenciaciji, in tako ustvari okolje, ki podpira 
vsakega posameznika pri učenju in napredovanju. 

V okviru izobraževalne inkluzije se predvideva, da vsi strokovni delavci na področju vzgoje 
in izobraževanja pri delu upoštevajo vključevalni pristop, s katerim bodo prav vsakemu 
otroku, učencu, dijaku ali študentu zagotovili izkušnjo upoštevanja, soudeleženosti, 
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solidarnosti in strpnosti (Magajna, Kavkler, Čačinovič Vogrinčič, Pečjak, Bregar Golobič, 
2008). Da bi bilo vključevanje posameznika uspešno, je po načelih inkluzivnega 
izobraževanja potrebno tesno sodelovanje vseh članov pedagoškega procesa (šola, ustanova, 
starši, učenec) in v vseh etapah vključevanja. Poleg tega pa je potrebna velika mera 
prilagodljivosti, iznajdljivosti, sodelovanja in strpnosti (Lesar, 2007).  
2.1 Izobraževalna inkluzija otrok s posebnimi potrebami v vrtcu 
 
Otroci s posebnimi potrebami predstavljajo skupino otrok, ki ji je v okviru inkluzivnega 
izobraževanja treba nameniti posebno pozornost. Za otroke s posebnimi potrebami namreč 
smiselno prispevanje, vključevanje in možnost sodelovanja predstavljajo zelo pomembne 
zunanje varovalne dejavnike, ki lahko pomembno vplivajo na njihov razvoj in uspešnost 
(Magajna, 2006). Če želimo tem otrokom pomagati pri odpravljanju ali vsaj omiljevanju 
težav/primanjkljajev, sta zgodnje odkrivanje in obravnava ključna dejavnika. Bela knjiga o 
vzgoji in izobraževanju v RS (1995) navaja, da je treba vsakemu otroku z motnjami v razvoju 
zagotoviti vključitev v enega izmed programov predšolske vzgoje v vrtcu ali zavodu za 
usposabljanje vsaj dve leti pred vstopom v šolo. Tudi E. Novljan (2003) priporoča, da se 
otroka s posebnimi potrebami vključi v vrtec najpozneje pri treh letih , pri tem pa izpostavlja, 
da je potreben multidisciplinarni in sodelovalni pristop. Da bi bilo vključevanje otroka 
uspešno in produktivno, je potrebno dobro sodelovanje med vzgojiteljem/-ico, specialnim in 
rehabilitacijskim pedagogom/-injo, starši in po potrebi tudi z drugimi strokovnjaki 
(fizioterapevti, psihologi, logopedi ipd.). E. Novljan (2003) poudari tudi pomembnost 
izpolnjevanja tako imenovanih »ekoloških« dejavnikov, ki so pravzaprav tudi pogoji za 
uspešnost inkluzivnega izobraževanja. Ti pogoji so materialni, prostorski, kadrovski in 
normativni. 
Za inkluzivno izobraževanje otrok s posebnimi potrebami pri nas uporabljamo petstopenjski 
model odziva na obravnavo, preko katerega lahko otrokom zagotovimo zgodnje 
prepoznavanje in obravnavo. Petstopenjski model je zasnovan tako, da je pomoč in podpora 
otroku z vsako stopnjo intenzivnejša. Če se izkaže, da otrok potrebuje še bolj intenzivno 
pomoč, se otroka v okviru zadnje, pete stopnje modela usmeri v ustrezen izobraževalni 
program (Magajna idr., 2014). V predšolskem obdobju se otroke s posebnimi potrebami lahko 
usmeri v prilagojen program za predšolske otroke ali pa v program s prilagojenim 
izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo (ZUOPP-1, 2011, 5. člen). Prvi program je 
namenjen otrokom z izrazitejšimi in zahtevnejšimi izobraževalnimi potrebami, zato je v tem 
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programu prilagojen tudi sam kurikulum. Otroci, usmerjeni v ta program, se vključujejo v 
razvojne oddelke vrtcev. Komisija za usmerjanje v odločbi o usmeritvi navede tudi potrebne 
materialne, prostorske, kadrovske in normativne pogoje (ZUOPP-1, 2011, 30. člen). 
Drugi program zajema prilagojeno izvajanje in dodatno strokovno pomoč, ne predvideva pa 
spreminjanje in prilagajanje kurikuluma, saj je otrok vključen v redno skupino. Vzgojitelji/-
ice torej še vedno kot krovni dokument uporabljajo Kurikulum za vrtce (2007), ki je sicer že v 
osnovi zasnovan tako, da upošteva razlike med otroki in spodbuja enakost možnosti, za 
podrobnejše informacije o prilagajanju izvajanja kurikula pa imajo vzgojitelji/-ice na voljo 
tudi Navodila za prilagojeno izvajanje kurikuluma za vrtce s prilagojenim izvajanjem in 
dodatno strokovno pomočjo (2003), kjer lahko vzgojitelji najdejo informacije o potrebnih 
prilagoditvah (časa, prostora in izvajanja dejavnosti) glede na skupino otrok s posebnimi 
potrebami, načelih vključevanja otrok s posebnimi potrebami v vrtec ter koristne nasvete 
glede obravnave omenjenih otrok ter sodelovanja s starši.  
V programu Korak za korakom (Vonta, 1997) so opredelili strategije za uspešno vključevanje 
otrok s posebnimi potrebami (OPP) v vrtec. Te strategije so naslednje. 
 Izobraževanje strokovnih delavcev v vzgojno-varstveni organizaciji, staršev otroka s 

posebnimi potrebami, družin otrok, ki so že v oddelku, ter strokovnjakov, ki nudijo 
pomoč otroku. 

 Oblikovanje partnerskega odnosa med družinami, ki vključujejo OPP v vrtec. 
 Dialog med strokovnjaki, strokovnimi delavci v vrtcu, starši, ki otroka vključujejo, in 

starši, ki že imajo otroke vključene v oddelku. 
 Priprava strokovnih delavcev (vzgojitelj, pomočnik vzgojitelja ...). 
 Priprava staršev, ki vključujejo otroka, in ostalih staršev v oddelku. 
 Priprava otrok v oddelku na sprejem OPP. 
 Priprava otroka s posebnimi potrebami, ki se vključuje. 
 Priprava okolja (blazine, pripomočki, sanitarije …). 
 Organizacija izvajanja pomoči in podpore znotraj otrokovega okolja z namenom čim 

bolj uspešne vključitve. 
 Sodelovanje z zunanjimi strokovnjaki in ustanovami, ki so udeležene v skrb za otroke 

s posebnimi potrebami, in ekipno delo.  
 Neprekinjena in sprotna evalvacija.  
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Čeprav se proces izobraževalne inkluzije odvija na različnih nivojih, smo mi, pedagogi in 
drugi strokovni delavci na področju izobraževanja, v največji meri odgovorni za nadaljevanje 
procesa, saj smo mi tisti, ki smo v stiku z otroki, in tisti, ki vse njihove raznolikosti tudi 
opažamo. Zato je prav, da smo mi tudi tisti, ki se bodo za njihove pravice borili. 
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3 MATEMATIČNA PISMENOST 
 
Ljudje se v vsakodnevnem življenju srečujemo z različnimi problemi in situacijami, tako na 
osebnem kot na poklicnem področju. Za uspešno spopadanje z izzivi življenja pa je med 
drugim ključna tudi zmožnost matematičnega mišljenja in sklepanja oziroma matematična 
pismenost.  
Matematična pismenost še ni bila enotno definirana. V raziskavi PISA 2012 je pojem 
opredeljen kot: »posameznikova zmožnost formuliranja pojavov v matematičnem jeziku, 
uporabe in interpretiranja matematičnih rešitev v raznolikih kontekstih. Obsega matematično 
razmišljanje in uporabo matematičnih konceptov, postopkov, dejstev in orodij, s katerimi 
opisujemo, razlagamo in predvidevamo pojave. Posamezniku pomaga prepoznati vlogo 
matematike v svetu in sprejemati dobro utemeljene presoje in odločitve, kakršne potrebujejo 
ustvarjalni, dejavni in razmišljujoči državljani.« (Šterman Ivančič, 2013, str.28) 
M. Cotič (2010) matematično pismenost opredeli kot zmožnost za zaznavanje, razumevanje in 
uporabo matematičnih argumentov v vsakdanjem življenju in poudari, da je pri matematični 
pismenosti bistven pristop k reševanju situacij, kjer matematično pismen človek uporablja 
sposobnost smiselnega dela z matematičnimi podatki in sposobnost sprejemanja smiselnih 
odločitev. Matematično pismen človek torej ne sledi slepo navodilom in algoritmom, kar je 
treba upoštevati tudi pri organizaciji poučevanja matematike, saj naj bi matematika učencem 
predstavljala pomembno sredstvo za razumevanje in kritično interpretacijo vsakodnevne 
stvarnosti ter delovanje v njej (prav tam). Z namenom doseganja slednjega avtorica priporoča 
uporabo problemskih situacij, ki izhajajo iz otrokovega vsakodnevnega življenja, in zato 
omogočajo poistovetenje in notranjo motivacijo za iskanje rešitev (prav tam). Kurikulum za 
vrtce (Bahovec, idr., 2007) za področje matematike predpostavlja učenje različnih 
matematičnih spretnostih ravno ob vsakodnevnih dejavnostih, kar torej spodbuja razvijanje 
matematične pismenosti že v predšolskem obdobju.  
Leta 2012 je bila mednarodna raziskava PISA osredotočena na matematično pismenost, kjer 
so opredelili 6 stopenj matematične pismenosti, na osnovi katerih so razvrstili rezultate otrok. 
Stopnje predstavljajo kontinuum matematične pismenosti, na katerem prva stopnja predstavlja 
najnižjo stopnjo, na kateri učenci »uspešno odgovarjajo na jasno in preprosto postavljena 
vprašanja, ki vključujejo poznane kontekste, in v katerih so jasno predstavljene vse ustrezne 
informacije. Sposobni so prepoznati potrebno informacijo in izvesti rutinske postopke po 
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neposrednih navodilih v preprosti situaciji. Izvajajo lahko postopke, ki so očitni in sledijo 
neposredno iz danega uvodnega besedila.« (Štraus, Šterman Ivančič in Štigl, 2013, str.11) 
Na šesti stopnji pa so učenci sposobni »oblikovati koncepte, posploševati in uporabiti 
informacije, ki jih pridobijo z lastnim raziskovanjem in modeliranjem v kompleksnih 
problemskih situacijah. Lahko povezujejo različne vire informacij in različne predstavitve ter 
pretvarjajo med njimi. Izkazujejo višje ravni matematičnega mišljenja in sklepanja. Vpogled, 
razumevanje in usvojeno znanje o simboličnih in formalnih matematičnih operacijah so 
sposobni uporabiti za razvoj novih pristopov in strategij v novih situacijah. Zmorejo natančno 
poročati o svojih postopkih reševanja nalog in razmišljanjih o rezultatih, interpretacijah, 
utemeljitvah in njihovi ustreznosti v življenjskih situacijah.« (Štraus, idr., 2013, str.11) 
Pri nas 6., najvišjo raven matematične pismenosti, dosegajo 3 % učenk in učencev, 14 % jih 
dosega 5. raven, 32 % učencev in učenk se z dosežki uvršča na 4. raven, 56 % učencev in 
učenk pa dosega 3. raven. Vsaj drugo raven matematične pismenosti dosega 80 % učencev, 
kar pomeni, da obvladujejo temeljne matematične kompetence. Pet odstotkov slovenskih 
učenk in učencev pa nima razvitih niti temeljnih matematičnih kompetenc ter ne dosega niti 
prve ravni. Rezultati slovenskih učencev so sicer nad povprečjem OECD (prav tam). Tudi 
rezultati raziskave TIMSS 2011 kažejo, da so se slovenski učenci četrtih in osmih razredov z 
dosežki na področju matematike uvrstili med nadpovprečne države, saj so četrtošolci zasedli 
21. mesto (med 50 državami), osmošolci pa 13. mesto med 42 državami (Japelj Pavešič, 
Svetlik in Kozina, 2012). Podatki iz Letnega poročila o nacionalnem preverjanju znanja 
(2015) kažejo, da je bil povprečni dosežek otrok devetega razreda 56,96 % odstotne točke, 
0,28 % otrok (N = 17,313) pa je doseglo vse možne točke. Predmetna komisija za matematiko 
ugotavlja, da so imeli otroci največje težave pri izbiri pravilne strategije za reševanje 
kompleksnejše življenjske situacije (prav tam), kar nam pove, da je treba otrokom matematiko 
približati v življenjskem smislu.  
Bolj kot podatek o dosežkih naših učenk in učencev se nam zdi pomemben podatek o 
motivaciji učencev za učenje matematike, saj naši učenci v primerjavi s povprečjem OECD 
poročajo o nižji motivaciji, o lastnih sposobnostih pa imajo bolj negativna prepričanja (Štraus 
idr., 2013). Slednji podatki so pomembni, saj so motivacija in prepričanja o lastnih 
sposobnosti pomembno povezani z matematičnim dosežkom posameznika. Zanimivo je tudi, 
da slovenski učenci nimajo občutka, da bo imel trenutni trud za šolsko delo vpliv na njihovo 
poklicno prihodnost (prav tam).  
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Raziskave (Aunola, Leskinen, Lerkkanen, in Nurmi, 2004, v LeFevre, Skwachuk, Smith-
Chant, Fast, Kamawar in Bisanz, 2009; Desoete in Gre´goire, 2007; Jordan, Kaplan, 
Locuniak, in Ramineni, 2007) so namreč pokazale, da so otrokove matematične spretnosti v 
predšolskem obdobju močan napovedovalec poznejše uspešnosti pri matematiki in da ima 
slabša uspešnost pri matematiki lahko resne izobraževalne in poklicne posledice (Nacionalni 
posvetovalni odbor za matematiko, 2007).  
S pomočjo spodbujanja občutka za števila in količine že pri predšolskih otrocih imamo 
možnost vplivanja na otrokovo poznejšo uspešnost pri matematiki, poleg tega pa lahko 
pomembno prispevamo k oblikovanju pozitivnega odnosa do matematike in pozitivnih zaznav 
o lastnih sposobnostih pri matematiki. Otrokom moramo pokazati smisel števil, štetja in 
matematike. Pokazati jim moramo povezavo z vsakdanjim življenjem in jim omogočiti 
razumevanje, da so matematične spretnosti nekaj, kar bodo potrebovali in uporabljali celo 
življenje. 
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4 MATEMATIČNA ZNANJA IN SPRETNOSTI V PREDŠOLSKEM OBDOBJU 
 
Matematična znanja in spretnosti, pridobljena v predšolskem obdobju, so temelji za poznejše 
usvajanje matematičnih vsebin. Ključni cilj v predšolskem obdobju je zato razvijanje 
številskih predstav, ki morajo temeljiti na praktičnih aktivnostih. T. Hodnik Čadež (2002) 
opredeli naslednje matematične vsebine, ki so pomembne pri zgodnjem učenju matematike: 
predštevilske vsebine, števila, preprosta obdelava podatkov, geometrija in orientacija v 
prostoru.  
Za namene magistrskega dela sta pomembna predvsem področje predštevilske vsebine in 
področje števila, zato sta tudi na kratko predstavljena v nadaljevanju.  
4.1 PREDŠTEVILSKE VSEBINE 
 
Predštevilske vsebine zajemajo opazovanje, razvrščanje, urejanje, vzorce in relacije (Hodnik 
Čadež, 2002). Proces oblikovanja skupin glede na dano značilnost imenujemo razvrščanje. 
Opazovanje procesa razvrščanja otrokom omogoča uvid v vzpostavljanje reda med elementi, 
s čimer ti postanejo števni. Za razvrščanje lahko v predšolskem obdobju uporabimo Carrllov 
in drevesni diagram, kjer pa značilnosti predstavimo s slikopisom (prav tam).   
Proces urejanja predvideva urejanje množice elementov glede na intenzivnost vrednosti 
posamezne spremenljivke. Ko otrok ureja elemente v množici, posameznemu elementu določi 
mesto in se tako uči opredelitve z vrstilnim števnikom (prav tam).  
Relacije predstavljajo vzpostavljanje odnosa med elementi dveh množic. V predšolskem 
obdobju se pri tem spodbuja predvsem raba prirejanja enega enemu, kar predstavlja osnovo za 
štetje, ki je opredeljeno kot »povratno enolično prirejanje elementov preštevane množice v 
množico prvih nekaj naravnih števil«  (Hodnik Čadež, 2002, str. 10). T. Hodnik Čadež (2002) 
izpostavlja tudi koristnost puščičnega diagrama za srečevanje s prirejanjem, kjer morajo 
otroci povezovati po dva predmeta in je prirejanje enega enemu jasno razvidno.  
V predšolskem obdobju se otroci srečujejo tudi z vzorci različnih vrst. Soočeni so lahko, na 
primer z vzorci iz konkretnih predmetov, grafičnimi vzorci ter vzorci s simbolnimi elementi. 
Poznamo pa tudi gibalne, ritmične ter glasovne vzorce. Pri uporabi vzorcev moramo biti 
pozorni, da se posamezna enota ponovi vsaj dvakrat, saj šele takrat lahko rečemo, da je vzorec 
dobro definiran (Hodnik Čadež, 2002).  
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4.2 ŠTEVILA IN ŠTETJE 
 
Otroci se že v zgodnjem razvoju srečajo s števili in štetjem. Med drugim in tretjim letom že 
začnejo uporabljati imena števil pri štetju. Čeprav v tem obdobju še ne naštevajo števil v 
pravilnem zaporedju, intuitivno že razumejo, da lahko posamezno ime uporabijo le enkrat in 
da je vrstni red štetja pomemben. Otroci iste starosti ločijo med besedami, ki jih uporabljamo 
za štetje, in drugimi pridevniki. Razumejo tudi, da se raba pridevnika nanaša na lastnost 
predmeta, raba imena števila pa se nanaša na lastnost bodisi skupine predmetov (pri 
preštevanju skupine – kardinalnost) ali pa na lastnost posameznega predmeta v odnosu z 
ostalimi (npr. vrstilni števniki) (Gelman in Gallistel, 1978: v Geary, 1994). Otroci med 
drugim in tretjim letom so prav tako zmožni primerjanja dveh množic po moči in vedo, na 
primer, da je 4 več kot 3, čeprav ne vedo točno, kolikšno količino predstavlja določeno 
število. Pri treh do štirih letih je večina otrok že zmožna povezati število z določeno količino 
predmetov oziroma si je zmožna mentalno predstavljati količino določenega števila (Wynn, 
1992). Otroci se torej najprej naučijo imen za števila in količine ter jih šele nato povezujejo s 
količinami predmetov. Začnejo z manjšimi števili in postopoma prehajajo na večja, hitrost 
prehajanja na večja števila pa je odvisna tudi od jezikovne komponente (Geary, 1994). Otroci, 
ki govorijo evropske jezike, si namreč težje zapomnijo imena števil od 11 do 19, ker le-ta niso 
neposredno povezana z osnovno desetico, medtem ko je ta povezava v azijskih jezikih jasna 
(Dehaene, 1997). Primer: Če direktno prevedemo poimenovanje števil 11, 13 in 19 iz 
kitajščine, bi rekli »deset-ena, deset-tri in deset-devet« (prav tam). 
Med tretjim in četrtim letom otroci že poznajo imena števil v pravilnem zaporedju v obsegu 
do 10, med četrtim in petim pa tudi že do 20 (Geary, 1994). Poleg imen števil pa morajo 
otroci razumeti tudi, kako ta imena uporabljamo za štetje in kako so povezana s številskimi 
pojmi.  
Za pravilno štetje morajo otroci upoštevati naslednja načela štetja (Manfreda Kolar, 2006): 
 Načelo povratno enoličnega prirejanja – eno ime za število uporabimo samo za en šteti 

predmet. 
 Načelo urejenosti naravnih števil (ordinalnosti) – števila se vedno pojavljajo v enakem 

zaporedju, ne glede na vrsto ali razporeditev predmetov.  
 Načelo kardinalnosti – zadnje izgovorjeno število pri štetju predmetov predstavlja 

količino predmetov v množici. 
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 Načelo abstraktnosti – štejemo lahko različne predmete, ki so lahko različnih oblik, 
velikosti in so različno razporejeni. 

 Načelo nepomembnosti vrstnega reda – ni pomembno, kje začnemo in kje končamo s 
štetjem, pomembno je le, da preštejemo vse predmete in vsak predmet štejemo samo 
enkrat.  

Predšolski otroci so zmožni tudi hitrega prepoznavanja števila elementov v množici. V 
angleščini je proces poimenovan »subitizing« in pomeni takojšen uvid v urejeno število 
elementov. Clements (1999) navaja perceptualno oz. zaznavno prepoznavanje števila 
elementov in konceptualno zaznavanje. Pri prvem gre za takojšen uvid v število elementov, 
pri drugem (kompleksnejšem procesu, kjer je posameznik zmožen tudi prepoznavanja večjih 
števil) pa gre za organiziranje prostorskih vzorcev. Posameznik pri konceptualnem 
zaznavanju organizira oziroma razdeli vzorec na manjše enote in tako prepozna število 
elementov (npr. posameznik prepozna 8 pik na domini, ko v mislih razdeli pike na dva vzorca 
po štiri.). Pri treh letih naj bi otroci prepoznali do 3 elemente brez štetja (Fuson,1988; Moeler 
idr., 2009, v Sayers, Andrews, Bjorklud Boistrup, v tisku), odrasli pa naj bi bili zmožni 
prepoznati do 6 elementov  (Jung idr., 2013 v Sayers idr., v tisku). 
Zmožnost uvida v število elementov je pomembna za otrokovo splošno razumevanje števil, 
štetje in hitrost štetja in osvajanje osnovnih aritmetičnih dejstev (Sayers idr., v tisku; 
Clements, 1999). Sousa (2008) predvideva, da bodo otroci z manj razvito sposobnostjo uvida 
imeli težave pri matematiki, vendar poudarja, da se tega lahko naučijo. Za razvijanje 
številskih predstav in zmožnosti učenja ter razumevanja aritmetičnih operacij je pomembna 
tudi zmožnost razdruževanja števil (Bobis, 2008). 
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4.2.1 STRATEGIJE ŠTETJA 
 

Strategije štetja so pomembne, saj je od njih odvisen tudi razvoj strategij računanja. Otrok, ki 
uporablja bolj razvito strategijo štetja, bo uporabljal tudi bolj razvito strategijo računanja, 
posledično pa bo pri delu učinkovitejši in hitrejši. Ob razvoju otroci postopno prehajajo od 
manj do vedno bolj razvitih strategij štetja (Kavkler, 1994, 1997). V nadaljevanju so navedeni 
kriteriji za oceno strategij preštevanja predmetov in štetja nazaj, po stopnjah razvoja, ki so 
bile uporabljene tudi pri raziskavi za magistrsko delo. 
Strategije preštevanja predmetov so naslednje (Kavkler, 1997). 

1. Nima učinkovite strategije. 
2. Prime in premakne vsak predmet. 
3. Vsakega predmeta se dotakne s prstom. 
4. Izvaja aktivnosti s skupino predmetov. 
5. Gleda in prešteva predmete. 

Strategije štetja nazaj so naslednje (Kavkler, 1997). 
1. Nima učinkovite strategije. 
2. Pomaga si s konkretno oporo in štetjem naprej. 
3. Pomaga si s konkretno oporo, a šteje nazaj. 
4. Pomaga si s štetjem naprej brez opor. 
5. Šteje nazaj brez opor. 

V raziskavi, ki sta jo izvedli M. Kavkler in M. Lipec Stopar (1996), se je pokazalo, da 
šestletniki pri preštevanju predmetov večinoma uporabljajo strategijo dotikanja vsakega 
predmeta s prstom, premikanja predmetov, nekateri so predmete le gledali in preštevali, spet 
drugi pa niso imeli učinkovite strategije. Avtorici (prav tam) ugotavljata, da je število otrok, 
ki niso uspešno rešili naloge, naraščalo z naraščanjem števila predmetov, ki so jih morali 
prešteti (8, 17, 28). Pri štetju nazaj so sodelujoči otroci večinoma uporabljali strategijo štetja 
nazaj s konkretno oporo oziroma strategijo štetja naprej, trije otroci niso imeli učinkovite 
strategije štetja nazaj, le dva šestletna otroka pa sta štela nazaj brez opor (prav tam). Avtorici 
(prav tam) sta preverjali tudi zmožnost štetja v zaporedju (po dva) in ugotovili, da večina 
šestletnikov ni bila zmožna štetja v zaporedju (kljub opori – slika stopnic), ampak je 
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enostavno preštela vse stopnice. Šestletniki prav tako niso bili zmožni fleksibilnega štetja 
(prav tam).  
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4.2.2 Pomembnost analize napak pri štetju 
 
Analiza napak otrokovih izdelkov oziroma rešitev velja za zelo dober način prepoznavanja in 
opredeljevanja otrokovih primanjkljajev. Vsi strokovni delavci bi morali posvetiti več 
pozornosti analizi napak in iskanju ponavljajočih se napak oziroma vzorcev v otrokovih 
rešitvah, saj lahko šele z natančno analizo ugotovimo, kje točno ima otrok težave in poiščemo 
način za odpravljanje konkretnih težav. Strokovni delavci naj napake učencem predstavijo kot 
običajen pojav, ki jim bo omogočal napredek (Jiménez-Fernández, 2016).  
Tudi ko se otroci naučijo pravilnega zaporedja števil, pri preštevanju pogosto še delajo 
napake. Gelman in Gallistel (1978, v Geary, 1994) menita, da sta pri preštevanju ključna dva 
procesa. Prvi predstavlja označevanje (ang. tagging), drugi pa razločevanje (ang. 
partitioning). Pri preštevanju otrok vsakemu predmetu določi eno število (označevanje), 
skupino predmetov pa sproti razdeljuje v dve skupini: predmeti, ki jih je že preštel, in 
predmeti, ki jih še ni (razločevanje). Napake pri štetju se najpogosteje pojavijo ravno pri rabi 
omenjenih dveh procesov. Pri preštevanju si mlajši otroci pomagajo tako, da se vsakega 
predmeta dotaknejo s prstom ali pa ga premaknejo. Napaka v procesu označevanja bi bila, če 
bi otrok več predmetom dodelil isto ime oziroma število (npr. ena, ena, ena pri štetju treh 
predmetov). Pri procesu razločevanja bi bila napaka, če bi otrok štel isti predmet dvakrat, ker 
ga ne bi premaknil od skupine še nepreštetih predmetov k skupini že preštetih (Geary, 1994). 
Najpogostejša napaka pa predstavlja nezmožnost simultanega prenehanja obeh procesov 
(Gelman in Gallistel, 1978, v Geary, 1994) oziroma napaka, ki izhaja iz neustreznega 
prirejanja beseda-predmet (Fuson, 1988). Do tovrstnih napak (predstavljene v tabeli 3) lahko 
pride, če otrok krši pravilo beseda-dotik ali dotik-predmet.  
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Tabela 1: Napake pri štetju, ki izhajajo iz neustreznega prirejanja (povzeto po Fuson, 1988) 
Otrok pokaže predmet, a ne pove 
števila. 

 
Otrok ob dotiku enega predmeta 
izgovori več števil.  

 
Otrok šteje en predmet za vsak 
zlog števila ali se ob enem 
izgovorjenem številu dotakne več 
predmetov.  

 
Med dotikom enega in drugega 
predmeta izgovori še eno število. 

 
Preskoči predmet.  

 
Ob dotiku istega predmeta 
izgovori več števil. 

 
Pokaže in izgovori število za 
prazen prostor med dvema 
predmetoma. 
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4.3 ARITMETIČNE NALOGE SEŠTEVANJA IN ODŠTEVANJA TER 
MATEMATIČNE BESEDILNE NALOGE V PREDŠOLSKEM OBDOBJU  
 
Kot so pokazale raziskave (Starkey, 1992 v Geary, 1994, Wynn, 1992), predšolski otroci že 
razumejo, kakšen vpliv imata procesa seštevanja in odštevanja na količino oziroma razumejo, 
da seštevanje količino poveča, odštevanje pa zmanjša. Ko se naučijo še šteti in usvojijo načela 
štetja, so torej zmožni reševanja preprostih aritmetičnih in matematičnih besedilnih nalog, 
upoštevajoč seveda, da so naloge ustrezno predstavljene. Hodnik Čadež (2001) omenja 
konkretne, grafične in simbolne reprezentacije, ki naj bi se predvsem pri obravnavi števil 
pojavljale istočasno. S konkretnimi reprezentacijami začnemo, ker so otroku bližje in lažje 
razumljive. Če ob tem postopoma dodajamo tudi grafične in simbolne reprezentacije, otroku 
omogočimo postopno ponotranjenje dejstev in postopkov, hkrati pa pripomoremo (med 
drugim) k oblikovanju mentalne številske vrste in razvoju zmožnosti miselnega manipuliranja 
s števili (prav tam).  
 
Reševanje matematičnih besedilnih nalog (MBN) je zelo zahtevno, a je njihova uporaba že v 
predšolskem obdobju še kako pomembna. Pri reševanju MBN mora otrok najprej razbrati 
jezikovno in numerično podane informacije, jih prevesti v ustrezne mentalne reprezentacije, 
nato pa še oblikovati načrt reševanja in izpeljati ustrezne računske postopke (Kalan, 2015).  
Matematične besedilne naloge delimo na večstopenjske in enostopenjske MBN (Riley, 
Greeno in Heller, 1983, v Kalan, 2015). Slednje se glede na semantično strukturo delijo na tri 
semantične tipe (prav tam). 

a) Sprememba – spreminjanje količin (npr. Nuša ima tri jagode. Tanja ji prinese še pet. 
Koliko jagod ima zdaj Nuša?) 

b) Kombiniranje – neznana celota (npr. Nuša ima tri jagode. Tanja ima pet jagod. Koliko 
jagod imata skupaj?) 

c) Primerjanje – neznana razlika (npr. Nuša ima tri jagode. Tanja ima pet jagod. Koliko 
jagod ima Tanja več?) 

 
V predšolskem obdobju uporabljamo enostopenjske MBN in večinoma prva dva semantična 
tipa (sprememba in kombiniranje). MBN primerjanja so namreč najbolj zahtevne (Riley, 
Greeno in Heller, 1983, v Kalan, 2015). Ne glede na vrsto uporabljenih MBN morajo biti le-te 



Amela Jašarević OBČUTEK ZA ŠTEVILA IN KOLIČINE OTROK PRED VSTOPOM V ŠOLO  
 

20  

v vrtcu predstavljene na zelo preprost, življenjski in konkreten način, s konkretnimi ponazorili 
pa si naj pomagajo otroci tudi pri reševanju.  
4.3.1 Strategije seštevanja in odštevanja 
 
Pri reševanju aritmetičnih nalog otroci uporabljajo razvojno ustrezne strategije in postopoma 
prehajajo na vedno bolj kompleksne strategije reševanja (Manfreda Kolar, 2006), kar je 
pokazatelj otrokovega razvoja na področju matematike (Kavkler, 1997). Tako otrok prehaja 
od konkretnega štetja preko konkretno verbalnega štetja in verbalno-mentalnega štetja 
do izpeljanega priklica dejstev oziroma priklica aritmetičnih dejstev (Kavkler, 1997). Za 
uspešno rabo strategij računanja je nujno potrebna dobro usvojena strategija štetja, ki pogojuje 
tudi strategijo računanja, ki jo bo otrok uporabil (prav tam). Izbiro strategije narekujeta tudi 
račun sam in uporabljena reprezentacija. 
Otroci z učnimi težavami pri matematiki pogosteje uporabljajo materialne in manj razvite 
strategije reševanja aritmetičnih nalog, ki so zamudne in manj učinkovite. Poleg tega 
večinoma uporabljajo vedno iste strategije, ki jih spremljajo tudi v višjih razredih osnovne 
šole (Ostad, 2006). 
 
Poznamo različne opredelitve strategij reševanja aritmetičnih nalog. V nadaljevanju so 
navedene tri osnovne skupine strategij za reševanje aritmetičnih nalog seštevanja in 
odštevanja, ki jih opredeljujeta De Corti in Verschaffel (1987, v Kavkler, 1997).  

 Materialne strategije 
Zajemajo rabo materialnih opor, kot so prsti, kocke, kartončki, številski trak ipd. Materialne 
strategije so najmanj razvite, uporabljajo pa jih mlajši otroci, pa tudi učenci z učnimi težavami 
pri matematiki (Kavkler, 1997).  

 Verbalne strategije 
Pri reševanju aritmetičnih nalog si otroci pomagajo z glasnim ali tihim štetjem, združevanjem 
seštevancev, ponavljanjem enakih seštevancev in podobno. Za uporabo verbalnih strategij 
mora imeti otrok dobro usvojeno spretnost štetja, potrebna pa je tudi dobra sposobnost 
pomnjenja in pozornosti (Kavkler, 1997).  
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 Miselno računanje 
Miselno računanje predstavlja najbolj sofisticirano strategijo reševanja aritmetičnih nalog, saj 
je najhitrejša in najučinkovitejša. Zajema izpeljavo ali priklic aritmetičnih dejstev in 
postopkov. 
Strategije seštevanja 
Tabela 2: Strategije seštevanja, povzete po Kavkler (1997) in Geary (1994) 

Strategija Opis 
Materialne strategije 
Seštevanje z uporabo 
konkretnih predmetov 

Otrok najprej nastavi konkretne predmete, ki predstavljajo 
prvi seštevanec, nato doda vrednost drugega seštevanca in 
prešteje vse skupaj. Začne z 1.  

Seštevanje s pomočjo prstov Otrok s prsti ene roke ponazori vrednost prvega seštevanca, s 
prsti druge roke vrednost drugega, ali pa ponazori najprej 
vrednost prvega in doda še vrednost drugega. Nato prešteje 
prste, po navadi pa začne z 1. 

Verbalne strategije 
Preštevanje vsega Otrok glasno ali tiho šteje vrednost prvega seštevanca in nato 

še drugega, začne pa z 1.  
Štetje od prvega seštevanca 
naprej 

Otrok pove vrednost prvega seštevanca in prišteje vrednost 
drugega.   

Štetje od večjega seštevanca 
naprej 

Otrok pove vrednost večjega seštevanca in prišteje vrednost 
drugega seštevanca. Uporaba te strategije kaže na otrokovo 
razumevanje zakona komutativnosti.  

Miselno računanje 
Izpeljan priklic Otrok reši nalogo tako, da enega od seštevancev razdruži na 

manjši števili, tako da lahko eno izmed teh števil prišteje k 
drugemu seštevancu in pride do desetice. K desetici pa nato 
prišteje preostalo manjše število. 

Priklic aritmetičnega dejstva Otrok prikliče dejstvo iz dolgotrajnega spomina. 
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Strategije odštevanja 
Tabela 3: Strategije odštevanja, povzete po Kavkler (1997) in Geary (1994) 

Strategija Opis 
Materialne strategije 
Odštevanje z 
odstranjevanjem predmetov 
ali prstov 

Otrok nastavi vrednost zmanjševanca, nato pa fizično 
odstrani vrednost odštevanca. Rezultat predstavljajo ostali 
predmeti oziroma prsti, ki jih le prešteje.  

Odštevanje z dodajanjem Otrok nastavi vrednost odštevanca, nato dodaja predmete, 
dokler ne pride do vrednosti zmanjševanca. Rezultat 
predstavlja število dodanih predmetov. 

Odštevanje s prirejanjem Otrok nastavi vrednost zmanjševanca v eno vrsto, vrednost 
odštevanca pa v drugo vrsto. Rezultat predstavlja število 
predmetov, ki v zgornji vrsti (zmanjševanec) ostanejo brez 
para.  

Verbalne strategije 
Štetje naprej od vrednosti 
odštevanca 

Otrok pove vrednost odštevanca in šteje naprej do 
vrednosti zmanjševanca. Rezultat predstavljajo dodana 
števila. 

Preštevanje nazaj od 
vrednosti zmanjševanca 

Otrok od vrednosti zmanjševanca odšteva vrednost 
odštevanca. 

Miselno računanje 
Priklic aritmetičnega dejstva Otrok prikliče rezultat iz dolgotrajnega spomina. 

 
Kavkler, Magajna, Aubrey in Lipec Stopar (1997) so raziskovale razlike v aritmetičnem 
znanju in strategijah reševanja aritmetičnih problemov pri 6–8 let starih angleških in 
slovenskih otrocih, primerjale pa so tudi splošno funkcioniranje uspešnih in neuspešnih otrok 
obeh narodnosti (uspešnost so avtorice opredelile na osnovi opažanj vzgojiteljic) ter vpliv 
starosti na kvaliteto strategij reševanja aritmetičnih nalog. Ugotovile so, da je večina uspešnih 
slovenskih šestletnikov reševala naloge seštevanja z uporabo materialnih strategij, večina 
neuspešnih šestletnikov pa nima učinkovitih strategij odštevanja. Pri sedemletnikih so opazile 
razlike med uspešnimi in neuspešnimi v uporabi strategij, saj so neuspešni otroci uporabljali 
razvojno manj zrele strategije, pri osemletnikih pa so opazile splošno težnjo k razpršenosti v 



Amela Jašarević OBČUTEK ZA ŠTEVILA IN KOLIČINE OTROK PRED VSTOPOM V ŠOLO  
 

23  

rabi strategij. Avtorice (prav tam) so potrdile vpliv starosti na izbiro strategij reševanja, saj so 
starejši otroci izbirali razvojno bolj zrele in bolj izdelane strategije.  
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5  OBČUTEK ZA ŠTEVILA IN KOLIČINE 
 
»Nakupujete v zelo obljudenem supermarketu. Pripravljeni ste plačati in oditi domov, zato na 
hitro pregledate odprte blagajne in se zapodite k blagajni, kjer je najmanjša čakalna vrsta. 
Medtem ko čakate v vrsti, si ne morete pomagati, da ne bi začeli brati oznak o hranilnih 
vrednostih, in ugotovite, da samo en kos slastne sirove torte vsebuje 529 kalorij, kar 
predstavlja eno četrtino priporočenega dnevnega vnosa, in boste morali 90 minut telovaditi, 
da boste porabili vse te kalorije. Zato razmišljate, ali bi bilo morda bolje, da torto skrijete 
med rumeni tisk in upate, da jo bo prodajalec našel, preden se stopi.« (Angier, 2008, str.1)  
Vsakič ko razmišljamo na podoben način; se na primer odločimo, da se bomo postavili v 
vrsto, kjer je manj ljudi; da bomo raje kupili avto, ki je bil ocenjen s petimi zvezdicami, kot 
tistega, ki je bil ocenjen s tremi; da bomo raje obiskali restavracijo, ki je zelo zasedena, kot 
tisto, ki je manj obljudena; da bomo raje kupili čokoladico s 30 kalorijami kot tisto s 50 
kalorijami … se zanašamo na naš prirojen občutek za števila in količine (Angier, 2008), ki je 
neodvisen od naših jezikovnih zmožnosti, spomina in splošnega rezoniranja (Dehaene, 1997).  
Pojem »občutek za števila in količine« je neposredno preveden iz angleškega pojma »number 
sense«. Pomen slovenskega termina se zdi širok in mogoče ni ravno najbolj ustrezen. Magajna 
idr. (2014) so pred zapisom pojma v Kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, 
ovir oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami posvetili pozornost tudi iskanju 
ustreznejšega izraza, a niso uspeli oblikovati pojma, ki bi zajemal vse lastnosti oziroma 
značilnosti omenjenega področja.  
Občutek za števila in količine je prirojen, a zgodnje izkušnje ogromno pripomorejo k 
razvijanju le-tega. Da je občutek za števila in količine res prirojen, pričajo številne raziskave o 
dojenčkih, starih nekaj mesecev, ki že opazijo razliko v številčnosti prikazanih predmetov v 
obsegu do tri (Starkey, 1980, Strauss in Curtiss, 1981, Berger, Tzur in Posner, 2006, v Sousa, 
2008; Wynn 1992). Starkey (1980, v Sousa, 2008) je meril čas opazovanja prikazanih slik na 
ekranu pri 72 dojenčkih, starih 4–7,5 mesecev. Na ekranu so se izmenjevale slike, 
horizontalno razporejenih, dveh ali treh velikih črnih pik. Po številnih poskusih je ugotovil, da 
so na sliki dveh pik dojenčki v povprečju fiksirali pogled za 1,9 sekunde, pri sliki s tremi 
pikami pa je pogled trajal 2,5 sekunde, kar predstavlja 32 % daljši čas osredotočanja pogleda. 
S tem je dokazal, da dojenčki prepoznajo razliko med eno in drugo sliko. Podobno raziskavo 
sta izvedla tudi Strauss in Curtiss (1981, v Sousa, 2008) le, da sta uporabila barvne fotografije 
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vsakdanjih predmetov, ki so se med prikazovanjem spreminjali po velikosti in razporejenosti. 
Kljub spremembam v razporejenosti in velikosti predmetov so dojenčki dlje časa opazovali 
sliko s tremi predmeti kot sliko z dvema predmetoma. Antell in Keating (1983, v Geary, 
1994) navajata presenetljive zmožnosti novorojenčkov, ki naj bi lahko razločili skupino treh 
elementov od skupine dveh že pri starosti enega tedna.  
Dojenčki so torej zmožni predstavljanja in zapomnitve količin do tri, včasih tudi štiri, kar naj 
bi se pojavilo že od prvega tedna starosti (Antell in Keating, 1983, v Geary, 1994) in ni 
odvisno od specifične modalitete (vidni/slušni prikazi) ter tudi ne od vrste prikazanih 
elementov (pike ali predmeti, statični ali premikajoči, stisnjeni skupaj ali razporejeni) 
(Starkey idr., 1980, Starkey, 1992, v Geary, 1994; Sousa, 2008). Kot poudarjata Gelman in 
Galistel (1978, v Geary, 1994), pa omenjeni izsledki raziskav ne pomenijo, da je dojenčkovo 
razumevanje številčnosti (numerosity) enako razumevanju odraslega, ampak dokazujejo le to, 
da imajo dojenčki prirojen občutek za števila in količine. 
Še en dokaz, da je občutek za števila in količine prirojen, ponujata Butterworth (1999, v 
Sousa, 2008) in Dehaene (1997), ki sta preučevala občutek za števila in količine pri odraslih 
pacientih po možganski kapi. Ugotovila sta, da so nekateri pacienti po možganski kapi 
izgubili občutek za števila in količine ter niso zmogli oceniti ali primerjati števila katerihkoli 
predmetov, niti pri majhnih številih, prav tako niso znali šteti oziroma niso znali niti 
preštevati predmetov.   
 
5.1 DEFINICIJA OBČUTKA  ZA ŠTEVILA IN KOLIČINE 
 
Občutek za števila in količine je pojem, ki ga je zaradi njegove širine težko natančno 
opredeliti. Prvi je pojem predstavil Danzig (1987, v Sousa, 2008) leta 1954 in ga opisal kot 
sposobnost posameznika, da opazi spremembo v majhni množici elementov, ko se le-ta 
spremeni brez vedenja posameznika. Kognitivni znanstveniki razumejo občutek za števila in 
količine kot prirojeno biološko lastnost človeka, ki je omejena na preprosto intuicijo glede 
količin, hitro ter natančno zaznavanje/prepoznavanje majhnih skupin elementov, sposobnost 
štetja, primerjanja moči množic in razumevanja preprostih aritmetičnih nalog (Sousa, 2008; 
Gersten, Jordan in Flojo, 2005). Dehaene (1997) je eden izmed nevroznanstvenikov, ki pravi, 
da občutek za števila in količine zajema samo osnovno predstavljanje količin, da pa se s 
kognitivnim razvojem otroka in poučevanjem poveže z ostalimi kognitivnimi sistemi, ki 
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omogočajo tudi druge zmožnosti. V nasprotju s kognitivnimi definicijami pa so definicije 
matematikov precej širše in veliko bolj kompleksne. Berch (2005) je ob pregledovanju 
literature zapisal seznam lastnosti, ki naj bi jih glede na definicije matematikov zajemal 
občutek za števila in količine. Med drugim je naštel tudi: zmožnost miselnega predstavljanja 
številske vrste, zmožnost primerjanja moči množic, zmožnost razvoja in uporabe strategij za 
reševanje aritmetičnih nalog, zmožnost razumevanja koncepta osnovne desetice, zmožnost 
zavedanja oziroma občutljivosti pri natančnosti in ocenjevanju smiselnosti računov in 
rezultatov, zmožnost prepoznavanja napačnih rezultatov, zmožnost prožne in tekoče rabe 
števil itd. 
Sayers, Andrews in Boistrup (v tisku) so na podlagi obširnega pregleda literature opredelili tri 
različna pojmovanja občutka za števila in količine. Prvi predstavlja prirojen oziroma 
»predbesedni občutek za števila in količine,« ki zajema razumevanje in primerjanje 
majhnih količin (glej prej opisan občutek za števila in količine pri dojenčkih) in ni odvisen od 
formalnih izkušenj (Dehaene, 1997). Drugo pojmovanje so opredelili kot osnovni oziroma 
»temeljni občutek za števila in količine,« ki zajema vsa tista, s števili povezana 
razumevanja, ki zahtevajo tudi formalno poučevanje in se običajno pojavlja v prvem letu 
šolanja. Med drugim zajema osnovno pojmovanje števila kot reprezentacijo količin ali kot 
fiksno točko v zaporedju pri štetju (Griffin, 2004, v Sayers idr., v tisku). Tretje pojmovanje pa 
je poimenovano »dodani občutek za števila in količine« in se nanaša na občutek za števila 
in količine, ki zajema vsa tista osnovna, s števili povezana razumevanja, ki prežemajo vsako 
matematično učenje (Faulkner, 2009). Uporabljajo ga vsi odrasli ne glede na njihovo 
zaposlitev, njegova usvojitev pa naj bi bila najpomembnejši cilj izobraževanja (McIntosh idr., 
1992, v Sayers idr., v tisku). 
 
Navedemo naj še nekaj definicij občutka za števila in količine različnih avtorjev. 

a) Bobis (1996, v Way, b. d.) pravi, da se pojem sklicuje na dobro organiziran 
konceptualen okvir informacij o številih, ki človeku omogoča razumevanje števil in 
odnosov med števili ter reševanje problemov, ki jih ni mogoče rešiti z nekimi 
tradicionalnimi koncepti. 

b) Berchova (1998, v Witzel, Riccomini and Herlong, 2012) definicija je širša in pravi, 
da je občutek za števila in količine nastajajoč konstrukt, ki vključuje otrokovo 
tekočnost in prožnost s števili ter sposobnost opravljanja miselne matematike, pogleda 
na svet ter delanja primerjav.  
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c) Trafton and Thiessen (1999, v Wilson Carboni, b. d.) opisujeta občutek za števila in 
količine kot skupek idej oziroma način predstavljanja števila, povezave med števili in 
sposobnosti za delo z njimi. Ne gre za nabor znanj, ki bi se jih naučil v treh tednih, ali 
za nekaj, kar imajo le tisti, ki so »dobri pri matematiki«. Da lahko otroci razvijejo 
dober občutek za števila in količine, morajo razviti kar nekaj specifičnih sposobnosti, 
ki vključujejo fleksibilnost, sposobnost ocenjevanja, zavest o razmerjih, zavest o 
vzorcih in povezavah, določanje smiselnega rezultata, napovedovanje, miselno 
računanje in refleksijo (Anghileri, 2000, v Crean, 2012).  

d) Reys idr. (1999, v Şengül, 2013) opredeljujejo občutek za števila in količine kot 
človekovo splošno razumevanje števil in operacij ob sposobnosti in nagnjenju k 
uporabi tega razumevanja in fleksibilnih načinov za matematično ocenjevanje ter za 
razvoj uporabnih in učinkovitih strategij za obvladovanje matematičnih situacij.  

e) Schneider in Thompson (2000, v Şengül, 2013) trdita, da je učenec z dobrim 
občutkom za števila in količine uspešen v fleksibilnem operiranju s števili, 
razumevanju njihovega pomena in povezav med njimi.  

f) Ameriški svet učiteljev matematike (The National Council of Teachers of 
Mathematics) navaja, da občutek za števila in količine predstavlja temelj matematike 
in zajema učenčevo (1) razumevanje števil, načinov predstavljanja števil, 
razmerij/odnosov med njimi in številskega sistema; (2) razumevanje pomenov operacij 
in povezav med njimi; (3) fluentno računanje in smiselno ocenjevanje (NCTM, 2000).  

g) Kalchman, Moss in Case (2001, v Faulkner, 2009) pravijo, da dober občutek za števila 
in količine zajema: spretnost dobrega ocenjevanja velikosti, jakosti, spretnost 
prepoznavanja nesmiselnih rezultatov, spretnost dobrega miselnega računanja in 
zmožnost prehajanja med različnimi reprezentacijami in uporabe najbolj ustrezne 
reprezentacije. 

Faulkner (2009) izpostavlja, da definicije, kot je zadnja, ne povedo nič o tem, kako razvijati 
vse omenjene spretnosti. Da strokovni delavci potrebujejo specifično podporo pri 
razumevanju, kako razvijati učenčev občutek za števila in količine in kako ga vključiti že v 
samo načrtovanje poučevanja, sta zapisala že Ball in Cohen leta 1996 (v Faulkner, 2009). 
Faulkner (2009) pa dodaja, da morajo strokovni delavci spodbujati višje miselne procese, ki 
razvijajo občutek za števila in količine. 
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Pojem torej še ni bil enotno definiran, čeprav je vedno bolj prisotna težnja po opredelitvi 
enotne definicije, saj se je začel pojavljati kot ključni dejavnik/cilj pri poučevanju in 
ocenjevanju matematike (Faulkner, 2009). Pri nas je od leta 2014 prisoten v Kriterijih za 
opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami 
(Magajna idr., 2014, str. 26) in je opredeljen kot: »sposobnost prepoznavanja pomena in 
razumevanja števil, odnosov med njimi ter njihove raznolike uporabe; fleksibilna raba števil v 
vseh štirih aritmetičnih operacijah; uporaba in razumevanje števil v strategijah štetja in 
računanja; sposobnost razvoja strategij za reševanje kompleksnih matematičnih problemov; 
merjenje, ocenjevanje, prepoznavanje odnosa del-celota itd.« 
Ker smo v magistrskem delu preverjali razvitost občutka za števila in količine predšolskih 
otrok, je prav, da predstavimo tudi definicijo omenjenega pojma v predšolskem obdobju. 
Navajamo definicijo avtorjev Jordan, Glutting in Dyson (2012), saj je bil na osnovi te 
sestavljen tudi merski instrument, ki smo ga prilagojenega uporabili v raziskavi. 
V obdobju od treh do šestih let zajema občutek za števila in količine medsebojno povezane 
spretnosti, ki vključujejo števila in računske operacije. Vključuje tudi (prav tam): 

 prepoznavanje manjših količin brez štetja,  
 štetje najmanj petih predmetov v množici ob zavedanju, da zadnje izgovorjeno 

število predstavlja tudi moč množice (kardinalnost),  
 primerjanje manjših količin (npr. 4 je več kot 2),  
 razumevanje odnosov med števili (npr. 5 je za dve večje od 3) ter  
 seštevanje in odštevanje s konkretnimi predmeti v obsegu do najmanj 5. 

 
POMEN OBČUTKA ZA ŠTEVILA IN KOLIČINE 
 
V preteklosti je bil občutek za števila in količine pomemben dejavnik preživetja. Pračlovek je 
namreč moral uporabljati prirojen občutek za števila in količine pri iskanju hrane, ocenjevanju 
števila živali, njene hitrosti in velikosti itn. (Sousa, 2008). Lahko bi rekli, da ima občutek za 
števila in količine tudi danes pomemben vpliv na preživetje, saj ima slabša uspešnost pri 
matematiki lahko resne izobraževalne in poklicne posledice (National Advisory Math Panel, 
2007). Učenci s šibkim matematičnim znanjem in spretnostmi ob koncu srednje šole redkeje 
pridobijo fakultetno izobrazbo kot učenci z bolj razvitimi matematičnimi spretnostmi. Šibke 
matematične spretnosti imajo ogromen vpliv na posameznikovo zmožnost poznejše 
zaposlitve, njegov socialno-ekonomski status in življenjski standard (Geary, 1994). 
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Gersten in Chard (1999) menita, da ima občutek za števila in količine enak vpliv na učenje 
matematike, kot ga ima fonološko zavedanje na branje, zato menita, da si zasluži namenjanje 
posebne pozornosti v procesu poučevanja. Jiménez-Fernández (2016) poudarja, da predstavlja 
občutek za števila in količine osnovo za razvoj ustreznega številskega procesiranja in učenje 
ostalih matematičnih spretnosti (npr. usvajanje osnovnih aritmetičnih operacij.). 
Raziskave kažejo, da razvoj konceptualnega in proceduralnega znanja pri otrocih pogosto ni 
uravnotežen (Rittle-Johnson, Siegler in Alibali, 2001). V pedagoški praksi je običajno 
poudarek na proceduralnem pristopu, učenje matematike pa mora biti usmerjeno tako v razvoj 
proceduralnega kot konceptualnega znanja. Otrok se seveda mora naučiti postopkov reševanja 
matematičnih nalog in problemov, hkrati pa mora imeti tudi konceptualno znanje, ki mu 
omogoči razumevanje postopka in ne le njegovo avtomatizacijo. Občutek za števila in 
količine je del konceptualnih znanj, ki jih mora posameznik usvojiti, da bi lahko uspešno 
reševal matematične naloge in probleme.  
Jordan idr. (2008) pravijo, da je fluentnost pri rabi matematičnih operacij temelj 
matematičnega učenja v zgodnjih letih šolanja. Le-ta je namreč pomembna za matematično 
uspešnost na vseh nivojih – od reševanja preprostih matematičnih nalog in problemov do 
računanja z ulomki in decimalnimi števili. Celo uspešnost pri osnovnih geometrijskih nalogah 
je odvisna od fluentnosti računanja (npr. ugotavljanje kotov trikotnika, katerih seštevek znaša 
180 stopinj). Nefluentnost pri računanju je temeljna značilnost učencev s specifičnimi učnimi 
težavami na področju matematike oz. PPPU (Jordan, idr., 2007, v Jordan, idr., 2008), nedavne 
raziskave (Gerste, idr., 2005; Malofeeva idr., 2004, v Jordan, idr., 2008) pa so pokazale, da ti 
primanjkljaji izvirajo iz šibko razvitega občutka za števila in količine. Šibek občutek za 
števila in količine lahko vpliva na razvoj slabših in neučinkovitih strategij štetja, počasnejšega 
priklica dejstev in nenatančnega računanja, kar so vse pokazatelji matematičnih učnih težav 
(Geary, idr., 2000, v Jordan, idr., 2008). 
Sodobnejše raziskave (Aunola, Leskinen, Lerkkanen, in Nurmi, 2004, v LeFevre, idr., 2009; 
Desoete in Gre´goire, 2007; Jordan, Kaplan, Ramineni in Locuniak, 2007; Jordan, idr., 2008; 
Geary, 2011) potrjujejo pomemben vpliv razvijanja občutka za števila in količine v 
predšolskem obdobju na poznejšo uspešnost pri matematiki v šoli.   
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5.2 ZNAČILNOSTI OTROK  Z BOLJ  OZIROMA MANJ RAZVITIM OBČUTKOM 
ZA ŠTEVILA IN KOLIČINE 
 
Značilnosti otrok z bolj razvitim občutkom za števila in količine 
Otroci z dobro razvitim občutkom za števila in količine razvijejo količinsko intuicijo, s katero 
lahko hitro in fleksibilno rešujejo različne naloge. Razumejo, da števila uporabljamo pri 
preštevanju predmetov, določanju vrstnega reda, merjenju in opredeljevanju količin, odnosov 
in drugih lastnosti. Zavedajo se, da s števili lahko operiramo, jih primerjamo, urejamo in jih 
uporabljamo pri komuniciranju (Tsao, 2011, v Sood in Mackey, 2014). 
Charles in Lobato (2000, v Witzel idr., 2012) sta sestavila seznam štirih lastnosti oziroma 
kategorij, ki kažejo na dobro razvit občutek za števila in količine. Otrok z dobro razvitim 
občutkom za števila in količine:  

1) razvije razumevanje za števila in količine ter operacije. 
Razumevanje števil in operacij, povezanih z vsakdanjim življenjem, je predpogoj za razvoj 
naslednjih treh kategorij (iskanje odnosov med števili in operacijami, razumevanje računskih 
strategij ter pravilne in učinkovite rabe, razumevanje numeričnih in količinskih situacij), ker 
pa so otroci že zelo zgodaj izpostavljeni različnim pomenom števil, je pomembno, da se v 
času formalnega poučevanja matematike nadaljuje razvijanje količin, povezav in odnosov 
med štirimi aritmetičnimi operacijami, kot tudi prepoznavanje in usvajanje različnih 
reprezentacij števil. Ta kategorija torej predstavlja osnovo za nadaljnje razvijanje občutka za 
števila in količine. 

2) išče odnose med števili in operacijami. 
Formalno znanje o številih in operacijah se v tej kategoriji poglablja. Otroci naj bi bili zmožni 
razdruževanja števil, začnejo pa tudi razumevati, kako so števila in operacije povezani. Za 
ustrezno uporabo strategij in postopkov je razumevanje povezav ključnega pomena.  

3) razume računske strategije in jih uporablja pravilno in učinkovito. 
V tej kategoriji otroci začnejo uporabljati formalna pravila in postopke z razumevanjem, zakaj 
je specifičen postopek ustrezen. Otroci so bolj pozorni na natančnost in pravilnost njihovih 
rezultatov, pri delu pa so zmožni uporabljati različne strategije. Ocenjevanje postane 
ključnega pomena za razvoj razumevanja rabe pravih in učinkovitih strategij. 
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4) razume numerične in količinske situacije. 
V tej kategoriji otroci iščejo povezavo računskih operacij in odnosov z vsakodnevnimi 
situacijami. Zmožnost razumevanja rezultatov in odgovorov v realnem življenju je ultimativni 
cilj poučevanja matematike.  
Značilnosti otrok z manj razvitim občutkom za števila in količine 
Otroci z manj razvitim občutkom za števila in količine so pri reševanju matematičnih nalog 
počasnejši, saj uporabljajo manj razvite ali manj učinkovite strategije reševanja nalog, tudi pri 
najpreprostejših računih potrebujejo pomoč prstov ali računala, dobljenih rezultatov pa ne 
preverjajo in ne opazijo nesmiselnosti rezultata, kar vodi v pogostejše napake. Zaradi vseh 
težav pa pogosto kažejo tudi odpor do matematike (Crean, 2012). Večina otrok se nauči pravil 
in matematičnih postopkov, a jih ne razumejo in ne znajo obrazložiti, kar pozneje, ob večjih 
ali bolj kompleksnih zahtevah, pripelje do učne neuspešnosti (Şengül, 2013). 
 
5.3 DIAGNOSTICIRANJE OBČUTKA ZA ŠTEVILA IN KOLIČINE PRED 
VSTOPOM V ŠOLO 
 
Gersten in Chard (1999) menita, da je občutek za števila in količine zelo pomemben za 
nadaljnjo uspešnost pri matematiki, zato sta opredelila 5 ključnih ravni razvoja, ki naj bi bile v 
pomoč strokovnim delavcem pri ocenjevanju občutka za števila in količine pri otroku. 
Stopnje, ki sta jih opredelila, so naslednje.  

1) Otrok še ni razvil občutka za števila in količine naprej od prirojene občutljivosti za 
številčnost. Nima še občutka za količino in še ne razume odnosov več-manj.  

2) Otrok začenja z usvajanjem občutka za števila in količine. Količinske predstave so 
nekoliko bolj jasne, zato že lahko primerja moč dveh množic.  

3) Otrok popolnoma razume količinske pojme in pravilno opredeli moč množice in jo 
primerja z drugo množico. Z uporabo konkretnih predmetov ali prstov je zmožen tudi 
reševanja preprostih računov v obsegu do 5. Pri tem uporablja strategijo štetja vseh 
predmetov. 

4) Na četrti ravni naj bi otrok že znal pravilno šteti in uporabljati bolj razvite strategije za 
reševanje preprostih nalog (začne s prvim in šteje naprej oz. šteje naprej od vrednosti 
odštevanca).  
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5) Otrok ima na tej stopnji že avtomatizirana aritmetična dejstva seštevanja in je zmožen 
priklica aritmetičnega dejstva.  

Opisane stopnje so sicer strokovnim delavcem v vrtcu lahko v pomoč, vendar ne omogočajo 
podrobnejšega diagnosticiranja oziroma temeljijo bolj na subjektivnih zaznavah. Za namene 
zgodnjega prepoznavanja in obravnave bi potrebovali preverjen merski pripomoček, s katerim 
bi lahko formalno ocenili otrokovo razvitost občutka za števila in količine. Pri nas 
diagnostičnega pripomočka za preverjanje razvitosti občutka za števila in količine nimamo, 
zato so strokovni delavci odvisni od lastne iznajdljivosti. V tujini obstaja kar nekaj testov in 
baterij (npr.: Okamato in Case, 1996, v Gersten, idr. (2005); Moomaw, Carr, Boat in Barnett, 
2010; Cohen, 2010; Howell in Kemp, 2010; Jordan, idr., 2012), ki so si sicer podobni, a 
zaradi neenotnosti strokovnjakov o definiciji pojma občutek za števila in količine zajemajo 
različna področja ocenjevanja. Nekatere izmed omenjenih testov na kratko predstavljamo v 
nadaljevanju. 

1. Arlittov merski pripomoček za ocenjevanje matematičnih znanj v predšolskem 
obdobju, ki temelji na kurikulumu (Arlitt Preschool Curriculum-Based Measure for 
Math (APCBM-Math), Moomaw, Carr, Boat in Barnett, 2010)). 

Starost: pred vstopom v šolo 
Opis: APCBM-Math je interaktivna igra, ki jo igrata otrok in ocenjevalec. Igra sestoji iz 
košarice z medvedki in kompleta kart, na katerih so števila ponazorjena s standardno in 
nestandardno ponazoritvijo števil s pikami ali pa so zapisana s števkami v številskem obsegu 
od 1 do 9.  
Prvi niz nalog od otroka zahteva: 

 preštevanje pik na kartici in ponazarjanje števila z medvedki, 
 štetje medvedkov, 
 primerjanje niza medvedkov z ocenjevalčevim nizom. 

Drugi niz nalog od otroka zahteva: 
 prepoznavanje števk, 
 ponazarjanje zapisanega števila s številom medvedkov. 

Tretji niz nalog od otroka zahteva: 
 seštevanje števila pik na dveh karticah, 
 ponazoritev seštevka z ustreznim številom medvedkov. 
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2. Test za ustno preverjanje zgodnjih matematičnih spretnosti (Oral Test - Early 
Number Skills Performance; Cohen, 2010) 

Starost: 5–7 let 
Opis: S testom ocenjujemo otrokove matematične spretnosti na naslednjih področjih: 

1. hitro prepoznavanje moči številske množice, 
2. miselno štetje (»recitiranje« številske vrste), 
3. konzervacija števila, 
4. prirejanje 1 : 1, 
5. štetje,  
6. kardinalnost,  
7. hierarhična inkluzija (zavedanje, da številska množica števila 8 vključuje tudi število 

7, 6, 5 itd.), 
8. razmerje del-celota. 

 
3. Test znanja o številih (The Number Knowledge Test (Number Worlds program) 

(Okamato in Case, 1996, v Gersten, Clarke in Jordan, 2007)  
Starost: 3–11 let 
Opis: Test se izvaja ustno, individualno z otrokom. Ustna izvedba omogoča, da ocenjevalec 
pridobi podatke o otrokovih mentalnih matematičnih konceptih in konceptualnemu 
razumevanju pojma števila. Predmet ocenjevanja so tudi otrokove strategije reševanja nalog. 
Naloge v testu se razporejajo po posameznih zahtevnostnih stopnjah, kar omogoča tudi 
pridobivanje informacij z namenom načrtovanja poučevanja.  

 Stopnja 0 (4 leta): štetje in preštevanje z uporabo konkretnih predmetov. 
 Stopnja 1 (6 let): uporaba mentalne številske vrste pri štetju in reševanju enostavnih 

aritmetičnih nalog. 
 Stopnja 2 (8 let): uporaba dveh mentalnih številskih vrst pri štetju in reševanju 

enostavnih aritmetičnih nalog z dvomestnimi števili. 
 Stopnja 3 (10 let): uporaba treh mentalnih številskih vrst pri štetju in reševanju 

enostavnih aritmetičnih nalog s trimestnimi števili. 
Primeri nalog: Stopnja 0 

1. Ali lahko prešteješ te kocke in mi poveš, koliko jih je? (Postavite tri kocke v vrsto.)  
2. a) Kje je več kock? (Pokažite otroku dva stolpa enake barve: enega z dvema kockama 

in enega s petimi kockami.)  
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b) Ponovite prejšnjo nalogo s stolpoma s tremi in sedmimi kockami.  
3. a) Kje je manj kock? (Pokažite otroku dva stolpa enake barve: enega z dvema 

kockama in enega s šestimi kockami.)  
b) Ponovite prejšnjo nalogo s stolpoma z osmimi in tremi kockami. 
 

Ker smo se v magistrskem delu osredotočili na definicijo občutka za števila in količine v 
predšolskem obdobju, ki so jo oblikovali Jordan idr. (2012), v nadaljevanju predstavljamo 
tudi diagnostični pripomoček, ki so ga sestavili omenjeni avtorji. Na osnovi njihovega 
pripomočka je bil oblikovan tudi merski pripomoček, ki smo ga uporabili v naši raziskavi, saj 
smo uporabili enako opredelitev občutka za števila in količine ter enaka področja ocenjevanja.  
 
Presejalni test občutka za števila in količine (NSS - Number Sense Screener, prav tam) 
Opis:  NSS je preizkus, ki mogoča hitro in preprosto odkrivanje razvitosti občutka za števila 
in količine pri otrocih pred vstopom v šolo. Za uporabo preizkusa mora preizkuševalec le 
prebrati navodila, obsežnejše usposabljanje pa ni potrebno. Preizkušanje traja 15–20 minut, 
izvaja pa se individualno.  
 
Test zajema 6 vsebinskih sklopov:  

1. štetje (ang. counting skills), 
2. prepoznavanje števil (ang. number recognition), 
3. primerjanje števil (ang. number comparison), 
4. neverbalno računanje (ang. nonverbal calculation), 
5. besedilne naloge (ang. story problems), 
6. številske kombinacije (ang. number combinations). 

 
Na ocenjevalni shemi lahko ovrednotimo tako posamezne vsebinske podteste kot skupni 
rezultat, beležimo pa tudi strategije, ki jih otrok uporablja. Test ni standardiziran.  
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5.4 DRUGI DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA RAZVITOST OBČUTKA ZA ŠTEVILA 
IN KOLIČINE 
 
5.4.1 Starost 
 
Starost je dobro znan dejavnik, ki vpliva na razvitost različnih kompetenc pri otroku, saj otrok 
postopoma razvija naravno dane kompetence in usvaja vedno bolj kompleksna matematična 
znanja. Predšolsko obdobje je še posebej zanimivo, saj kompetence otrok ravno v tem 
obdobju prehajajo od primarnih količinskih spretnosti k bolj kompleksnim, kulturno 
pogojenim, sekundarnim spretnostim štetja in računanja (Geary, 1994). Starost otrok 
predstavlja pomemben dejavnik tudi zaradi raznolikosti v kronološki starosti otrok v skupini, 
še bolj pa zaradi raznolikosti v razvitosti spretnosti in zmožnosti, ki so še najbolj vidne prav v 
predšolskem obdobju (Aunio in Niemivirta, 2010). 
5.4.2 Spol 
 
Raziskave glede vpliva spola na uspešnost pri matematiki ter na razvitost občutka za števila in 
količine nudijo različne informacije. Nekatere trdijo, da imajo dečki in deklice identično 
prirojen občutek za števila in količine (npr. Dehaene, 1997), druge so pokazale boljšo 
uspešnost deklic, starih 4–7 let (npr. Strand, 1999, v Aunio in Niemivirta, 2010), spet tretje pa 
pravijo, da so dečki tisti, ki imajo bolje razvit občutek za števila in količine (npr. Jordan, idr. 
2007).  
Povezanost spola z razvitostjo občutka za števila in količine je sicer težko opredeliti že zaradi 
še vedno prisotnih stereotipov. Starši se namreč drugače vedejo do deklic ali dečkov in jim 
nudijo drugačne spodbude. Raziskava avtorjev Jacobs in Bleeker (2004) je pokazala, da je 
vrsta spodbud, ki jo nudijo starši, odvisna od spola otroka. Dečki naj bi bili deležni več 
spodbud na področju matematike in znanosti, medtem ko naj bi bile deklice deležne več 
pomoči pri matematiki, saj so starši menili, da jo potrebujejo, ker naj bi bile deklice na 
področju matematike manj uspešne (prav tam).   
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5.4.3 Starši 
 
Starši nedvomno vplivajo na različna področja razvoja svojega otroka, med drugim tudi na 
učno uspešnost v šoli. Kako starši vplivajo na otrokove dosežke,  prikaže spodnja shema, ki 
sta jo oblikovala Woodcock in Johnson (1990, v Davis-Kean, 2005). 

 
Slika 1: Pojmovni okvir vpliva staršev na otrokovo učno uspešnost (Woodcock in Johnson, 
1997) 
V nadaljevanju je podrobneje predstavljen vpliv posameznih dejavnikov (glej sliko 1) na 
razvitost občutka za število in količine pri otrocih.  
 
5.4.3.1 Izobrazba staršev 
 
Stopnja izobrazbe staršev je povezana z otrokovo matematično uspešnostjo. Starši z višjo 
stopnjo izobrazbe imajo pozitivnejši odnos do matematike in imajo višja pričakovanja glede 
uspešnosti otrok v primerjavi s starši z nižjo stopnjo izobrazbe (Halle, 1997, v Bicer, Capraro 
in Capraro, 2013). 
Eden izmed vzrokov za povezavo med izobrazbo staršev in učno uspešnostjo njihovih otrok je 
dejstvo, da so starši v času svojega izobraževanja pridobili določena znanja, ki zdaj vplivajo 
na način njihovega odnosa in interakcije z lastnimi otroki (Eccles, 1993). Izhajajoč iz 
zapisanega lahko zaključimo, da je dober izobraževalni sistem soodgovoren za oblikovanje 
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staršev, ki bodo znali ceniti pomembnost izobraževanja in bodo po najboljši močeh spodbujali 
svojega otroka, da doseže vse svoje potenciale. Otroci staršev z višjo izobrazbo so namreč 
pogosteje izpostavljeni izobraževalnim možnostim v domači okolici oziroma se pogosteje 
udeležujejo različnih interesnih dejavnosti, dodatnih izobraževalnih programov ipd. (Eccles in 
Davis-Kean, 2005). Prav tako imajo ti starši večja pričakovanja glede otrokove izobrazbe, kar 
napoveduje večjo udeleženost oziroma aspiracije otroka (Alexander idr., 1994 v Eccles in 
Davis-Kean, 2005). Starši z višjo stopnjo izobrazbe pogosteje uporabljajo matematični jezik, 
se igrajo več matematičnih iger z otrokom in ga vključujejo v različne dejavnosti, ki 
spodbujajo matematični razvoj (Ivrendi in Wakefield, 2009). 
Halle (1997, v Davis-Kean, 2004) je ugotovil, da imajo matere z višjo izobrazbo večja 
pričakovanja o učni uspešnosti svojih otrok, ki pa korelirajo z dosežkom otroka na področju 
matematike in branja. Corwyn in Bradley (2002, v Davis-Kean, 2004) sta ugotovila tudi, da 
ima stopnja izobrazbe matere konsistenten in direkten vpliv na otrokov kognitivni in 
vedenjski razvoj, pomembno pa napoveduje tudi stopnjo spodbudnosti domačega okolja in 
pogostost učnih izkušenj (Kolebanov, Brooks-Gunn in Duncan, 1994, v Davis-Kean, 2004).  
 
5.4.3.2 Socialno-ekonomski status družine 
 
V družinah z nizkim socialno-ekonomskim statusom je pogosto veliko stresa in rizičnih 
dejavnikov (finančne težave, nižja izobrazba staršev), ki negativno vplivajo tako na starše kot 
na celotno družino. Obremenjeni starši zato manj časa posvetijo podpiranju učnega razvoja 
otrok. Starkey in Klein (2008, v Ramani in Siegel, 2014) ugotavljata, da so otroci v družinah z 
višjim socialno-ekonomskim statusom izpostavljeni raznovrstnejšim dejavnostim, povezanih s 
števili, ki se tudi pogosteje odvijajo, v primerjavi z otroki iz manj spodbudnega okolja zaradi 
revščine. 
Socialno-ekonomski status družine ima nedvomno velik vpliv na individualne razlike med 
otroki na področju uspešnosti pri matematiki (Jordan, idr., 2007). Te razlike se pojavijo že v 
predšolskem obdobju, nato pa vztrajajo in se povečujejo tekom šolanja (Starkey in Klein, 
2008, v Asian, Arnas in Eti, 2012). 
Jordan idr. (2007) so raziskovali razlike v matematični uspešnosti predšolskih otrok in 
ugotovili, da so otroci, ki izhajajo iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine, dosegli 
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pomembno nižje rezultate v primerjavi z vrstniki na področjih: štetje, odnosi med števili, 
preprosto računanje ipd. Poudariti pa je treba, da imajo otroci, ki izhajajo iz manj 
spodbudnega okolja zaradi revščine primerljive rezultate na nalogah neverbalnega tipa, velike 
in statistično pomembne razlike pa so opazne pri nalogah, kot so poimenovanje števil in 
besedilne naloge (Jordan, Levine in Huttenlocher, 1994). 
Griffin, Case in Siegler (1994, v Gersten, Jordan in Flojo, 2005) so ob raziskovanju razvitosti 
občutka za števila in količine pri predšolskih otrocih ugotovili, da so otroci, ki prihajajo iz 
družin z visokim socialno-ekonomskim statusom, s 96-odstotno pravilnostjo rešili nalogo 
primerjanja moči dveh množic, medtem ko je bila uspešnost otrok iz družin z nizkim 
socialno-ekonomskim statusom le 18-odstotna.  
Chen, Yang in Li (2015) so zaslužni za eno najnovejših raziskav na področju občutka za 
števila in količine v povezavi s socialno-ekonomskim statusom družine. Njihova obsežna 
raziskava nam ponuja primerjavo rezultatov osnovnošolskih otrok na testu za ocenjevanje 
občutka za števila in količine med učenci iz družin z nizkim socialno-ekonomskim statusom, 
učenci priseljenci in ostalimi učenci. Ugotovili so, da so učenci, ki izhajajo iz družin z nižjim 
socialno-ekonomskim statusom, dosegali statistično pomembno nižje rezultate od ostalih 
učencev.  
Otroci, ki izhajajo iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine, imajo torej pomembno slabše 
razvit občutek za števila in količine v predšolskem obdobju, kar je zaskrbljujoče, saj le-ta 
pomembno napoveduje uspešnost pri nadaljnjem usvajanju matematičnih spretnosti (Jordan, 
idr., 2007). Pri omenjenih otrocih zato igrajo ključno vlogo izobraževalne ustanove, ki jim 
morajo nuditi intenzivnejšo podporo pri razvijanju občutka za števila in količine. 
 
5.4.3.3 Mnenja in prepričanja staršev o pomembnosti matematike 
 
Mnenja in prepričanja staršev o pomembnosti matematike vplivajo na nivo vključenosti 
staršev oziroma na način in pogostost spodbujanja matematičnega učenja (Pritchard, b. d.), 
posredno pa vplivajo tudi na otrokove dosežke (Eccles, 2005). Na matematično uspešnost 
otroka vplivajo njegova lastna vedenja in odnos do matematike, ki pa so primarno pogojena s 
prepričanji staršev (Grolnick, Ryan in Deci, 1991). Kakšen vpliv imajo mnenja in prepričanja 
staršev, je razvidno tudi iz sheme (glej sliko 1). 
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Zanimiva je raziskava avtoric Soni in Kumari (2015), ki sta raziskovali vpliv prepričanj 
staršev o matematiki na rezultat otroka. Rezultati so pokazali, da očetov odnos do matematike 
pozitivno vpliva na odnos in uspešnost njihovih sinov, medtem ko odnos matere do 
matematike pozitivno vpliva na odnos in uspešnost njihovih hčera.  
 
5.4.3.4 Prisotnost in pogostost vsakodnevnih formalnih in neformalnih izkušenj 
 
Preko igre in drugih neformalnih dejavnosti odrasli ponujajo otrokom možnost razvijanja 
različnih spretnosti, spoznavanja novih informacij in razširjanja pojmovnih okvirjev. 
Vsakodnevne neformalne dejavnosti zagotavljajo otrokom tudi obsežne informacije o številih 
in matematiki (Saxe, 2004, v Ramani in Siegler, 2014). Otroci lahko tako med pogrinjanjem 
mize usvajajo znanje o prirejanju 1 : 1, med kuhanjem se učijo delov celote, med 
nakupovanjem pa na primer računanja (Ramani in Siegler, 2014).  
Prisotnost in pogostost vsakodnevnih izkušenj se razlikuje od družine do družine. Nekateri 
starši pogosteje vključujejo otroke v različne matematične dejavnosti, spet drugi temu ne 
namenjajo pozornosti. Tudge in Doucet (2004, v Ramani in Siegler, 2014) sta opazovala 
predšolske otroke različnih družin med vsakodnevno rutino ob različnih dnevnih situacijah. V 
povprečju so bili opazovani otroci udeleženi v matematične dejavnosti manj kot enkrat v 180 
opazovanjih. Avtorja (prav tam) sta ugotovila tudi, da pogostost neformalnih izkušenj vpliva 
na razvijanje otrokovega občutka za števila in količine. Enega od razlogov za nizko število 
matematičnih dejavnosti doma predstavlja tudi dejstvo, da starši po navadi več pozornosti 
namenjajo učenju črk in abecede kot učenju števil in štetja (LeFevre, Skwarchuk, Smith-
Chant, Fast, Kamawar in Bisanz, 2009). Pri nas podobnih raziskav nimamo, zato ne moremo 
govoriti o stanju pri nas. 
Isti avtorji (prav tam) so preverjali tudi povezavo med poročanjem staršev o pogostosti 
vsakodnevnih izkušenj z matematičnimi spretnostmi ter rezultatom otroka na matematičnem 
preizkusu. Ugotovili so povezavo med aktivnostmi, ki vključujejo direktno poučevanje (štetje, 
prepoznavanje in pisanje števil), in aktivnostmi, ki so posredno povezane s števili (npr. 
družabne igre s kocko in kartami, merjenje sestavin med kuhanjem ipd.) 
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Razvitost občutka za števila in količine v predšolskem obdobju je torej pozitivno povezana s 
pogostostjo vsakodnevnega vključevanja otrok tako v formalne kot v neformalne dejavnosti 
(Ramani, Rowe, Eason in Leech, 2013; LeFevre, idr., 2009). 
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5.5 RAZVIJANJE OBČUTKA ZA ŠTEVILA IN KOLIČINE 
 
5.5.1 FORMALNO RAZVIJANJE OBČUTKA ZA ŠTEVILA IN KOLIČINE V 
VRTCU 
 
Strokovni delavci, njihov odnos, prepričanja, mnenja in vedenje ter prepričanja, odnos in 
vključenost staršev vplivajo na odnos otroka do šole (in matematike) ter posredno na njegovo 
učno uspešnost pri matematiki (Soni in Kumari, 2015). Če se osredotočimo na predšolsko 
obdobje, govorimo o vplivu na razvitost občutka za števila in količine. 
Primarno se občutek za števila in količine razvija ob neformalnem in nenamernem učenju, ko 
je otrok izpostavljen situacijam, ki to omogočajo (torej vsakodnevnim situacijam, kjer je 
prisotno štetje, matematični jezik, primerjanje, razvrščanje ipd.) (Jiménez-Fernández, 2016).  
Yang (2001) pravi, da se razvoj občutka za števila in količine lahko spodbuja, a se ga razvija 
v daljšem časovnem obdobju, najboljše rezultate pa naj bi dosegli ob redni in konsistentni 
obravnavi. Avtorica (prav tam) izpostavlja tudi pomen podrobne razlage in povezave z 
realnim, vsakdanjim življenjem pri poučevanju oziroma razvijanju občutka za števila in 
količine. Seznanjanje z matematiko v vsakdanjem življenju je tudi eden izmed globalnih 
ciljev matematike, zapisanih v Kurikulumu za vrtce. Poleg omenjenega so globalni cilji še 
razvijanje matematičnih spretnosti, matematičnega izražanja in rezoniranja ter doživljanje 
matematike kot prijetne izkušnje (Bahovec, idr., 2007). 
Kavkler (2014) navaja naslednje usmeritve za razvijanje občutka za števila in količine: 

 povezovanje matematike z realnim življenjem ob upoštevanju prehoda od konkretnega 
k abstraktnemu, 

 učenje matematičnega jezika enako kot poteka učenje kateregakoli drugega jezika 
(ključno je razumevanje matematičnih izrazov – poimenovanje, ponazarjanje, 
povezava s konkretnimi primeri ...), 

 uporaba in spodbujanje miselnega računanja, 
 predstavitev različnih strategij reševanja problema z namenom omogočanja otroku, da 

izbere tisto, ki jo najbolj razume oz. mu najbolj odgovarja.  
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Kot vemo, otroci v vrtcu prihajajo iz različnih okolij oziroma družin, z različnimi izkušnjami, 
možnostmi. Govorimo o za razvoj otroka bolj ali manj spodbudnem okolju. Pri otrocih, ki 
izhajajo iz manj spodbudnega okolja zaradi različnih vzrokov (nižji socialno-ekonomski 
status, nižja izobrazba staršev, druge družinske težave ipd.), igrajo ključno vlogo 
izobraževalne ustanove, ki morajo tem otrokom nuditi intenzivnejšo podporo pri razvijanju 
občutka za števila in količine. 
Strokovni delavci v vzgoji in izobraževanju lahko z dobro poučevalno prakso in 
spodbujanjem občutka za števila in količine pomembno vplivajo na krepitev občutka za 
števila in količine pri vseh otrocih, ne le tistih, ki imajo težave. Otrokom z manj razvitim 
občutkom za števila in količine pa je treba zagotoviti intenzivnejšo strokovno pomoč v obliki 
dodatnih vaj, programov, s katerimi se bodo obstoječe težave vsaj omilile. Poleg omenjenega 
potrebujejo tudi več časa, razumevanja in spodbujanja. 

 
Kurikulum za vrtce (Bahovec, idr., 2007) opredeli vlogo vzgojiteljev pri doseganju 
matematičnih ciljev, iz česar lahko izluščimo tudi napotke za razvijanje občutka za števila in 
količine v predšolskem obdobju.  

Vzgojitelj mora: 
 povezovati matematiko z vsakodnevnim življenjem, 
 ponujati otrokom ustrezno zahtevne dejavnosti, za katere se odloča na osnovi 

razvoja posameznega otroka, 
 poskrbeti, da otrok ob matematičnih dejavnostih uživa in doživlja uspehe, 
 seznaniti otroka s postopki preverjanja rešitve, iskanja smiselnosti rezultata, 

sprejemanjem napak in dojemanjem le-teh kot priložnost za napredovanje, 
 čim več šteti (ob vsakodnevnih dejavnostih) in šteti čim bolj različne predmete 

(premikajoče in stoječe), da lahko otrok sliši pravilno štetje in usvaja načela ter 
strategije štetja, 

 spodbujati  rabo razvrščanja in prirejanja 1 : 1, 
 uporabljati matematične izraze (npr. malo/veliko, več/manj kot, dodati, 

odvzeti, razdeliti ...) ob vsakodnevnih aktivnostih ter 
 omogočiti možnosti združevanja in razdruževanja števil z uporabo konkretnih 

predmetov. 
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Ministrstvo za izobraževanje v Ontariu (Kanada) je leta 2003 pripravilo konkretne napotke ali 
sugestije za razvijanje občutka za števila in količine v vrtcu, ki smo jih prevedli in pripravili 
izročke za vzgojitelje ter vzgojiteljice, sodelujoče v raziskavi (glej prilogo 1). Izročki 
predstavljajo le sugestije oziroma usmeritve, sicer pa imajo vzgojiteljice in vzgojitelji veliko 
več možnosti ter verjetno še toliko več idej. 
 
5.5.2 NEFORMALNO SPODBUJANJE RAZVOJA OBČUTKA ZA ŠTEVILA IN 
KOLIČINE DOMA 
 
Z vključevanjem matematike v družinsko življenje imajo starši možnost vplivanja tako na 
razvitost občutka za število in količine (in posledično poznejšo uspešnost pri matematiki)  kot 
tudi na razvijanje pozitivnega odnosa do matematike. Starši so tisti, ki preko zagotavljanja 
zgodnjih izkušenj s števili in štetjem, otroku omogočijo zavedanje, da matematično znanje 
lahko pridobivamo in uporabljamo v vsakdanjem življenju. Niti ni potrebno, da starši načrtno 
in direktno učijo otroka šteti, računati in podobno. Prav tako ni treba kupovati posebnih igrač, 
ki spodbujajo matematični razvoj otroka, saj je za razvoj občutka za števila in količine dovolj, 
če starši vključujejo štetje in druge, s štetjem povezane dejavnosti v vsakodnevne dejavnosti 
ter izražajo pozitiven odnos do matematike (Jiménez-Fernández, 2016). Starši lahko 
spodbujajo razvoj občutka za števila in količine (Fennell, 2008; Palacios, 2014: 

 med sprehajanjem, ko štejejo avtomobile, drevesa;  
 med pripravljanjem kosila, ko merijo sestavine (npr. ena žlica soli, pol 

skodelice vode ipd.);  
 med postavljanjem mize, ko narekujejo otroku, koliko pribora potrebujejo 

(npr.: »V družini smo štirje, zato potrebujemo štiri žlice, štiri vilice in štiri 
nože.«);  

 s petjem pesmic s števili;  
 z razvrščanjem kock ali drugih predmetov po različnih kriterijih;  
 s primerjanjem količin (npr. kdo ima več bombonov) in podobno.  

Pri vseh dejavnostih pa je pomembno, da starši otroka veliko sprašujejo in mu dovolijo 
iskanje rešitev na različne načine, saj s tem ne vsiljujejo otroku določenih postopkov in 
strategij reševanja določene naloge/situacije, ampak spodbudijo višje miselne procese. Starši 
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se lahko pri spodbujanju razvijanja občutka za števila in količine poslužujejo povsem 
preprostih pripomočkov, kot so bomboni, testenine, jajčne škatle, kocke …  
 
 
Na koncu poglavja na kratko povzemamo ključne navedbe o občutku za števila in količine. 
Občutek za števila je torej prirojena človekova lastnost, ki pa se od rojstva naprej razvija in 
nadgrajuje, zato je pomembno, da imajo otroci zagotovljene bogate zgodnje izkušnje s 
štetjem, preštevanjem, števili, primerjanjem količin in z drugimi matematičnimi vsebinami. 
Pri razvijanju občutka za števila in količine igrata pomembno vlogo tako domače okolje 
(starši oziroma skrbniki) kot vzgojno-varstvena organizacija. Manj razvit občutek za števila in 
količine je lahko napovedovalec poznejših učnih težav pri matematiki, zato je zgodnje 
odkrivanje in obravnava rizičnih otrok še kako pomembna.   
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6 UČNE TEŽAVE PRI MATEMATIKI 
 
Sodobnejše raziskave (Gersten, Jordan in Flojo, 2005; Malofeeva idr., 2004, v Jordan, Gutting 
in Ramineni, 2008) so pokazale, da šibko razvit občutek za števila in količine lahko vpliva na 
razvoj slabših ter neučinkovitih strategij štetja, počasnejši priklic dejstev in nenatančno 
računanje, kar so vse kazalci matematičnih učnih težav (Geary, Hamson in Hoard, 2000).  
 
Učne težave pri matematiki lahko razdelimo na splošne in specifične učne težave. »Splošne 
učne težave so značilne za zelo heterogeno skupino učencev, ki imajo pomembno večje 
težave kot vrstniki pri usvajanju znanj in spretnosti pri enem ali več izobraževalnih predmetih. 
Zaradi izrazitejših težav so pri enem ali več učnih predmetih manj uspešni ali celo neuspešni.« 
(Magajna idr., 2008, str.10). Lahko so posledica okoljskih ali kognitivnih primanjkljajev 
oziroma kombinacije obeh. Specifične učne težave so v primerjavi s splošnimi 
nevrofiziološko pogojene in jih prepoznamo po zaostanku v zgodnjem razvoju in/ali težavah 
na enem ali več naslednjih področjih: mišljenje, pomnjenje, pozornost, komunikacija, 
koordinacija, računanje, branje, pravopis, pisanje, čustveno in socialno dozorevanje. 
Specifične učne težave se delijo na specifične bralno-napisovalne težave, specifične učne 
težave pri matematiki, dispraksijo in specifične učne težave zaradi primanjkljajev na področju 
jezika (Magajna idr., 2008). 
Učenci z lažjimi in zmernimi specifičnimi učnimi težavami imajo po Zakonu o osnovni šoli 
(2011, člen 12 in 12a) pravico do prilagojenih metod in oblik dela, dopolnilnega pouka in 
drugih oblik individualnih ter skupinskih pomoči. Učenci s težjimi specifičnimi učnimi 
težavami oziroma s primanjkljaji na posameznih področjih učenja pa imajo po Zakonu o 
usmerjanju otrok s posebnimi potrebami pravico do usmeritve v izobraževalni program s 
prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo.  
 
6.1 SPECIFIČNE UČNE TEŽAVE PRI MATEMATIKI  
 
Specifične učne težave pri matematiki niso posledica motenj v duševnem razvoju ali 
neustreznega poučevanja, ampak so notranjega izvora in se razprostirajo na kontinuumu od 
lažjih do težjih. Razdelimo jih lahko v dve skupini: diskalkulija in specifične aritmetične učne 
težave (Geary,1994). 
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6.1.1 Diskalkulija 
 
Diskalkulija predstavlja vseživljenjski in izrazit primanjkljaj na področju osnovnih znanj in 
spretnosti matematike (Kavkler, 2014). Pri učencih z diskalkulijo se kažejo težave pri učenju 
matematičnih pojmov, dejstev in postopkov s tradicionalnimi metodami, uporabi številskih 
simbolov, orientaciji, organizacijskih sposobnostih, predvsem v zvezi z detajli, pri igrah (kot 
so npr.: šah, karte, video igrice ipd.) ter na področju štetja in razvitosti aritmetičnih veščin 
(Kavkler, 1997). Prav tako so prisotni proceduralni in konceptualni primanjkljaji (Geary, 
2004, Magajna idr., 2008), spominski primanjkljaji (kratkotrajno in dolgotrajno pomnjenje, 
delovni spomin) ter  vizualno-spacialni primanjkljaji (Geary, 2004).  
V klasifikaciji DSM V (2013) je diskalkulija navedena kot alternativni izraz za težave pri 
procesiranju numeričnih informacij, učenju aritmetičnih dejstev in pravilnem ali tekočem 
računanju. Izraz ne zajema težav pri matematičnem mišljenju, zato jih je treba ob 
diagnosticiranju dodatno navesti. Diskalkulija se lahko pojavi kot posledica možganske 
okvare (pridobljena) in povzroča težave z dojemanjem števil in aritmetičnih operacij, lahko pa 
je prirojena oziroma razvojna in povzroča težave na področju konceptualnega, proceduralnega 
ter deklarativnega matematičnega znanja (Magajna idr., 2008). 
 
6.1.2 Specifične aritmetične učne težave 
 
Magajna idr. (2008) glede na povezanost z nevrološkimi in kognitivnimi primanjkljaji 
opredelijo tri podskupine specifičnih aritmetičnih učnih težav. 
1. Specifične aritmetične učne težave zaradi slabšega semantičnega spomina, ki vplivajo na 
zmožnost priklica aritmetičnih dejstev iz dolgotrajnega spomina (npr. poštevanka). 
2. Specifične aritmetične učne težave zaradi aritmetičnih proceduralnih težav, ki vplivajo na 
uporabo nepopolnih ali manj razvitih aritmetičnih postopkov. 
3. Specifične aritmetične učne težave zaradi slabših vizualno-prostorskih zmožnosti, ki 
vplivajo na neustrezno predstavljanje in razlago aritmetičnih informacij.  
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6.2 ODKRIVANJE IN PREPOZNAVANJE SPECIFIČNIH UČNIH TEŽAV  
 
Diagnostični kriteriji za postavitev diagnoze specifičnih učnih težav po klasifikaciji DSM V 
(2013) zajemajo: 

 težave pri učenju in usvajanju izobraževalnih spretnosti, ki se opredelijo s prisotnostjo 
vsaj enega, v nadaljevanju navedenega znaka. Znaki morajo kljub obravnavi vztrajati 
vsaj 6 mesecev. Ti znaki so: 
1. nepravilno ali počasno branje, ki zahteva veliko truda, 
2. težave pri razumevanju prebranega, 
3. težave pri črkovanju, 
4. težave pri pisnem izražanju, 
5. težave pri usvajanju občutka za števila in količine, številskih dejstev ali računanja, 
6. težave pri matematičnem rezoniranju; 

 učne spretnosti so podpovprečne glede na starost učenca in pomembno vplivajo na 
učenčevo učno uspešnosti in spopadanje z vsakdanjim življenjem; 

 specifične učne težave se začnejo že v predšolskem obdobju, čeprav se njihova 
obsežnost lahko pokaže šele, ko se posameznik sreča z večjimi zahtevami; 

 specifične učne težave niso posledica intelektualnih primanjkljajev, neobravnavanih 
vidnih ali slušnih težav, drugih mentalnih ali nevroloških primanjkljajev, 
psihosocialne stiske, neobvladovanja jezika poučevanja ali neustrezne vzgojno-
izobraževalne obravnave. 

 
Za postavitev diagnoze specifičnih učnih težav je treba potrditi vse 4 kriterije, natančneje 
opredeliti, katere učne spretnosti so ovirane in njihovo obsežnost. Za področje primanjkljajev 
pri matematiki klasifikacija opredeli štiri področja za diagnosticiranje:  

 občutek za števila in količine,  
 zapomnitev aritmetičnih dejstev,  
 pravilno oziroma tekoče računanje in  
 ustrezno matematično rezoniranje. 

 
Pri nas so kriteriji za identifikacijo specifičnih učnih težav/primanjkljajev na posameznem 
področju učenja opredeljeni v Kriterijih za opredelitev otrok s primanjkljaji na posameznih 
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področjih učenja (Magajna idr., 2014), kjer je navedenih pet hierarhično opredeljenih stopenj 
identifikacije, ki so naslednje. 
1. Dokazano neskladje med pokazatelji globalnih intelektualnih sposobnosti in dejansko 
uspešnostjo na področju branja, pisanja, računanja in pravopisa.  
2. Pojavljanje obsežnih težav na enem ali več področij šolskih veščin (pisanje, branje, 
pravopis in računanje), ki zaradi svoje obsežnosti in vztrajnosti otroku otežujejo napredovanje 
v procesu učenja. 
3. Slabša učinkovitost učenja zaradi pomanjkljivih in/ali motenih kognitivnih in 
metakognitivnih strategij in/ali motenega tempa učenja.  
4. Dokazana motenost enega ali več psiholoških procesov (pozornost, spomin, jezikovno 
procesiranje, socialna kognicija, percepcija, koordinacija …). 
5. Senzorne okvare, motnje v duševnem razvoju, druge duševne in nevrološke motnje, 
čustvene in vedenjske motnje, kulturna in jezikovna različnost ter psihosocialno neugodne 
okoliščine in neustrezno poučevanje niso povzročitelji primanjkljajev na posameznih 
področjih učenja, čeprav se lahko pojavljajo tudi skupaj z njimi. 
Šele od leta 2014 so v natančnejšo opredelitev primanjkljajev na področju matematične 
pismenosti (Magajna idr., 2014, Kavkler, 2014) vključeni tudi primanjkljaji na področju 
razvoja občutka za števila in količine, ki so dodani primanjkljajem na področju avtomatizacije 
aritmetičnih dejstev in postopkov ter točnosti matematičnega rezoniranja. To pomeni, da smo 
šele z letom 2014 tudi zakonsko opredelili preverjanje občutka za števila in količine za 
postavitev diagnoze specifičnih učnih težav pri matematiki. Čeprav še vedno nimamo 
ustreznih merskih pripomočkov in je preverjanje občutka za števila in količine bolj ali manj 
opisno in posledično subjektivno, smo z opredelitvijo naredili velik korak naprej.  
Brendefur, Johnson, Thiede, Smith, Strother, Severson, in Beauleu (2015) opozarjajo, da je 
večina zgodnjih diagnostičnih pripomočkov za diagnosticiranje otrok s specifičnimi učnimi 
težavami pri matematiki enodimenzionalnih in ocenjujejo le občutek za števila in količine, kar 
je po njihovem mnenju neustrezno, saj ne ponujajo celotne slike o otrokovih zmožnostih. 
Ahskenazi, Black, Abrams in Menon (2013) opozarjajo, da ne smemo poenostavljati in trditi, 
da je občutek za števila in količine edini izvor učnih težav pri matematiki, saj le-te zajemajo 
tudi primanjkljaje na področju simbolnega procesiranja in vizualno-prostorskega rezoniranja 
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(Rousselle in Noel, 2007 v Brendefur idr., 2015), primanjkljaje na področju delovnega 
spomina (Geary, 2004) in primanjkljaje na področju mentalnih reprezentacij ter manipulacij s 
števili in količinami ter delovnega spomina in pozornosti (Ashkenazi idr., 2013). Ravno zato 
morajo merski pripomočki zajemati ocenjevanje različnih področij ali dimenzij. Tako bi lahko 
odkrili primanjkljaje na različnih pomembnih področjih in začeli z obravnavo, še preden ti 
primanjkljaji začnejo negativno vplivati na uspešnost pri matematiki (Brendefur idr., 2015). 
Isti avtorji (prav tam) priporočajo ocenjevanje naslednjih področij: občutek za števila in 
količine oziroma zaporedja, usvojenost aritmetičnih dejstev, reševanje besedilnih nalog v 
kontekstu, relacijsko razmišljanje, merjenje in prostorsko rezoniranje. 
 
6.3 ZNAČILNOSTI OTROK Z UČNIMI TEŽAVAMI PRI MATEMATIKI 
 
V predšolskem obdobju še ne moremo govoriti o otrocih z učnimi težavami pri matematiki, 
ker še niso začeli s šolanjem in usvajanjem matematičnih vsebin. Lahko pa prepoznamo 
določene znake, ki napovedujejo pojav učnih težav pri matematiki. Mazzocco in Thompson 
(2005) kot napovedovalce učnih težav pri matematiki v predšolskem obdobju navajata: 
nezmožnost poimenovanja zapisanih števil, neupoštevanje pravil štetja, nezmožnost 
miselnega računanja, šibka orientacija na številski vrsti ter šibke izvršilne funkcije (delovni 
spomin, prožnost in inhibicija odziva).  
 
V osnovni šoli pa je učiteljeva naloga prepoznati otroke z učnimi težavami pri matematiki z 
namenom  zagotavljanja ustrezne pomoči in podpore.  Montague (1996) navaja naslednje 
značilnosti učencev z učnimi težavami pri matematiki:  

 slabše obvladujejo matematične pojme,  
 imajo težave s pomnjenjem in usvajanjem strategij, kar posledično vpliva na usvajanje 

različnih matematičnih znanj in spretnosti, 
 imajo težave pri reševanju besedilnih nalog in opisovanju načina reševanja zaradi 

slabših komunikacijskih in jezikovnih sposobnosti,  
 težko prenesejo matematična znanja na vsakodnevne življenjske situacije in obratno 

ter 
 imajo nižjo motivacijo za učenje, njihova matematična in splošna samopodoba pa je 

zaradi pogostejših izkušenj neuspeha večinoma slaba.  
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Učenci s specifičnimi učnimi težavami pri matematiki imajo izrazitejše težave na treh 
osnovnih področjih matematike – občutek za števila in količine, osnovne aritmetične 
operacije in besedilne naloge (Santiuste in González-Pérez, 2005, v Jiménez-Fernández, 
2016). 
Jiménez-Fernández (2016) navaja njihove značilnosti po prej omenjenih področjih. 

1. Občutek za števila in količine 
Zaradi primanjkljaja v razvitosti občutka za števila in količine imajo otroci s specifičnimi 
učnimi težavami težave pri (Jiménez-Fernández, 2016):  

 povezovanju imen števil s štetimi predmeti, 
 razumevanju, da je vsaka desetica sestavljena iz desetih enic, 
 pravilnem štetju,  
 razumevanju mestnih vrednosti (npr. da število 3 v številu 328 nima enake 

vrednosti kot v številu 23), 
 razvrščanju števil po vrstnem redu, 
 združevanju in razdruževanju števil ter pri 
 dopolnjevanju zaporedja števil (npr. 147-140-133 …).  

Omenjene težave vplivajo na usvajanje ostalih matematičnih znanj in so prisotne tekom 
celotnega šolanja, zato otroci s splošnimi in specifičnimi učnimi težavami pri matematiki 
pogosto počasneje napredujejo v primerjavi s svojimi vrstniki (prav tam). 

2. Osnovne aritmetične operacije 
Osnovne aritmetične operacije zajemajo seštevanje, odštevanje, množenje in deljenje in 
predstavljajo najpomembnejši cilj poučevanja matematike v osnovni šoli. Otroci s 
specifičnimi učnimi težavami pri matematiki usvojijo različne koncepte, povezane z 
osnovnimi aritmetičnimi operacijami, vendar ne napredujejo samodejno. Večinoma ne 
uporabljajo ustreznih aritmetičnih strategij glede na njihovo starost oziroma v primerjavi z 
vrstniki, saj največkrat uporabljajo manj razvite strategije (npr. štetje vseh elementov pri 
seštevanju). Pri računanju so počasnejši in po navadi potrebujejo konkretne pripomočke tudi 
pri reševanju enostavnih računov (npr. kocke, prsti). Pri računanju imajo težave tudi zaradi 
šibkejše prostorske orientacije in pozornosti, zato npr. računajo od desne proti levi, zamešajo 
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matematični znak ali izberejo neustrezno računsko operacijo, izpustijo korak v postopku ali ga 
nadomestijo z napačnim ipd.  
Veliko težav imajo pri odštevanju, saj gre za kompleksen koncept, ki zahteva razumevanje 
reverzibilnosti. Pogosta napaka pri odštevanju je odštevanje večjega števila od manjšega, brez 
upoštevanja, ali gre za odštevanec ali zmanjševanec. Deljenje predstavlja še največjo težavo, 
saj morajo otroci prej obvladati vse ostale aritmetične operacije.  
Ker se matematično znanje nadgrajuje, imajo učenci pri zahtevnejših nalogah (npr. računanje 
z ulomki, decimalnimi števili) še več težav. V večini primerov so težave posledica 
neusvojenosti osnovnih aritmetičnih operacij. Ravno zato je za otroke s specifičnimi učnimi 
težavami pri matematiki ključno, da novo znanje usvajajo šele, ko je predhodno dodobra 
utrjeno (prav tam).  

3. Matematične besedilne naloge (MBN) 
Reševanje matematičnih besedilnih nalog je zahtevno področje matematike, saj vključuje tako 
občutek za števila in količine kot osnovne aritmetične operacije, poleg tega pa je prisotna tudi 
jezikovna komponenta. Otroci s specifičnimi učnimi težavami pri matematiki se zanašajo na 
neustrezne načine izpeljevanja različnih korakov (npr. predstavljanje in načrtovanje, izračun, 
preverjanje smiselnosti rezultata), ki so vpeti v omenjene dejavnosti. Težave imajo pri 

  reprezentaciji in načrtovanju reševanja naloge. 
Da bi pravilno rešili nalogo, si morajo otroci ustvariti miselno predstavo naloge, razumeti 
pojme in jih pravilno povezati, pri čemer imajo otroci s specifičnimi učnimi težavami pri 
matematiki nemalo težav. Težko si prevedejo zapisane informacije v matematični jezik in si 
posledično težje ustvarijo miselno predstavo. Omenjene težave so še posebej vidne pri 
reševanju semantično zahtevnejših nalog ali nalog, ki zahtevajo reševanje v več korakih. 
Poudariti je treba, da imajo otroci, ki imajo težave pri reševanju MBN, pogosto težave tudi z 
bralnim razumevanjem. Posledično so prisotne napake, ki so posledica nerazumevanja 
oziroma napačnega razumevanja, čeprav je sam aritmetični postopek pravilen. Ena 
najpogostejših napak pri reševanju MBN je tudi dobesedno prevajanje naloge v matematični 
jezik, pri čemer otroci niso pozorni na podrobnosti oziroma težko izluščijo ključne 
informacije. Primer: »Pablo je imel 16 evrov. Polovico je porabil. Dedek mu je nato dal še 12 
evrov. Koliko denarja ima Pablo zdaj?« Otroci s specifičnimi učnimi težavami pri matematiki  
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bodo najverjetneje opazili števila ter besedo »še« in (napačno) rešili nalogo z računom 16 + 
12 (prav tam). 

 izbiri in izvedbi računske operacije.  
Otroci s specifičnimi učnimi težavami pri matematiki lahko tudi pravilno prevedejo zapisane 
informacije v matematični jezik, izberejo in načrtujejo postopek reševanja, nato pa naredijo 
napako v izvajanju postopka, zamešajo korake računskih operacij in podobno (prav tam). 

 pregledovanju in evalvaciji postopkov. 
Ob reševanju besedilnih nalog mora otrok natančno spremljati in nadzorovati vse korake 
reševanja, da bi lahko na koncu, na osnovi rezultata zaključil, ali je rezultat ustrezen. Svoje 
matematično znanje mora uporabiti tudi za preverjanje ustreznosti uporabljenih metod in 
strategij. Otroci s specifičnimi učnimi težavami pri matematiki imajo težave s samonadzorom 
in samoevalvacijo, zato večinoma ne preverijo ustreznosti rezultata oziroma ne znajo 
ugotoviti, ali je rezultat pravilen ali ne (prav tam). 
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6.4 OBČUTEK ZA ŠTEVILA IN KOLIČINE TER SPECIFIČNE UČNE TEŽAVE PRI 
MATEMATIKI 
 
Prej zapisane značilnosti otrok s specifičnimi učnimi težavami pri matematiki jasno kažejo 
povezanost občutka za števila in količine ter specifičnih učnih težav. Nekateri avtorji (npr. 
Butterworths, Varma in Laurillard, 2011 v Jiménez-Fernández, 2016; Dehaene, 1997) menijo, 
da je manj razvit občutek za števila in količine osnovni primanjkljaj otrok z diskalkulijo 
oziroma njen ključni izvor, a vendarle ni tako preprosto. Čeprav ima občutek za števila in 
količine pomemben vpliv ter imajo učenci z diskalkulijo primanjkljaje na področju občutka za 
števila in količine, pa še nimamo nikakršnih dokazov, da je manj razvit občutek za števila in 
količine tudi izvor samih težav. Dehaene in Wilson (2010) sta se poglobila v iskanje povezave 
med diskalkulijo in občutkom za števila in količine. Ugotovila sta (prav tam), da imajo osebe 
z diskalkulijo težave pri primerjanju števil oziroma količin, prepoznavanju števila elementov 
brez štetja ter pri usvajanju preprostih strategij seštevanja in odštevanja, kar kaže na 
nerazumevanje pomena števil in pomanjkanje sposobnosti njihove prožne rabe. 
Berch (2005) pravi, da otroci s specifičnimi učnimi težavami pri matematiki nimajo razvitega 
občutka za števila in količine oziroma se pri njih le-ta razvija počasneje, vendar ga ob 
direktnem poučevanju lahko razvijejo (Jiménez-Fernández, 2016).  
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1 PROBLEM IN CILJI 
1.1 OPREDELITEV PROBLEMA 
 
Otrokove matematične spretnosti v predšolskem obdobju so močan napovedovalec poznejše 
uspešnosti pri matematiki (Jordan, Kaplan, Locuniak, in Ramineni, 2007). Šibke matematične 
spretnosti (med drugim) pomembno vplivajo na posameznikovo zmožnost poznejše 
zaposlitve, njegov socialno-ekonomski status in življenjski standard, kar dokazuje podatek, da 
dijaki s šibkimi matematičnimi spretnostmi ob koncu srednje šole redkeje pridobijo fakultetno 
izobrazbo kot dijaki z dobro razvitimi matematičnimi spretnostmi (Geary, 1994). Pri 
usvajanju matematičnih spretnosti ima ključno vlogo občutek za števila in količine, ki je 
predpogoj za vsako nadaljnje usvajanje matematičnih spretnosti. Gersten in Chard (1999) 
njegov vpliv na nadaljnje učenje matematike enačita celo s pomembnostjo fonološkega 
zavedanja za branje.  
Izkušnje otrok doma so osnova za nadaljnje usvajanje matematičnih spretnosti v šoli (Aunola, 
Leskinen, Lerkkanen, in Nurmi, 2004, v LeFevre, Skwachuk, Smith-Chant, Fast, Kamawar in 
Bisanz, 2009; Desoete in Gre´goire, 2007), zato imajo starši pomembno vlogo pri razvijanju 
občutka za števila in količine. Stopnja izobrazbe staršev vpliva na pogostost zagotavljanja 
kognitivnostimulativnih situacij za razvoj otroka na različnih področjih, med drugim tudi na 
področju matematike (Davis-Kean, 2005). Starši z višjo stopnjo izobrazbe pogosteje 
uporabljajo matematični jezik, se več igrajo z otrokom in ga vključujejo v različne 
matematične dejavnosti (Ivrendi in Wakefield, 2009). 
S pomočjo raziskave smo želeli ugotoviti, kolikšna je razvitost občutka za števila in količine 
otrok pred vstopom v šolo ter razlike glede na spol, starost in prisotnost posebnih potreb. 
Zanimalo nas je tudi, kakšna so stališča staršev glede pomembnosti doseganja določenih 
matematičnih spretnosti pred vstopom v šolo ter kako pogosto otroka vključujejo v posredne 
ali neposredne matematične dejavnosti. Na koncu pa smo želeli preveriti še, kako pogostost 
vključevanja v posredne ali neposredne matematične dejavnosti ter stopnja izobrazbe staršev 
vplivajo na rezultat otroka na preizkusu razvitosti občutka za števila in količine. 
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1.2 CILJI RAZISKOVANJA 
 
Primarni cilj raziskave je bil raziskati razvitost občutka za števila in količine otrok pred 
vstopom v šolo ter na osnovi rezultatov preveriti zanesljivost in ustreznost oblikovanega 
merskega pripomočka za preverjanje razvitosti občutka za števila in količine.   
Cilji raziskave so naslednji. 

1. Ugotoviti razvitost občutka za števila in količine pri predšolskih otrocih pred vstopom 
v šolo. 

2. Primerjati rezultate otrok na preizkusu razvitosti občutka za števila in količine glede 
na starost, spol in prisotnost posebnih potreb. 

3. Preveriti, katere strategije štetja in računanja uporabljajo otroci. 
4. Ugotoviti, kakšna so stališča staršev o pomembnosti doseganja določenih 

matematičnih znanj pred vstopom v šolo. 
5. Ugotoviti povezavo med pogostostjo vključenosti otroka v vsakodnevne izkušnje s 

štetjem in drugimi matematičnimi dejavnostmi ter rezultatom otroka na preizkusu 
razvitosti občutka za števila in količine. 

6. Ugotoviti povezavo med stopnjo izobrazbe staršev in rezultatom otroka na preizkusu 
razvitosti občutka za števila in količine ter med stopnjo izobrazbe staršev in 
pogostostjo vključevanja otroka v matematične dejavnosti doma.  
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2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA IN HIPOTEZE 
2.1 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 
R1: V kolikšni meri je razvit občutek za števila in količine pri otrocih pred vstopom v šolo? 
 
R2: Katere strategije štetja in računanja uporabljajo otroci? 
 
R3: Kakšna so stališča staršev o doseganju določenih matematičnih znanj pred vstopom v 
šolo? 
R4: Kako pogosto starši vključujejo otroka v vsakodnevne izkušnje s štetjem in drugimi 
matematičnimi dejavnostmi? 
 
R5: Kakšna je povezava med pogostostjo vključenosti v domače izkušnje s štetjem ter 
drugimi matematičnimi dejavnostmi in rezultatom otroka na preizkusu razvitosti občutka za 
števila in količine? 
 
R6: Kakšna je povezava med stopnjo izobrazbe staršev in rezultatom otroka na preizkusu 
razvitosti občutka za števila in količine? 
 
R7: Kakšna je povezava med stopnjo izobrazbe staršev in  pogostostjo vključevanja otroka v 
vsakodnevne izkušnje s štetjem in drugimi matematičnimi dejavnostmi? 
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2.2 HIPOTEZE 
 
H1: Rezultat otrok na preizkusu razvitosti občutka za števila in količine se razlikuje glede na 
starost otrok. 
 
H2: Rezultat otrok na preizkusu razvitosti občutka za števila in količine se razlikuje glede na 
spol otrok. 
 
H3: Rezultat otrok na preizkusu razvitosti občutka za števila in količine se razlikuje glede na 
prisotnost ali odsotnost posebnih potreb. 
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3 METODE DELA 
3.1 OPIS VZORCA 
 
V vzorec je bilo vključenih 159 otrok dveh ljubljanskih vrtcev, ki naslednje šolsko leto 
(2016/2017) vstopajo v šolo. Za sodelovanje smo zaprosili 336 staršev in dobili 167 
privoljenj. Pet otrok je manjkalo, eden ni želel sodelovati, rezultati dveh otrok pa so bili 
izločeni iz nadaljnje obdelave, saj otroka še nista dopolnila 5 let. 
V času izvajanja raziskave (februar 2016) so bili otroci stari od 5,2 do 6,8 let. Povprečna 
starost otrok je bila 5,6 let. Vsi otroci naj bi jeseni 2016 začeli s šolanjem. 
Tabela 4: Struktura vzorca glede na starost 
 
 
 
 
 
Legenda:  
F ... frekvenčna porazdelitev odgovorov 
f % ... frekvenčna porazdelitev odgovorov v odstotkih 
 
Zastopanost po spolu je bila približno enaka, saj je bilo v raziskavo zajetih 82 dečkov in 77 
deklic (N = 159).  
V vzorec je bilo vključenih tudi 15 otrok s posebnimi potrebami. Med njimi je bilo 8 otrok 
(vsi dečki) z odločbo o usmeritvi v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 
pomočjo. Informacije o slednjem smo pridobili s strani vodstva vrtcev. Ostalih 7 otrok (5 
deklic in 2 dečka) pa ni imelo odločbe o usmeritvi v program s prilagojenim izvajanjem in 
dodatno strokovno pomočjo, vendar vzgojiteljice pri njih opažajo pomemben zaostanek za 
vrstniki. V 6 primerih bodo ali so že sprožile postopek za odložitev šolanja, v enem primeru 
pa gre za kompleksno situacijo, kjer vzgojiteljice že nekaj let opozarjajo o zaostanku otroka, 
vendar postopek o usmeritvi še ni bil speljan.  

 F f % 
5 let do 5 let in 6 mesecev 56 35,2 
5 let in 7 mesecev do 6 let 70 44,0 
6 let in 1 mesec in več 33 20,8 
Skupaj 159 100,0 
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Vzorec so sestavljali tudi starši 120 vključenih otrok. V tabeli 5 je prikazana struktura vzorca 
staršev glede na stopnjo izobrazbe. 
Tabela 5: Struktura vzorca staršev glede na stopnjo izobrazbe 

 F f % 
Stopnja 
izobrazbe 
matere 

Osnovnošolska 4 2,5 
Poklicna 11 6,9 
Srednješolska 35 22,0 
Univerzitetna 63 39,6 
Ne želim odgovoriti 7 3,1 
Skupaj udeležencev 120 74,2 
Manjkajoči 39 25,8 

   
F f % 

Stopnja 
izobrazbe 
očeta 

Osnovnošolska 4 2,5 
Poklicna 17 10,7 
Srednješolska 46 28,9 
Univerzitetna 46 28,9 
Ne želim odgovoriti 7 3,1 
Skupaj udeležencev 120 74,2 
Manjkajoči 39 25,8 

 
Legenda: 
F ... frekvenčna porazdelitev odgovorov 
f % ... frekvenčna porazdelitev odgovorov v odstotkih 
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3.2 MERSKI INSTRUMENTI  
 
V raziskavi sta bila uporabljena dva merska instrumenta, ki sta bila oblikovana za namene 
raziskave. Preizkus razvitosti občutka za števila in količine otrok pred vstopom v šolo je bil 
namenjen testiranju otrok in je bil v osnovi sestavljen na podlagi tujega testa (Number sense 
screener, Jordan, Glutting in Dyson, 2012), vendar prilagojen slovenskemu področju. 
Vprašalnik za starše pa je sestavljen na osnovi raziskave avtorjev LeFevre, Skwachuk, Smith-
Chant, Fast, Kamawar in Bisanz (2009). 
 

1. Preizkus razvitosti občutka za števila in količine (v namen raziskave oblikovan merski 
pripomoček) 

Preizkus vsebuje 34 nalog, ki so razdeljene v 5 sklopov.  
1. Prepoznavanje števil, številk, štetje, predhodnik/naslednik 
Prvi sklop preverja prepoznavanje števil, štetje, štetje v določenem obsegu, zapisovanje 
števil ter določanje predhodnika in naslednika števila. Prvi sklop je torej namenjen 
predvsem preverjanju spretnosti štetja in usvojenosti mentalne številske vrste. 
2. Preštevanje, konzervacija, ocenjevanje moči množice, primerjanje moči dveh 

množic 
Drugi sklop zajema preverjanje zmožnosti preštevanja, razumevanja kardinalnosti, 
ocenjevanje in primerjanje moči dveh množic. Drugi sklop je torej bolj namenjen 
preverjanju razumevanja količin in odnosov med njimi ter zmožnosti ocenjevanja. 
3. Prepoznavanje števila elementov brez štetja, prirejanje, urejanje po vrstnem 

redu, število 0, razdruževanje 
Tretji sklop zajema preverjanje zmožnosti uvida v število elementov, prirejanje 1 : 1, 
odnose med števili, razumevanje števila 0 in zmožnost razdruževanja števila.  
4. Ustno računanje v kontekstu 
Četrti sklop je namenjen preverjanju ustnega računanja v kontekstu, ki je otrokom 
predstavljeno s konkretnimi materiali.  
5. Matematične besedilne naloge 
Peti sklop pa preverja zmožnost razumevanja in pravilnega reševanja matematičnih 
besedilnih nalog. 
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Vse naloge so pripravljene v številskem obsegu do 10. Poleg omenjenih nalog s preizkusom 
preverjamo tudi, katere strategije reševanja različnih nalog uporablja otrok. Naloge se 
ocenjuje z znakom + (uspešno) ali – (neuspešno). Preizkus ni časovno omejen. 

2. Vprašalnik za starše 
Vprašalnik zajema dve ocenjevalni lestvici. Prva je petstopenjska Likertova lestvica stališč, ki 
zajema 8 postavk in sprašuje po mnenju staršev o pomembnosti doseganja določenih 
matematičnih znanj pred vstopom v šolo (npr. Otrok mora pred vstopom v šolo znati šteti do 
10.).  
Druga ocenjevalna lestvica sprašuje po pogostosti vključevanja otroka v matematične 
dejavnosti doma. Zajema dvanajst postavk, pri katerih so starši na štiristopenjski lestvici 
(nikoli, 1–3 na mesec, 1–3 na teden, vsak dan) ocenili, kako pogosto z otrokom, na primer 
preštevajo, štejejo ipd. Postavke so bile povzete po raziskavi Home Numeracy Experiences 
and Children's Math Performance in the Early School Years (LeFevfre idr., 2009). Razdelimo 
pa jih lahko na tiste, ki zajemajo neposredno poučevanje (npr. štetje do 10), in tiste, ki so 
posredno povezane s števili (npr. družabne igre).  
 
Za preverjanje zanesljivosti vprašalnika za starše smo uporabili Chronbachov koeficient alfa, 
ki znaša 0,876.  
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3.2.1. MERSKE KARAKTERISTIKE PREIZKUSA RAZVITOSTI OBČUTKA ZA 
ŠTEVILA IN KOLIČINE 
 
Na osnovi analize rezultatov otrok smo ugotavljali merske karakteristike oblikovanega 
merskega pripomočka za preverjanje razvitosti občutka za števila in količine otrok pred 
vstopom v šolo. 
 
Objektivnost 
Kriterij objektivnosti je zadovoljen, saj postopek vrednotenja ni vplival na končni rezultat. 
Kriteriji ocenjevanja so bili vnaprej definirani, zagotovljeni pa so bili tudi približno enaki 
časovni in prostorski pogoji. 
 
Zanesljivost 
Zanesljivost merskega instrumenta smo preverili s Chronbachovim koeficientom alfa, ki 
znaša 0,935, kar kaže na zelo visoko notranjo konsistentnost nalog.  
 
Veljavnost 
Vsebinsko veljavnost instrumenta so preverili trije strokovnjaki. Upoštevamo pa lahko tudi 
dejstvo, da je bil merski instrument oblikovan na osnovi že preizkušenega testa iz tujine 
(Number sense screener avtorjev Jordan, Glutting in Dyson, 2012). 
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3.3 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 
 
Za pridobivanje podatkov smo uporabili vprašalnik za starše in preizkus razvitosti občutka za 
števila in količine za otroke, ki sta opisana v predhodnem poglavju. Preizkušanje je potekalo 
spomladi 2016 in je trajalo en mesec. Vsi otroci so bili testirani individualno in v 
dopoldanskem času (približno od 8 do 12 ure), zagotovljeni pa so bili enaki prostorski in 
časovni pogoji. Z namenom varovanja osebnih podatkov smo otrokom dodelili šifre in jih v 
evidenci vodili pod šiframi. 
Vprašalnike za starše smo razdelili po opravljenem testiranju otrok, zbirali pa so se približno 
3 tedne. Starši so vprašalnike prejeli v ovojnici, v kateri je bila tudi zloženka z informacijami 
o občutku za števila in količine ter manjša ovojnica, na kateri je bila le šifra otroka. Starši so 
vračali izpolnjene vprašalnike v manjši ovojnici, s čimer je bila zagotovljena anonimnost. 
Vprašalnike smo razdelili staršem vseh sodelujočih otrok (N = 159), nazaj pa smo jih prejeli 
120.  
Podatke o otrocih, ki imajo odločbo o usmeritvi v program s prilagojenim izvajanjem in 
dodatno strokovno pomočjo, nam je posredovalo vodstvo vrtcev. 
3.4 OBDELAVA PODATKOV 
 
Pridobljeni podatki so bili statistično obdelani na ravni deskriptivne statistike, uporabljeni pa 
sta bili univariantna in bivariantna analiza. Uporabili smo program SPSS. 
Za vse variable je bila narejena osnovna opisna statistika (srednje vrednosti, normalnost 
distribucije, homogenost varianc). Ker se je pokazalo, da podatki niso normalno porazdeljeni, 
so bile uporabljene neparametrične statistične metode. Za preverjanje razlik glede na spol in 
prisotnost posebnih potreb smo uporabili Mann-Whitneyev preizkus. Za preverjanje razlike v 
dosežkih otrok glede na starost smo uporabili Kruskal-Wallisov test, za ugotavljanje povezav 
med dosežkom otroka na preizkusu razvitosti občutka za števila in količine in pogostostjo 
vključevanja otroka v matematične dejavnosti doma (po poročanju staršev) ter stopnjo 
izobrazbe staršev pa Spearmanov koeficient korelacije. 
Zanesljivost merskih instrumentov smo preverili s Chronbachovim koeficientom alfa. 
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3.5 SEZNAM SPREMENLJIVK PREIZKUSA RAZVITOSTI OBČUTKA ZA 
ŠTEVILA IN KOLIČINE 
 
Tabela 6: Opis spremenljivk 
OKRAJŠAVA IME SPREMENLJIVKE 
Apoim3 
Apoim5 
Apoim7 
Apoim1 
Apoim6 

Pravilno poimenuje število 3, 5, 7, 1, 6. 
 

Bštejedo Pravilno šteje do ... 
Cšt4do9 Pravilno šteje od 4 do 9. 
DŠt8do2 Pravilno šteje od 8 do 2. 
Ezap2 
Ezap6 
Ezap1 
Ezap4 
Ezap8 

Pravilno zapiše števila 2, 6, 1, 4, 8. 
 

F1Nasl2 
F1Nasl5 
F1Nasl8 

Pravilno pove naslednik št. 2, 5, 8. 
 

F2Pred4 
F2Pred7 
F2Pred3 

Pravilno pove predhodnik št. 4, 7, 3. 
 

A1Prešt Pravilno prešteje predmete. 
A2Kardi Pove pravilno št. (toliko, kolikor jih je 

preštel). 
B1Prešt Pravilno prešteje predmete. 
B2Kardi Pove pravilno št. (toliko, kolikor jih je 

preštel). 
C1več6in3 Pravilno pove, katerih predmetov je več (6 in 

3). 
C2več2in7 Pravilno pove, katerih predmetov je več (2 in 

7). 
C3manj5in4 Pravilno pove, katerih predmetov je manj (5 

in 4). 
C4manj6in7 Pravilno pove, katerih predmetov je manj (6 

in 7). 
D1oceni Pravilno oceni število predmetov (več kot 5). 
D2prešt Pravilno prešteje predmete. 
A1prep2 
A1prep4 
A1prep5 
A1prep3 

Pravilno prepozna število kamenčkov (2, 4, 5, 
3). 

A2Pari Poišče pare (simbol – število pik). 
B1razvrsti Pravilno razvrsti števila po velikosti (1–10). 
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B2št.0 Pravilno umesti št. 0 na številski vrsti. 
Cbon5in1 
Cbon3in3 
Cbon4in2 

Razdeli 6 bombonov na naslednje načine (5 + 
1, 4 + 2, 3 + 3). 
 

A3plus1 Pravilno izračuna (3 + 1). 
A3plus4 Pravilno izračuna (3 + 4). 
B8min1 Pravilno izračuna (8 – 1). 
B5min2 Pravilno izračuna (5 – 2). 
A1ustrznak Izbere ustrezno računsko operacijo. 
A1aizrač Pravilno reši MBN (3 + 2). 
A2ustrznak Izbere ustrezno računsko operacijo. 
A2aizrač Pravilno reši MBN  (5 + 3). 
B1ustrznak Izbere ustrezno računsko operacijo. 
B1aizrač Pravilno reši MBN (7 – 4). 
B2ustrznak Izbere ustrezno računsko operacijo. 
B2aizrač Pravilno reši MBN (9 – 3). 
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4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
 
4.1 REZULTATI IN INTERPRETACIJA PREIZKUSA RAZVITOSTI OBČUTKA ZA 
ŠTEVILA IN KOLIČINE 
4.1.1 Opisna statistika preizkusa razvitosti občutka za števila in količine  
Tabela 7: Opisna statistika preizkusa razvitosti občutka za števila in količine 
 N M Me Mo SD KA KS 
1. PODROČJE: Prepoznavanje števil, številk, štetje, predhodnik/naslednik 
APoim3 159 1,08 1,00 1 ,275 3,082 7,594 
Apoim5 159 1,13 1,00 1 ,340 2,194 2,850 
Apoim7 159 1,27 1,00 1 ,446 1,043 -,923 
Apoim1 159 1,06 1,00 1 ,244 3,635 11,359 
Apoim6 159 1,22 1,00 1 ,416 1,364 -,142 
Bštejedo 159 1,86 2,00 1 ,868 ,096 -1,322 
CŠt4do9 159 1,72 2,00 2 ,452 -,973 -1,068 
DŠt8do2 159 1,74 2,00 2 ,439 -1,118 -,761 
Ezap2 159 1,21 1,00 1 ,407 1,456 ,121 
Ezap6 159 1,36 1,00 1 ,481 ,596 -1,666 
Ezap1 159 1,10 1,00 1 ,302 2,680 5,251 
Ezap4 159 1,32 1,00 1 ,468 ,775 -1,417 
Ezap8 159 1,36 1,00 1 ,483 ,567 -1,700 
F1Nasl2 159 1,17 1,00 1 ,377 1,776 1,167 
F1nasl5 159 1,19 1,00 1 ,397 1,555 ,422 
F1Nasl8 159 1,26 1,00 1 ,442 1,080 -,844 
F2pred4 159 1,52 2,00 2 ,501 -,089 -2,018 
F2pred7 159 1,59 2,00 2 ,493 -,375 -1,884 
F2pred3 159 1,54 2,00 2 ,500 -,166 -1,998 

2. PODROČJE: Preštevanje, konzervacija, ocenjevanje moči množice, 
primerjanje moči dveh množic 

A1Prešt 159 1,03 1,00 1 ,175 5,421 27,734 
A2Kardi 159 1,04 1,00 1 ,191 4,898 22,271 
B1Prešt 159 1,06 1,00 1 ,232 3,874 13,175 
B2Kardi 159 1,14 1,00 1 ,346 2,115 2,503 
C1več6in3 159 1,01 1,00 1 ,112 8,831 76,949 
C2več2in7 159 1,18 1,00 1 ,387 1,661 ,767 
C3manj5in
4 

159 1,03 1,00 1 ,157 6,122 35,933 
C4manj6in
7 

159 1,28 1,00 1 ,452 ,973 -1,068 
D1Oceni 159 1,19 1,00 1 ,392 1,607 ,588 
D2Prešt 159 1,16 1,00 1 ,371 1,837 1,392 
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3. PODROČJE: Prepoznavanje števila elementov brez štetja, prirejanje, urejanje 
po vrstnem redu, število 0, razdruževanje  

A1prep2 159 1,02 1,00 1 ,136 7,140 49,603 
A1prep4 159 1,19 1,00 1 ,397 1,555 ,422 
A1prep5 159 1,39 1,00 1 ,489 ,456 -1,815 
A1prep3 159 1,04 1,00 1 ,206 4,488 18,370 
A2Pari 159 4,01 5,00 5 1,565 -1,686 1,562 
B1razvrsti 159 1,37 1,00 1 ,485 ,539 -1,732 
B2št0 159 1,51 2,00 2 ,501 -,038 -2,024 
Cbonb5in1 159 1,34 1,00 1 ,475 ,684 -1,552 
Cbonb3in3 159 1,06 1,00 1 ,232 3,874 13,175 
Cbonb4in2 159 1,22 1,00 1 ,416 1,364 -,142 
4. PODROČJE: Ustno računanje v kontekstu 
A3plus1 159 1,13 1,00 1 ,340 2,194 2,850 
A3plus4 159 1,64 2,00 2 ,481 -,596 -1,666 
B8min1 159 1,47 1,00 1 ,500 ,140 -2,006 
B5min2 159 1,41 1,00 1 ,493 ,375 -1,884 
5. PODROČJE: Matematične besedilne naloge 
A1ustrznak 159 1,19 1,00 1 ,397 1,555 ,422 
A1aizrač 159 1,39 1,00 1 ,489 ,456 -1,815 
A2ustrznak 159 1,30 1,00 1 ,461 ,871 -1,257 
A2aizrač 159 1,53 2,00 2 ,500 -,140 -2,006 
B1ustrznak 159 1,25 1,00 1 ,435 1,156 -,672 
B1aizrač 159 1,58 2,00 2 ,495 -,321 -1,921 
B2ustrznak 159 1,30 1,00 1 ,458 ,904 -1,197 
B2aizrač 159 1,69 2,00 2 ,463 -,839 -1,313 
REZULTATI PO PODROČJIH IN SKUPNI REZULTAT 
Podr1 159 13,90 15,00 16a 5,445 -,777 -,154 
Podr2 159 8,87 9,00 10 1,431 -1,771 4,370 
Podr3 159 10,71 12,00 14 3,230 -1,086 ,344 
Podr4 159 2,36 3,00 4 1,324 -,267 -1,158 
Podr5 159 4,78 5,00 8 2,522 -,448 -,755 
SkupajT 159 40,52 44,00 46 11,952 -,919 ,256 
 

Legenda: 
M ... aritmetična sredina 
Me ... mediana 
Mo ... modus 
SD ... standardni odklon 

KA ... koeficient asimetrije 
KS ... koeficient sploščenosti 
N ... numerus ali število vseh
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4.1.2 Opisna statistika uporabljenih strategij štetja in računanja 
 
Tabela 8: Opisna statistika strategij štetja in računanja 

 
Legenda: 
M ... aritmetična sredina 
Me ... mediana 
Mo ... modus 
SD ... standardni odklon 
KA ... koeficient asimetrije 
KS ... koeficient sploščenosti 
N ... numerus ali število vseh  
S_šnaz ... Strategije štetja nazaj 
S_prešt ... Strategije preštevanja predmetov 

S_prim_mn ... Strategije primerjanja moči 
dveh množic 
S_Ur+ ... Strategije pri ustnem računanju 
(seštevanje) 
S_Ur- ... Strategije pri ustnem računanju 
(odštevanje) 
S_MBN+ ... Strategije pri matematičnih 
besedilnih nalogah (seštevanje) 
S_MBN- ... Strategije pri matematičnih 
besedilnih nalogah (odštevanje) 

 
4.1.3 Interpretacija rezultatov preizkusa razvitosti občutka za števila in količine  
 
Na področju Prepoznavanje števil, številk, štetje, predhodnik/naslednik so otroci v 
povprečju dosegli 13,9 točk (N = 159, SD = 5,45). Najmanjše možno število točk je bilo 1, 
največje pa 21. 
Vsi vključeni otroci razen treh (1,9 %) so znali šteti do 10, 29,5 % otrok (N = 46) pa je znalo 
šteti do 30 in več. Štetje v določenem obsegu in preštevanje nazaj je bilo za večino otrok 
precej zahtevno. Opazno je bilo nerazumevanje navodil, ki je pri nekaterih otrocih izhajalo iz 
drugojezičnosti otroka, pri drugih pa je bilo očitno nerazumevanje pojmov od/do. Pri štetju od 
4 do 9 je bilo neuspešnih 71,7 % (N = 114) otrok, pri štetju od 8 do 2 pa 74,2 % (N = 118) 
otrok. Pri reševanju naloge štej od 4 do 9  smo opazili, da večina otrok ni bila zmožna začeti 
šteti in zaključiti pri določenem številu (začnejo z 1 in/ali štejejo naprej). Pri nalogi štetja od 8 
do 2 so imeli nekateri otroci podobne težave kot pri prej omenjeni nalogi (štejejo od 10 do 1), 

 N M Me Mo SD KA KS 

S_Šnaz 159 1.92 1.00 1 1.640 1.282 -.273 
S_prešt 159 2.78 3.00 2 .979 1.153 .635 
S_prim_m 159 3.57 4.00 4 .831 -1.520 .944 
S_Ur+ 159 2.35 2.00 2 1.068 1.023 .726 
S_Ur- 159 2.87 3.00 4 1.316 -.356 -1.201 
S_MBN+ 159 2.21 2.00 2 .988 .929 .789 
S_MBN- 159 2.54 3.00 1 1.311 -.056 -1.476 
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a so znali obrniti številsko vrsto, medtem ko večina otrok tega ni bila zmožna. Kar 74,8 % (N 
= 119) otrok namreč ni imelo učinkovite strategije štetja nazaj, strategijo preštevanje nazaj ob 
opori (konkretni predmeti ali prsti) je uporabilo  4,4 % otrok, 20,8 % (N = 33) otrok pa je 
znalo šteti nazaj brez opor.   
 
Približno tretjino sodelujočih otrok lahko torej glede na razvojne stopnje učenja štetja, ki jih 
opredeli Fuson (1988, v Kavkler, Magajna, Aubrey in Lipec-Stopar, 1997), umestimo v drugo 
stopnjo učenja štetja, imenovano neprekinjeni besedni seznam. Na tej stopnji otrok recitira 
imena števil, vendar mora vedno znova začeti šteti od ena. Na naslednji, tretji stopnji, ki se 
imenuje prekinjena vrsta, pa je otrok že sposoben nadaljevati štetje od določenega števila 
naprej in se ne vrača vedno znova na začetek številske vrste. Na četrti stopnji, imenovani 
številska vrsta, dobijo besede abstrakten pomen in same predstavljajo numerične situacije, 
zato je otrok na tej stopnji zmožen štetja, primerjanja, računanja itd., pri tem pa uporablja 
zrelejše strategije verbalnega štetja brez materialnih opor (prav tam). Glede na rezultate se 
20,8 % (N = 33) sodelujočih otrok nahaja na zadnji, peti stopnji (dvosmerno štetje), ki  
predstavlja najbolj zrelo stopnjo, na kateri otrok zlahka šteje naprej in nazaj. Na prvo razvojno 
stopnjo (serijsko štetje), na katero otrok od 4. do 7., 8. leta preide pri učenju štetja in 
predstavlja nizanje imen števil v nediferencirani vrsti (prav tam), lahko umestimo le eno 
deklico s posebnimi potrebami, ki je izkazovala izrazite težave na področju občutka za števila 
in količine. 
 
Večina otrok je znala poimenovati in zapisati števila do 10 z največ dvema napakama, 5 % 
otrok ni znalo poimenovati nobenega pokazanega števila, 8,8 % otrok pa ni znalo zapisati 
nobenega narekovanega števila. Pri zapisovanju števil (2, 6, 4, 1, 8) so bile opazne razlike v  
grafomotoričnih spretnostih otrok in razvitosti orientacije na listu. Nekateri otroci so namreč 
pisali preko celotnega A4-lista, začeli na sredini lista, pisali števila po različnih delih lista in 
podobno, medtem ko je večina otrok pravilno začela v zgornjem levem kotu in pisala števila v 
primerni velikosti ter eno do drugega. V vrtcih pri nas se otroci še ne učijo zapisa števil, zato 
tudi ni presenetljivo, da nekateri otroci niso znali pravilno oblikovati števil, ali pa npr. niso 
vedeli, v katero smer so obrnjena števila (npr. št. 1), kar je bila pogosta napaka otrok. Ravno 
zato ker še niso bili poučevani, smo v magistrskem delu šteli za pravilen odgovor tudi, če je 
otrok število zapisal obrnjeno v napačno stran. 
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Določanje predhodnika določenega števila je bilo v primerjavi z določanjem naslednika 
števila težje, saj 45,3 % otrok (N = 72) ni znalo določiti nobenega predhodnika, nobenega 
naslednika (izmed treh danih števil) pa ni znalo določiti le 11,9 % otrok (N = 19). Opazili 
smo, da so imeli otroci težave pri razumevanju pojmov pred/za in so potrebovali konkretna 
ponazorila, nekateri otroci so pojma zamenjali, spet drugi pa so pri vsakem odgovoru povedali 
naslednik določenega števila. Poudariti moramo, da sta predhodnik in naslednik matematična 
pojma, ki ju otroci spoznajo šele v obdobju formalnega izobraževanja. 
 
Na področju Preštevanje, konzervacija, ocenjevanje moči množice, primerjanje moči 
dveh množic je bil povprečen rezultat 8,87 (N = 159), število točk se je gibalo od 2 do 10. 
Drugo področje je bilo najbolje reševano, saj je kar 45,3 % (N = 72) otrok doseglo vse točke.  
 
Pravilno prešteti dane predmete je znalo 79,2 % otrok (N = 126), ostali pa so pri preštevanju 
delali napake. Napake, ki so se pojavljale, so: preskoči predmet ob preštevanju, med dotikom 
enega in drugega predmeta izgovori še eno število, pokaže predmet, a ne pove števila, ob 
dotiku istega predmeta izgovori več števil (za podrobnejšo opredelitev napak glej 4.3.1). 
Opazili smo tudi, da večina otrok med preštevanjem ni spreminjala razporeditve otrok, 
medtem ko so nekateri najprej vse predmete postavili v ravno linijo in jih šele nato prešteli.  
Pri preštevanju je večina otrok bodisi prijela in premaknila vsak predmet (45,3 %, N = 72), ali 
pa se je vsakega predmeta dotaknila s prstom (39,6 %, N = 63). Vendar je treba poudariti, da 
je bila izbira strategije močno pogojena z načinom postavljanja navodil. Če smo otrokom 
rekli, naj predmete preštejejo in postavijo v škatlo, so uporabili strategijo premikanja 
posameznih predmetov, če pa smo otrokom rekli, naj predmete le preštejejo, so uporabili 
strategijo dotikanja ali strategijo miselnega štetja (oz. gleda in prešteva predmete).  
 
Kardinalno število je znala določiti večina otrok, neuspešnih je bilo le 3,1 % otrok (N = 5), 
kar je pričakovano, saj naj bi 5 let stari otroci že razumeli, da zadnje izgovorjeno število pri 
preštevanju predstavlja odgovor na vprašanje koliko je predmetov oziroma opredeljuje moč 
množice (Dehaene, 1997). Res pa je, da njihovo razumevanje še ni popolnoma zrelo, zato se 
hitro zmedejo, če predmete drugače razporedimo. Koncept kardinalnosti naj bi bil popolnoma 
usvojen pri 7 do 8 letih (prav tam). 
  
Naloge primerjanja moči dveh množic je z največ eno napako rešilo 89,3 % otrok (N = 
142), največ težav so imeli otroci pri primerjanju množice s šestimi in množice s sedmimi 
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elementi (28,3 % neuspešnih). Naloge primerjanja moči dveh množic (več/manj) naj bi sicer 
znali rešiti že štiriletni otroci (Case in Griffin, 1990, v Jordan idr., 2010), a nekatere otroke je 
pri reševanju zmedla razlika v relativni velikosti elementov. To je sicer značilno za tri- do 
štiriletne otroke, saj je njihova ocena manjših količin močno odvisna od relativne velikosti in 
razporeditve predmetov (Aubrey, 1996, v Kavkler, 1997). Pri približno šestih letih naj bi 
otroci že imeli oblikovano mentalno številsko vrsto (do 10) in vedeli, da je vsako zaporedno 
število za 1 večje od predhodnega (Siegler in Booth, 2004, v Jordan idr., 2010), zato lahko 
sklepamo, da otroci, ki so se zanašali le na vizualno informacijo, nekoliko odstopajo od 
povprečja, saj naj bi že vedeli, da zanašanje na vizualno informacijo ni ustrezna strategija 
reševanja. Pri reševanju nalog primerjanja moči dveh množic so otroci večinoma prešteli obe 
množici (74,8 %, N = 119), ali pa so ugibali na osnovi vizualno zaznanih informacij (15,7 %, 
N = 25). 
 
Povprečni rezultat na področju Prepoznavanje števila elementov brez štetja, 
reprezentacije, urejanje po vrstnem redu, število 0, razdruževanje (tretje področje) je bil 
10,71 (N = 159), najmanjše število doseženih točk je bilo 1, največje pa 14. 
Pri nalogah uvida v število elementov brez štetja je dva in tri elemente pravilno prepoznalo 
94,3 % (N = 150) otrok, štiri elemente je pravilno prepoznalo 80,5 % (N = 120), pet 
elementov pa je pravilno prepoznalo 61 % (N = 91). Rezultati potrjujejo trditev, da so otroci 
zmožni prepoznati do 4 elemente brez štetja (Dehaene,1997). Naši podatki sicer kažejo tudi, 
da je več kot polovica otrok pravilno prepoznala tudi 5 elementov, vendar obstaja možnost, da 
so otroci prešteli število vseh kamenčkov, ko so bili pripravljeni na mizi.  
 
Približno tretjina otrok (37,1 %, N = 59) ni uspešno rešila naloge urejanja števil po vrstnem 
redu (od 1 do 10), 50,9 % (N = 81) otrok pa ni znalo umestiti števila 0 v številsko vrsto. 
Slednji nalogi sta močno povezani z usvojenostjo številske vrste in otrokovim razumevanjem 
odnosov zaporedja. Odnosi zaporedja se nanašajo predvsem na otrokovo razumevanje 
enakosti (da sta si dve skupini ali števili enaki po vrednosti) in manjše/večje (da si dve skupni 
ali števili nista enaki po vrednosti) (Dehaene, 1997). Že 2,5 let stari otroci naj bi sicer že 
razumeli zaporedne odnose manjših števil in tako, npr. vedeli, da je 4 večje od 3 (Bullock in 
Gelman, 1997; Straus in Curtis, 1984; Cooper, 1984, v Dehaene, 1997), mentalno številsko 
vrsto pa naj bi imeli usvojeno pri šestih letih (Geary, 1994).  
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Nalogo razdruževanja števila 6 z bomboni je pravilno rešilo 61,6 % (N = 98), kar pomeni, da 
so našli vse tri možne načine razdružitve (3 + 3, 4 + 2, 5 + 1). Dva načina je našlo 18,2 % (N 
= 29) otrok, enega 17 % (N = 27) otrok, 3,1 % (N = 5) otrok pa naloge ni uspešno rešilo. Pri 
reševanju naloge razdruževanja je večina otrok uporabljala prirejanje eden enemu, kar je 
značilno za predšolske otroke (Dehaene, 1997). 
 
Na področju Ustno računanje  v kontekstu (četrto področje) so otroci v povprečju dosegli 
2,36  točk (najmanjše možno število točk je bilo 1, največje pa 4), 9,4 % je bilo neuspešnih, 
25,8 % otrok pa je doseglo vse točke.  
Pri reševanju nalog ustnega seštevanja v kontekstu je 86,8 % (N = 138) otrok pravilno 
izračunalo račun 3 + 1, račun 4 + 3 pa je pravilno izračunalo 35,8 % (N = 57) otrok. Pri 
reševanju nalog ustnega odštevanja v kontekstu je račun 8 – 1 rešilo 53,5 % (N = 85) otrok, 
račun 5 – 2 pa 59,1 % (N = 94) otrok, 31,4 % (N = 50) otrok pa naloge ni znalo rešiti. Pri 
reševanju nalog so otroci le gledali akcije preizkuševalca in niso imeli možnosti preštevanja 
predmetov. Šteli so kvečjemu lahko gibe preizkuševalca, ko je predmete skozi luknjo 
postavljal v škatlo.  
Naloge računanja v kontekstu naj bi znala rešiti večina štiri- do petletnih otrok (Geary, 1994), 
a ker naši programi v vrtcih niso naravnani tako, da bi otroke poučevali matematiko in s tem 
računanje, lahko zaključimo, da so otroci v raziskavi dosegli zelo dobre rezultate.  
 
Na področju Matematične besedilne naloge je bilo povprečno število točk 4,78 (N = 159), 
10,7 % otrok je bilo neuspešnih, 18,9 % otrok pa je doseglo vse točke.  
V tabeli  9 je prikazana (ne)uspešnost otrok pri izbiri ustrezne računske operacije in reševanju 
besedilnih nalog. Kot lahko vidimo,  je večina otrok pravilno rešila prvo besedilno nalogo 
(seštevanje, 3 + 2). Da so otroci pred vstopom v šolo zmožni reševanja preprostih besedilnih 
nalog seštevanja, če so le-te v manjšem številskem obsegu in je dovoljena manipulacija s 
konkretnimi predmeti, sta dokazali tudi M. Kavkler in M. Lipec Stopar (1996). Naloge 
odštevanja so otroci, ki so sodelovali v naši raziskavi, reševali slabše kot naloge seštevanja, 
kar je pričakovano, saj je odštevanje zahtevnejša operacija od seštevanja. Glede na to, da so 
nekateri otroci kljub pravilni izbiri računske operacije napačno rešili nalogo, lahko sklepamo, 
da ti otroci sicer imajo pojmovno znanje o računskih operacijah, a delajo napake pri 
računanju, kar pa je glede na starost tudi pričakovano. Reševanje matematičnih besedilnih 
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nalog namreč zahteva razumevanje jezikovno in numerično podanih informacij ter prevajanje 
le-teh v mentalne reprezentacije. Zatem pa sledi še oblikovanje načrta reševanja in izpeljava 
ustreznih računskih postopkov (Kalan, 2015). Za otroke, ki niso pravilno izbrali računske 
operacije in posledično niso uspešno rešili naloge, lahko sklepamo, da bodisi niso razumeli 
naloge (jezikovna komponenta) bodisi nimajo usvojenega pojmovnega znanja o računskih 
operacijah, ali pa nimajo oziroma ne znajo uporabiti ustrezne strategije. 
Ali je otrok izbral ustrezno računsko operacijo, smo ocenili na podlagi odgovora, ki ga je 
otrok povedal, oziroma na podlagi opazovanja reševanja naloge. 
Primer: Pri prvi besedilni nalogi, kjer je otrok moral izračunati 3 + 4, smo označili kot 
pravilno izbrano računsko operacijo, če je otrok povedal število večje od 7 oziroma, če smo 
opazili, da otrok sešteva (npr. konkretne predmete ali prste), tudi če je pri štetju naredil 
napako in je preštel več ali manj predmetov oz. prstov. Torej, tudi če otrok ni ponudil 
pravilnega odgovora, smo na podlagi opisanega ocenili, ali je za reševanje izbral ustrezno 
računsko operacijo, kar  nam  pove, ali otrok razume pomen seštevanja. Če je otrok pri nalogi 
odštevanja povedal število, ki je večje od zmanjševanca, smo označili, da otrok ni izbral 
pravilne računske operacije, oziroma smo zaključili, da ne razume pomena odštevanja.  
Tabela 9: Uspešnost otrok pri reševanju matematičnih besedilnih nalog 

A1. V posodi so bile 3 hruške. Mama je dodala še 2 hruški. Koliko hrušk je zdaj v posodi? 

 Rezultat Skupaj otrok Pravilen Nepravilen 
Računska 
operacija 

Pravilno izbrana 97 31 128 
Nepravilno 

izbrana 0 31 31 
Skupaj otrok 97 62 159 

 
A2. Na drevesu je bilo 5 ptic. Priletele so še 3 ptice. Koliko ptic je zdaj  na drevesu? 

 Rezultat Skupaj otrok Pravilen Nepravilen 
Računska 
operacija 

Pravilno izbrana 74 37 111 
Nepravilno 

izbrana 0 48 48 
Skupaj otrok 74 85 159 
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B1. Miha je držal 7 balonov, 4 balone je ponesreči izpustil. Koliko balonov še drži v roki? 

 Rezultat Skupaj otrok Pravilen Nepravilen 
Računska 
operacija 

Pravilno izbrana 67 52 119 
Nepravilno 

izbrana 0 40 40 
Skupaj otrok 67 92 159 

 
B2. Jan je dobil 9 koščkov čokolade, 3 koščke je takoj pojedel. Koliko koščkov čokolade mu 

je še ostalo? 
  Rezultat Skupaj otrok   Pravilen Nepravilen 

Računska 
operacija 

Pravilno izbrana 49 63 112 
Nepravilno 

izbrana 0 47 47 
Skupaj otrok  49 110 159 
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4.1.4 Opisna statistika in interpretacija rezultatov otrok s posebnimi potrebami 
 
Tabela 10: Opisna statistika rezultatov otrok s posebnimi potrebami 

 N M Me Mo SD KA KS Min Max 
Podr1 15 7.07 6.00 1 6.065 .550 - 1.122 1 18 
Podr2 15 7.00 7.00 7 2.171 -1.111 1.245 2 10 
Podr3 15 7.13 6.00 10 4.224 .116 -1.424 1 14 
Podr4 15 1.00 1.00 0a 1.195 1.448 1.831 0 4 
Podr5 15 2.67 2.00 0 2.795 .464 -1.481 0 7 

SkupajT 15 24.60 24.00 14a 13.907 .154 -1.669 4 43 
 
Legenda: 
M ... aritmetična sredina 
Me ... mediana 
Mo ... modus 
SD ... standardni odklon 
KA ... koeficient asimetrije 
KS ... koeficient sploščenosti 
N ... numerus ali število vseh  

Podr1 ... Prepoznavanje števil, številk, 
štetje, predhodnik/naslednik 
Podr2 ... Preštevanje, konzervacija, 
ocenjevanje moči množice, primerjanje 
moči dveh množic 
Podr3 ... Prepoznavanje števila elementov 
brez štetja, prirejanje, urejanje po vrstnem 
redu, število 0, razdruževanje 
Podr4 ... Ustno računanje v kontekstu 
Podr5 ... Matematične besedilne naloge 

 
Otroci s posebnimi potrebami (v nadaljevanju OPP) so na področju Prepoznavanje števil, 
številk, štetje, predhodnik/naslednik v povprečju dosegli 7,07 točk (N = 15, SD = 6,07), 
najmanjše doseženo število točk je bilo 1, največje pa 18 (od možnih 21). Kar 80 % (N = 12) 
otrok ni prepoznalo števila 7, 53,3 % (N = 7) pa jih ni znalo prepoznati števil 5 in 6. Vsi 
otroci razen enega so znali šteti vsaj do 10, 26,7 % (N = 4) pa jih je znalo šteti tudi čez 20. 
Šteti v določenem obsegu (4–9) je znal samo eden, šteti nazaj pa le dva otroka.  
Pri zapisovanju števil 40 % OPP (N = 6) ni znalo zapisati nobenega števila, 20 % otrok (N = 
3) pa je znalo zapisati vsa narekovana števila.  Največ težav so imeli pri zapisu števila 8, saj 
ga ni znalo zapisati kar 80 % (N = 12) otrok. 
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Določanje predhodnika je bilo pretežko za 80 % OPP (N = 12), določanje naslednika pa je 
bilo nekoliko lažje, saj je nalogo z največ eno napako pravilno rešilo 53,3 % otrok (N = 8). 
Na področju Preštevanje, konzervacija, ocenjevanje moči množice in primerjanje dveh 
množic so OPP v povprečju dosegli 7 točk (N = 15, SD = 2,17), nihče ni dosegel nič točk, en 
otrok pa je dosegel vse točke. Prešteti dane predmete je z največ eno napako znalo 80 % OPP 
(N = 12), 73,3 % OPP (N = 11) pa je pravilno določilo kardinalno število (prav tako z največ 
eno napako). Pri primerjanju moči dveh množic je zanimiv podatek, da so vsi OPP (N = 15) 
pravilno rešili nalogo primerjanja množice štirih elementov z množico petih elementov, 53,3 
% otrok (N = 8) pa ni uspešno rešilo naloge primerjanja množice dveh elementov z množico 
sedmih elementov.  
Na področju Prepoznavanje števila elementov brez štetja, prirejanje, urejanje po 
vrstnem redu, število 0, razdruževanje je bil razpon dobljenih točk od 1 do 14, v povprečju 
pa so OPP dosegli 7,13 točk (N = 15, SD = 4,22). Pri tretjem področju so imeli OPP največ 
težav z urejanjem števil po vrstnem redu ter s pravilnim postavljanju števila 0, saj sta bila 
uspešna samo dva otroka (13,3 %). Pri razdruževanju števila 6 z bomboni je 53,3% OPP (N = 
8) našlo vsaj dva možna načina razdružitve (3 + 3, 4 + 2, 5 + 1).  
Področje Ustnega računanja v kontekstu so OPP reševali najslabše, saj je 80 % otrok (N = 
12) doseglo največ 1 točko (od možnih 4). Pri tem je bil najbolje reševan račun 3 + 1, ki ga je 
pravilno rešilo 60 % otrok (N = 9).  
Na področju Matematične besedilne naloge so OPP v povprečju dosegli 2,67 točk (N = 15, 
SD = 2,79), 40 % otrok (N = 6) je bilo neuspešnih, dva otroka pa sta dosegla vse točke. 
Iz rezultatov je razvidno, da 80 % otrok s posebnimi potrebami nima oziroma ne zna 
uporabljati ustreznih strategij pri reševanju nalog odštevanja, več kot polovica otroka pa si ni 
znala pomagati s konkretnimi predmeti ali prsti. Pri reševanju nalog seštevanja so otroci 
večinoma uporabljali strategijo šteje vse, več pa so si tudi pomagali s prsti ali konkretnimi 
predmeti.  
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4.2 REZULTATI ODGOVOROV NA VPRAŠALNIKU ZA STARŠE 
 
4.2.1. Rezultati mnenj staršev o pomembnosti doseganja določenih matematičnih znanj 
pred vstopom v šolo 
 
Tabela 11: Opisna statistika mnenj staršev o pomembnosti doseganja določenih matematičnih 
znanj pred vstopom v šolo 
 N M Me Mo SD KA KS 

 Manjkajoči 
šteti do 10 120 39 4.43 5 5 .847 -1.98 4.52 
šteti do 100 120 39 2.16 2 2 1.01 .910 .762 
poimenovati 
zapisana števila 120 39 3.49 4 4 1.05 -.741 -.128 
zapisati števila 120 39 3.15 3   4 1.09 -.185 -.760 
prešteti množico 
predmetov 120 39 3.78 4 4 1.03 -1.15 1.38 
primerjati moč 
dveh množic 120 39 4.13 4 4 .859 -2.04 6.54 
seštevati do 10 120 39 2.84 3 2 1.20 .251 -.950 
odštevati do 10 120 39 2.53 2 2 1.07 .249 -.283 
 
Legenda: 
M ... aritmetična sredina 
Me ... mediana 
Mo ... modus 
 
 

SD ... standardni odklon 
KA ... koeficient asimetrije 
KS ... koeficient sploščenosti 
N ... numerus ali število vseh  
Manjkajoči … starši, ki vprašalnika niso 
vrnili 
 

 
Da mora otrok pred vstopom v šolo znati šteti do 10,  se strinja 91,6 % staršev (N = 110), da 
mora otrok znati šteti do 100, pa se strinja le 11,8 % staršev (N = 14). Približno dve tretjini 
staršev (62,5 %, N = 75) se strinja, da mora otrok znati poimenovati zapisana števila, malo 
manj kot polovica (42,5 %, N = 51) pa jih meni, da mora znati otrok tudi zapisati števila. Kar  
91,6 % staršev (N = 110) meni, da mora otrok znati primerjati moč dveh množic, 74,4 % (N = 
89) pa jih meni, da mora otrok znati tudi prešteti dano množico predmetov.  
Pri vseh dosedanjih trditvah so bili starši dokaj enotni, saj je bil delež tistih, ki so ogovorili z 
»ne vem« zelo majhen. Pri zadnjih dveh trditvah (da mora otrok znati seštevati in odštevati do 
10) pa je bila porazdelitev odgovorov staršev bolj raznolika. Malo manj kot polovica staršev 
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(46,7 %, N = 56) meni, da otroku ni treba znati seštevati do 10, 20,8 % staršev (N = 25) je 
odgovorilo z »ne vem«, 33,5 % staršev (N = 39) pa meni, da mora otrok pred vstopom v šolo 
znati seštevati do 10. Pri zadnji trditvi (odštevanje do 10) je 54,2 % staršev (N = 64) menilo, 
da otroku pred vstopom v šolo ni treba znati odštevati v obsegu do 10.  
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4.2.2 Rezultati poročanj staršev o pogostosti vključevanja otroka v matematične 
dejavnosti doma 
 
Tabela 12: Opisna statistika pogostosti vključevanja otroka v matematične dejavnosti doma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legenda: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

M ... aritmetična sredina 
Me ... mediana 
Mo ... modus 
SD ... standardni odklon 
KA ... koeficient 
asimetrije 
KS ... koeficient 
sploščenosti 
N ... numerus ali število 
vseh  
Š_naprej .... štetje naprej 
Š_nazaj ... preštevanje 
nazaj 

Preštev ... preštevanje predmetov 
Poim_št ... poimenovanje zapisanih števil 
Pisanje_š ... pisanje števil 
Sešt ... seštevanje do 10 
Odšt ... odštevanje do 10 
Pog_den ... pogovarjanje o denarju med nakupovanjem 
(Npr.“Kaj stane več?“) 
Mer_kuh ... merjenje sestavin med kuhanjem 
Mer_časa ... merjenje trajanja različnih dejavnosti 
Družab_igre ... igranje družabnih iger s kocko 
Koledar ... uporaba koledarja 
 
 

 
 

 N M Me Mo SD KA KS  Manjkajoči 
š_naprej 120 39 2.96 3 3 .796 -.232 -.682 
š_nazaj 120 39 1.79 2 1 .794 .504 -.914 
Preštev 120 39 3.05 3 3 .801 -.394 -.574 
poim_št 120 39 2.53 3 2 .881 .022 -.687 
pisanje_š 120 39 2.27 2 2 .877 .135 -.718 
Sešt 120 39 2.26 2 2 .939 .387 -.675 
Odšt 120 39 1.85 2 1 .993 .884 -.377 
pog_den 120 39 2.15 2 2 .904 .460 -.500 
Mer_kuh 120 39 1.79 2 1 .897 .851 -.243 
Mer_časa 120 39 1.98 2 2 .934 .675 -.400 
Družab_igre 120 39 2.58 3 2 .763 .204 -.422 
Koledar 120 39 2.00 2 2 .893 .727 -.071 
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V dejavnosti štetja naprej je vsak dan ali vsaj od enkrat do trikrat na teden vključenih 71,4 % 
otrok (N = 85), v dejavnosti štetja nazaj pa le 21,1 % otrok. Približno tri četrtine staršev (75,6 
%, N = 90) vsakodnevno oziroma vsaj od enkrat do trikrat na teden vključuje svoje otroke v 
dejavnosti preštevanja različnih predmetov, polovica staršev (50,0 %, N = 60) pa v dejavnosti 
poimenovanja števil. Preostale formalne dejavnosti si glede na pogostost vsakodnevnega 
pojavljanja (po poročanju staršev) sledijo v naslednjem vrstnem redu: seštevanje (12,5 %, N = 
15), odštevanje (9,2 %, N = 11) in pisanje števil (7,7 %, N = 9).  
 
Med neformalnimi dejavnostmi prednjačijo družabne igre s kocko, ki se vsakodnevno ali vsaj 
od enkrat do trikrat na teden pojavljajo pri 50,9 % družin (N = 61). Nato sledijo pogovarjanje 
o denarju med nakupovanjem ipd., ki se vsakodnevno ali vsaj od enkrat do trikrat na teden 
pojavljajo pri 30,9 % družin (N = 37), merjenje časa (25,4 %, N = 30), uporaba koledarja 
(22,7 %, N = 27) in merjenje sestavin med kuhanjem (21,7 %, N = 26). 
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5 PREVERJANJE IN ODGOVARJANJE NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 
R1: V kolikšni meri je razvit občutek za števila in količine pri otrocih pred vstopom v 
šolo? 
Sodelujoči otroci so na preizkusu razvitosti občutka za števila in količine v povprečju dosegli 
40,5 točk, število zbranih točk pa se je gibalo od 4 do 57 (= maks.). Na osnovi rezultata lahko 
rečemo, da imajo sodelujoči otroci precej dobro razvit občutek za števila. Otroci so se 
najbolje odrezali na področju Preštevanje, konzervacija, ocenjevanje moči množice, 
primerjanje moči množic – drugo področje (Me = 9, M = 8,87, maks. št. točk = 10) in Ustno 
računanje v kontekstu – četrto področje (Me = 3, M = 2,36, maks. št. točk = 4), najslabše pa 
na področju Prepoznavanje števil, štetje, predhodnik, naslednik – prvo področje (Me =15, M 
= 13,9, maks. št. točk = 21). Na prvi pogled se nam lahko rezultati zdijo neobičajni, saj bi 
rekli, da je poimenovanje števil, njihov zapis ipd. lažje kot ustno računanje, toda če malo bolje 
razmislimo, ugotovimo, da je rezultat precej smiseln. Na prvem področju smo pri otrocih 
preverjali predvsem znanje (poimenovanje števil, zapis, predhodnik, naslednik ipd.,), ker pa 
otroci še niso bili deležni formalnega šolanja, je pričakovano, da so na tem področju lahko 
šibkejši. Na drugem področju smo od otrok zahtevali primerjanje moči množic, ocenjevanje 
količin ipd., s četrtim področjem pa smo preverjali zmožnost seštevanja in odštevanja do 10. 
Sklepamo, da so se otroci v vsakodnevnem življenju veliko več srečevali s primerjanjem in 
ocenjevanjem množic ali količin (npr. Miha je dobil več bombonov kot jaz.) ter s seštevanjem 
in odštevanjem do 10 (npr. Otrok v trgovini vzame 2 igrači, čeprav je bil z mamo dogovorjen 
samo za eno. Mama mu reče: »Dogovorila sva se, da si lahko izbereš samo eno igračo, ti pa si 
vzel dve. Vrni eno nazaj.«) kot pa z usmerjenimi dejavnostmi pisanja in poimenovanja števil 
ali usvajanji številske vrste.  
Tudi področje Matematične besedilne naloge – peto področje (Me = 5, M = 4,78, maks. št. 
točk = 8) ter področje Prepoznavanje števila elementov brez štetja, prirejanje, urejanje števil 
po vrstnem redu, število 0, razdruževanje – tretje področje (Me = 12, M = 10,71, maks. št. 
točk = 14) sta bila bolje reševana od prvega področja. Na področju Matematičnih besedilnih 
nalog so se otroci spet srečali z nekoliko bolj znanimi vsebinami, s čimer pojasnjujemo dober 
rezultat. Na tretjem področju pa so se otroci med drugim srečali s prepoznavanjem števila 
elementov brez štetja ter razdruževanjem števila 6 z bomboni. Naloga prepoznavanja števila 
elementov brez štetja je relativno lahka, saj naj bi bili že triletni otroci zmožni prepoznavanja 
do treh elementov brez štetja (Fuson,1988; Moeler idr., 2009, v Sayers, Andrews, Bjorklud 
Boistrup, v tisku), naloga razdruževanja pa je spet otrokom precej blizu, saj so se z 
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razdeljevanjem bombonov ali drugih sladkarij zagotovo že srečali. Ker se otroci že v vrtcu 
učijo pravičnosti in enakopravnosti, ni presenetljivo, da so vsi sodelujoči otroci ob navodilu, 
naj razdelijo bombone tako, da jih vsak dobi nekaj, najprej razdelili bombone enakomerno (3 : 
3).  
Na osnovi rezultatov lahko zaključimo, da je oblikovan merski pripomoček služil svojemu 
namenu. Želeli smo oblikovati tak preizkus, ki bo otrokom blizu in bodo zato lahko bolje 
pokazali svoje znanje ter spretnosti. Glede merjenja občutka za števila in količine menimo, da 
so merodajna predvsem drugo, tretje, četrto in peto področje, saj niso odvisna od formalnega 
poučevanja, medtem ko je prvo področje v večji meri odvisno od neposrednega poučevanja o 
številih in štetju. Preizkus predstavlja prvo verzijo in je zagotovo lahko še izboljšan, vsekakor 
pa lahko predstavlja izhodiščno točko oblikovanja uradnega preizkusa razvitosti občutka za 
števila in količine, ki bo služil za zgodnje prepoznavanje otrok, rizičnih za pojav specifičnih 
učnih težav pri matematiki. Do takrat pa lahko strokovni delavci v vrtcu preizkus uporabljajo 
vsaj neformalno, za prepoznavanje otrok, ki imajo morda določene težave pri razvijanju 
občutka za števila in količine, ali pa za odkrivanje področij, kjer so otroci morda nekoliko 
šibkejši. Na ta način lahko ugotovijo, katerim področjem bi morali nameniti več pozornosti, 
dobijo pa tudi vpogled v način razmišljanja otrok oziroma način reševanja nalog. Ugotovitev 
slednjega je prav tako zelo pomembna, saj lahko preizkuševalec opazi, da otrok uporablja 
neustrezne strategije reševanja nalog in ga nato lahko z različnimi načini (npr. modeliranje, 
verbaliziranje) nauči primernejših strategij reševanja nalog. Uporaba preizkusa in vrednotenje 
rezultatov je zelo preprosto in ne zahteva nobenega posebnega usposabljanja. 
S pomočjo aritmetične sredine in standardnega odklona smo izračunali ter oblikovali razrede 
rezultatov, ki so predstavljeni na sliki  2. Prva skupina predstavlja najslabše oziroma 
podpovprečne rezultate, druga predstavlja povprečne in tretja nadpovprečne rezultate. S 
pomočjo rezultatov, predstavljenih na sliki  2, lahko primerjamo razvitost občutka za števila 
in količine pri posameznem otroku v primerjavi z vrstniki, vendar je treba poudariti, da lahko 
dobimo le zares grobo informacijo o razvitosti otrokovega občutka za števila in količine. Prav 
tako moramo vedeti, da na osnovi našega vzorca ne moremo in ne smemo posploševati na 
celotno populacijo.   
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Slika 2: Kontinuum rezultatov otrok na preizkusu razvitosti občutka za števila in količine 
(Razredi so oblikovani na osnovi kriterija: M (aritmetična sredina) +/- 1 SD (standardni 
odklon)

Če otrok na preizkusu razvitosti občutka za števila in količine doseže nizek oziroma 
podpovprečen rezultat, je smiselno preveriti, zakaj je temu tako. Sramežljivost, strah, 
nemotiviranost, kulturna in jezikovna raznolikost otroka ter morebitne senzorične težave lahko 
vplivajo na rezultat otroka. Preden govorimo o znižanih sposobnostih ali primanjkljajih na 
posameznih področjih učenja, je treba najprej izločiti vse druge dejavnike, ki bi lahko vplivali 
na rezultat. Ko izločimo vse omenjene dejavnike, je smiselno podrobneje analizirati odgovore 
oziroma rezultate otroka po posameznih področjih, preveriti, katere strategije je otrok uporabil, 
in še najpomembneje – preveriti zabeležke preizkuševalca. Opažanja preizkuševalca so zelo 
pomembna, saj se na osnovi njih lahko odločimo za dodatna preverjanja z drugimi merskimi 
pripomočki. Le tako lahko pridobimo ustrezne informacije in lahko organiziramo obravnavo, ki 
bo usmerjena na točno tista področja, kjer ima otrok težave. Preizkuševalec lahko, na primer 
opazi, da si otrok ne zapomni danih navodil (težave s kratkoročnim spominom), ne sledi 
dogajanju (odkrenljiva pozornost oziroma počasnejše procesiranje informacij) ali pa ne zmore 
ustrezno zapisati števil (težave z grafomotoriko), zato se lahko odloči za posvet s specialnim in 
rehabilitacijskim pedagogom, ki bo z dodatnim testiranjem preveril, kako izrazite so določene 
težave in ali je potrebna dodatna obravnava. Preizkuševalčeva naloga je zato zabeležiti čim več 
informacij, pa tudi čim več odgovorov otroka, saj je tudi analiza napak v veliko pomoč.  
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R2: Katere strategije štetja in računanja uporabljajo otroci? 
 

V raziskavi smo preverjali tudi, katere strategije reševanja uporabljajo otroci pri reševanju 
matematičnih besedilnih nalog ter pri ustnem računanju v kontekstu. Strategije verbalnega 
štetja (šteje vse, začne s prvim in šteje naprej ter šteje od večjega naprej) začnejo otroci 
uporabljati že pred vstopom v šolo, ko večinoma uporabljajo prvi dve strategiji. Prvošolci pa že 
pogosteje štejejo od večjega števila naprej (Kavkler, 1997). Podobno se je pokazalo tudi v naši 
raziskavi, saj so rezultati pokazali, da je naloge ustnega računanja v kontekstu (seštevanje) malo 
manj kot polovica otrok (49,7 %, N = 79) rešila z uporabo strategije šteje vse, strategijo začne s 
prvim in šteje naprej je uporabilo 20,1 % (N = 32).  
Okoli petega leta naj bi sicer otroci že spontano uporabljali zakon komutativnosti in posledično 
že uporabljali bolj razvito strategijo reševanja računov seštevanja (šteje od večjega števila 
naprej) (Dehaene,1997). Vendar pa to še ne pomeni, da zakon komutativnosti tudi razumejo in 
ga znajo razložiti (Kavkler, 1997). Baroody in Gannon (1984, v Geary, 1994) sta na osnovi 
raziskovanja razumevanja zakona komutativnosti pri predšolskih otrocih in otrocih prvih treh 
razredov osnovne šole zaključila, da večina otrok razvije razumevanje omenjenega pojma med 
4. in 6. letom.  
Pri reševanju nalog ustnega računanja v kontekstu so otroci pretežno uporabljali prste ali 
računali miselno, pri matematičnih besedilnih nalogah pa je približno tretjina otrok računala 
miselno, tretjina je uporabljala prste, tretjina pa kartončke. Glede na starost otrok je uporaba 
prstov in konkretnih predmetov pričakovana (Dehaene, 1997). Opazili smo, da so nekateri 
otroci skušali računati miselno in pri tem narobe izračunali račun. Sklepamo, da otroci želijo 
računati miselno, vendar njihove matematične spretnosti še niso dovolj razvite, da bi bili tega 
zmožni. Nekateri otroci so prste uporabljali na skrivaj, spet drugi pa so najprej rekli, da ne 
znajo, ob spodbudi, da naj poskusijo s prsti, pa so nalogo pravilno rešili.  
V tabeli 13 je prikazana pogostost uporabe posamezne strategije.  
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Tabela 13: Pogostost rabe posameznih strategij štetja in računanja 
 f f% 

Strategije štetja nazaj 
nima učinkovite strategije 119 74.8 

pomaga si s konkretno oporo a šteje 
nazaj 6 3.8 

pomaga si s štetjem naprej brez opor 1 .6 
šteje nazaj brez opor 33 20.8 

Strategije pri preštevanju 
predmetov 

nima strategije 2 1.3 
prime in premakne vsak predmet 72 45.3 
vsakega predmeta se dodatkne s 

prstom 63 39.6 
manipulira s skupino predmetov 3 1.9 

gleda in prešteva predmete 19 11.9 

Strategije pri reševanju 
nalog več/manj 

nima strategije 3 1.9 
ugiba 25 15.7 

prešteje eno skupino 11 6.9 
prešteje obe skupini 119 74.8 

prireja 1:1 1 .6 

Strategije pri ustnem 
računanju v kontekstu - 

seštevanje 

nima strategije 28 17.6 
šteje vse 79 49.7 

začne s prvim in šteje naprej 32 20.1 
šteje od večjega števila naprej 8 5.0 
prikliče aritmetično dejstvo 12 7.5 

Strategije pri ustnem 
računanju v kontekstu-

odštevanje 

nima strategije 45 28.3 
pomaga si s prirejanjem predmetov 3 1.9 
šteje naprej od vrednosti odštevanca 48 30.2 

šteje nazaj od vrednosti 
zmanjševanca 53 33.3 

prikliče aritmetično dejstvo 10 6.3 
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R3: Kakšna so  stališča staršev o doseganju določenih matematičnih znanj pred vstopom 
v šolo? 

Mnenja staršev o pomembnosti doseganja določenih matematičnih znanj pred vstopom v šolo 
so razvidna na grafu  1, kjer se spremenljivke nizajo od (po mnenju staršev) najpomembnejše 
do najmanj pomembne. 

 Graf 1: Mnenja staršev o pomembnosti doseganja določenih matematičnih znanj pred vstopom 
v šolo 

  
Legenda: 
 
PRIM ... primerjati moč dveh množic 
ŠT10 ... šteti do 10 
PREŠT ... prešteti množico predmetov 
POIM ... poimenovati zapisana števila 

 
ZAPIS ... zapisati števila 
SEŠT ... seštevati v obsegu do 10 
ODŠT ... odštevati v obsegu do 10 
ŠT100 ... šteti do 100 

 
Iz grafa 1 je razvidno, da starši menijo, da mora otrok pred vstopom v šolo znati poimenovati 
zapisana števila in šteti do 10 ter prešteti in primerjati dve množici, saj je tako odgovorila več 
kot polovica staršev. Raziskava avtorjev LeFevre idr. (2009) je prav tako pokazala, da so 
starši močno prepričani, da morajo otroci znati šteti in poimenovati zapisana števila.   
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Zapisati števila, seštevati in odštevati do 10 ter šteti do 100 pa po mnenju staršev otrokom ni 
treba znati pred vstopom v šolo. Razlog za take rezultate je lahko v dejstvu, da starši menijo, 
da je razvijanje matematičnih spretnosti in občutka za števila in količine v domeni vrtcev ter 
šol. Nekateri starši so nam namreč v izpolnjen vprašalnik pripisali opombo, da otroci zato 
hodijo v vrtce in šole, da zato plačujemo vzgojitelje in učitelje in podobno. Možno pa je tudi, 
da starši menijo, da je učenje štetja in računanja del šolskega izobraževanja in ne 
predšolskega.  
Zanimiv se nam zdi tudi podatek, da kar  91,6 % staršev (N = 110) meni, da mora otrok znati 
primerjati moč dveh množic, medtem ko jih 74,4 % (N = 89) meni, da mora otrok znati tudi 
prešteti dano množico predmetov. Razlika v rezultatu na omenjenih dveh trditvah se nam zdi 
zanimiva, saj mora otrok pravilno prešteti moč množice, da bi jo lahko primerjal z močjo 
druge množice (Aunio in Niemivirta, 2010).  
Pri interpretaciji stališč staršev moramo upoštevati tudi dejstvo, da ne vemo, koliko so 
sodelujoči starši seznanjeni s cilji za matematiko v Kurikulumu za vrtce ali s cilji za prvi 
razred v Učnem načrtu za matematiko. Če starši namreč vedo, kaj se od otrok določene 
starosti pričakuje, imajo posledično drugačna pričakovanja, kar se je pokazalo v raziskavi R. 
Pritchard, b. d. Starši, ki so sodelovali v njeni raziskavi, so menili, da so premalo informirani 
o učnih ciljih in zato ne morejo imeti realističnih pričakovanj do svojega otroka (prav tam).  
R4: Kako pogosto starši vključujejo otroka v vsakodnevne izkušnje s štetjem in drugimi  
matematičnimi dejavnostmi? 
 
Rezultati so pokazali, da starši najpogosteje vključujejo otroka v dejavnosti štetja naprej ter 
preštevanja predmetov (od enkrat do trikrat na teden oziroma vsak dan), približno polovica 
staršev pa vključuje otroka v družabne igre s kocko. Kar tri četrtine staršev (od 75,5 % do 
78,8 %) nikoli ali zelo redko (od enkrat do trikrat na mesec) vključuje otroka v dejavnosti 
pisanja števil, preštevanje nazaj, odštevanja, merjenja sestavin pri kuhanju ter uporabe 
koledarja. Tudi seštevanje in merjenje časa se pojavljata zelo redko, saj ju od enkrat do 
trikrat na teden ali vsak dan izvaja le dobra četrtina staršev (od 25,4 % do 35 %). Do 
podobnih rezultatov so prišli tudi LeFevre idr. (2009), ki so v vzorec vključili 146 staršev 
predšolskih otrok iz dveh kanadskih mest.  Avtorji (prav tam) so namreč prav tako ugotovili, 
da starši vsakodnevno ali vsaj od enkrat do trikrat na teden otroka vključujejo v dejavnosti 
preštevanja, poimenovanja števil ter igranja družabnih iger s kocko. Za razliko od naših 
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rezultatov pa je raziskava omenjenih avtorjev (prav tam) pokazala, da starši pogosteje (kot 
starši, sodelujoči v naši raziskavi) z otrokom uporabljajo koledar ter zapisujejo števila.  
Pri interpretaciji rezultatov je treba upoštevati, da pri spremenljivki merjenje sestavin pri 
kuhanju obstaja velika verjetnost, da so starši razumeli merjenje kot standardno merjenje z 
uporabo kuhinjske tehtnice ali različnih drugih merskih pripomočkov. Smiselno bi bilo na 
vprašalniku zapisati, da se upoštevajo tudi dejavnosti merjenja z nestandardnimi merami, kot 
npr. Dolijemo pol kozarca mleka, dodamo 4 žlice moke ipd.  
 
Kako pogosto starši omogočajo otrokom udejstvovanje v matematičnih dejavnostih doma, je 
odvisno od številnih dejavnikov, med katerimi so tudi stopnja izobrazbe staršev, socialno-
ekonomski status ter mnenja in prepričanja staršev o pomembnosti matematike oziroma odnos 
staršev do matematike (Woodcock-Johnson, 1990, v Davis-Kean, 2005). Omenjene dejavnike 
smo podrobneje razložili v teoretičnem delu naloge, povezava nekaterih od omenjenih 
dejavnikov s pogostostjo vključevanja otroka v vsakodnevne matematične dejavnosti in  z 
rezultatom otroka na preizkusu razvitosti občutka za števila in količine pa bo predstavljena v 
nadaljevanju.   
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R5: Kakšna je povezava med pogostostjo vključenosti v domače izkušnje s štetjem ter 
drugimi matematičnimi dejavnostmi in rezultatom otroka na preizkusu razvitosti 
občutka za števila in količine? 
 
Analiza povezav z uporabo Spearmanovega koeficienta korelacij je pokazala (glej prilogo 9), 
da ima pogostost vključevanja otroka v dejavnosti štetja nazaj (rs = 0,326, p = .000)  ter 
seštevanja (rs = 0,387,  p = .000)  in odštevanja (rs = 0,364,  p = .000) statistično pomemben in 
srednje močen vpliv na rezultat otroka. Spremenljivke poimenovanje števil (rs = 0,208, p = 
.023), merjenje časa (rs = 0,233, p = .011) in uporaba koledarja (rs = 0,204, p = .026) pa so 
sicer šibko, vendar statistično pomembno povezane z rezultatom otroka na preizkusu 
razvitosti občutka za števila in količine. Vse povezave (razen ene, ki je opredeljena v 
nadaljevanju) so pozitivne, kar pomeni, da je rezultat otroka boljši, če je pogostost 
vključenosti večja.  
Preverili smo tudi povezanost posameznih postavk vprašalnika za starše z uspešnostjo otroka 
pri posameznih nalogah (glej prilogo 10). Rezultati so pokazali, da je pogostost vključevanja 
otroka v dejavnosti preštevanja nazaj statistično pomembno povezana z nalogami: štetja 
naprej in nazaj ter v določenem obsegu (rs = 0,267, p = .003; rs = 0,288, p = .002, rs = 0,392, 
p = .000), preštevanjem predmetov (rs = 0,191, p = .036), ocenjevanjem (rs = 0,188, p = 
.0042), prirejanjem (rs = 0,298, p = .001), zapisovanjem števil (rs = 0,331, p = .001) ter 
poimenovanjem števil (rs = 0,334, p = .000) . 
Pogostost vključenosti v dejavnosti odštevanja je statistično pomembno povezana z  
nalogami: štetja naprej in nazaj ter v določenem obsegu (rs = 0,271, p = .003; rs = 0.408, p 
= .000, rs = 0,374, p = .000), poimenovanjem števil (rs = 0,327, p = .000), ocenjevanjem (rs = 
0,189, p = .039), prirejanjem (rs = 0,238, p = .009), urejanjem števil po vrsti (rs = 0,317, p = 
.000),  zapisovanjem števil (rs = 0,351, p = .000) ter določanjem predhodnika danega števila 
(rs = 0,218, p = .017).  
Pogostost vključenosti v dejavnosti seštevanja je statistično pomembno povezana z  
nalogami: štetja naprej in nazaj ter v določenem obsegu (rs = 0,312, p = .001; rs = 0,306, p 
= .001, rs = 0,307, p = .001), poimenovanjem števil (rs = 0,359, p = .000), preštevanjem 
predmetov (rs = 0,191, p = .036), ocenjevanjem (rs = 0,189, p = .039), prirejanjem (rs = 
0,305, p = .001), urejanjem števil po vrsti (rs = 0,335, p = .000),  zapisovanjem števil (rs = 
0,327, p = .000)  ter določanjem predhodnika danega števila (rs = 0,342, p = .000).  
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Pogostost vključevanja otroka v dejavnosti merjenja časa je pozitivno povezana z 
uspešnostjo otroka pri nalogah preštevanja predmetov (rs = 0,184, p = .047), določanja 
kardinalnega števila (rs = 0,185, p = .045), urejanja števil po velikosti (rs = 0,200, p = .030)  
ter poimenovanja (rs = 0,222, p = .016) in zapisovanja števil (rs = 0,228, p = .013).  
Uspešnost otroka pri nalogah primerjanja moči dveh množic je statistično pomembno 
povezana s pogostostjo vključenosti v dejavnosti pisanja števil (rs = 0,192, p = .018), 
seštevanja (rs = 0,187, p = .041), merjenja časa (rs = 0,191, p = .038) in uporabo koledarja 
(rs = 0,206, p = .025). 
Naši rezultati so potrdili trditev avtorjev Case in Griffin (1990, v Jordan idr., 2008), ki 
pravita, da je razvitost občutka za števila in količine v močni povezavi z otrokovimi 
izkušnjami s številskimi koncepti doma. Vključevanje otrok v aktivnosti s števili (npr. mama 
prosi otroka, naj ji prinese 3 žlice) ali preproste igre (npr. družabne igre, ki imajo poudarek na 
prirejanju 1 : 1, štetju in številski vrsti) razvijajo temelje in gradijo otrokov občutek za števila 
ter količine (Gersten idr., 2005). 
LeFevre idr. (2002, v LeFevre idr., 2009) so ugotovili, da pogostost izvajanja dejavnosti 
direktnega poučevanja matematičnih spretnosti – štetje, preprosto seštevanje – napoveduje 
uspešnost otroka pri štetju in poimenovanju števil, kar so pokazali tudi naši podatki, le da smo 
ugotovili statistično pomembno povezavo s spremenljivko preštevanje nazaj in ne štetje 
naprej. 

Pokazalo se je, da ima vključevanje otroka v različne dejavnosti štetja – predvsem preštevanje 
nazaj in štetje v določenem obsegu – največji vpliv na uspešnost otroka na vseh drugih 
področjih. To je seveda pričakovano, saj štetje oziroma preštevanje predstavlja osnovno 
dejavnost, na osnovi katere otrok gradi številske predstave in usvaja mentalno številsko vrsto. 
Srednje močne povezave med pogostostjo vključevanja otroka v s števili povezane dejavnosti 
in uspešnostjo otrok na matematičnem preizkusu so ugotovili tudi LeFevre idr. (2009). Isti 
avtorji (prav tam) ter Blevins-Knabe in Musun-Miller (1996, v LeFevre, 2009) so ugotovili 
negativno povezavo med pogostostjo vključevanja v dejavnosti štetja naprej in rezultatom 
otroka, kar se je pokazalo tudi v naši raziskavi. Prej omenjeni avtorji menijo, da je do 
negativne povezave prišlo najverjetneje, zato ker so otroci, ki še niso usvojili te osnovne 
spretnosti, potrebovali dodatno pomoč doma (prav tam).  
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R6 in R7: Kakšna je povezava med stopnjo izobrazbe staršev in rezultatom otroka na 
preizkusu razvitosti občutka za števila in količine ter med stopnjo izobrazbe staršev in 
pogostostjo vključevanja otroka v vsakodnevne izkušnje s štetjem in drugimi 
matematičnimi dejavnostmi? 
 
Ker sta raziskovalni vprašanji 6 in 7 zelo povezani, njuno preverjanje in interpretacijo 
obravnavamo skupaj. Tako za preverjanje povezave med izobrazbo staršev in pogostostjo 
vključevanja otroka v vsakodnevne izkušnje s štetjem in drugimi matematičnimi spretnostmi 
kot za preverjanje povezave med stopnjo izobrazbe staršev in rezultatom otroka na preizkusu 
razvitosti občutka za števila smo uporabili Spearmanov koeficient korelacije, saj niso bili 
zagotovljeni pogoji za uporabo parametričnih testov. 
Povezava med stopnjo izobrazbe staršev in rezultatom otroka je šibka ter ni statistično 
pomembna (glej prilogo 11). Čeprav gre za šibke povezave, lahko opazimo, da so vse 
povezave pozitivne, kar pomeni, da rezultat otroka narašča z naraščanjem stopnje izobrazbe 
staršev. Statistično pomembna (rs = 0,199, p = .031) je le povezava izobrazbe matere z 
rezultatom otroka na drugem področju (Preštevanje, konzervacija, ocenjevanje moči množice, 
primerjanje moči dveh množic). 
Rezultati preverjanja povezav med stopnjo izobrazbe staršev in pogostostjo vključevanja 
otroka v vsakodnevne izkušnje s štetjem in drugimi matematičnimi spretnostmi so pokazali 
zelo šibke povezave, ki so večinoma negativne. To pomeni, da bolj izobraženi starši redkeje 
vključujejo otroke v domače izkušnje z matematičnimi spretnostmi in obratno (glej prilogo 8).   
Pri analizi povezav med stopnjo izobrazbe staršev in razvitostjo občutka za števila in količine 
smo potrdili korelacije, vendar le-te niso bile statistično pomembne. Sklepamo, da je naš 
vzorec premajhen, da bi se pokazale večje in statistično pomembne razlike v rezultatih otrok v 
povezavi s stopnjo izobrazbe staršev, pa vendar tudi naši rezultati nakazujejo, da stopnja 
izobrazbe staršev pomembno vpliva na razvitost otrokovega občutka za števila in količine. 
Izobrazba staršev namreč narekuje, kako starši strukturirajo domače okolje ter kako starši 
spodbujajo razvoj otroka na izobraževalnem oziroma učnem področju (Davis Keen, 2005), 
otrokove zgodnje izkušnje doma pa močno vplivajo na razvoj občutka za števila in količine 
ter oblikujejo temelje za usvajanje matematike v šoli (LeFevre, idr., 2009).  
P.E. Davis Kean (2005) je ugotovila tudi, da stopnja izobrazbe staršev vpliva na izobrazbena 
pričakovanja za njihove otroke, kar posledično vpliva na pogostost vključevanja otrok v 
različne dejavnosti, ki zajemajo intelektualne stimulacije. Pričakovali smo, da se bo slednje 
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pokazalo tudi v naših podatkih (torej, da starši z višjo stopnjo izobrazbe pogosteje vključujejo 
otroka v dejavnosti, povezane z matematiko), vendar so naši podatki pokazali ravno 
nasprotno. Negativne povezave bi se lahko pojavile, če so starši z nižjo stopnjo izobrazbe 
odgovarjali, da otroke pogosteje vključujejo v omenjene dejavnosti, kot je dejansko res. 
Povsem možno pa je tudi, da se starši z nižjo stopnjo izobrazbe zavedajo pomembnosti 
izobraževalne uspešnosti otrok oziroma želijo, da njihovi otroci dosežejo boljšo izobrazbo in 
jih zato bolj spodbujajo oziroma jim namenjajo več pozornosti. Kot bomo omenili v 
nadaljevanju, je lahko razlog za negativne povezave tudi neustrezna oblika vprašalnika.  
 
Stopnja izobrazbe staršev sicer predstavlja temeljni dejavnik, ki vpliva na številna nadaljnja 
dejanja, mnenja in prepričanja staršev. Vpliv stopnje izobrazbe zelo dobro predstavita Eccles 
in Davis-Kean (2005). Pravita (prav tam), da stopnja izobrazbe posameznika vpliva na izbiro 
partnerja, vrsto službe, ki jo imata starša in posledično na ekonomsko situacijo družine. Te 
demografske značilnosti pa vplivajo na to, kje lahko družina živi. Prihodek družine in 
stanovanjski pogoji vplivajo na vrsto VVO in šole, ki jo otrok obiskuje, ter na okolico, v 
kateri odrašča. Vzgojno-varstvena organizacija (VVO), šola in okolica neposredno vplivata na 
otrokovo učno uspešnost preko zagotavljanja možnosti vključevanja v različne učne 
dejavnosti in preko rizičnih dejavnikov, s katerimi se mora otrok soočati ob odraščanju. VVO 
in okolica vplivata tudi na vedenje staršev doma, saj bodo starši bolj pripravljeni vključevati 
otroka v dejavnosti, ki jih VVO in okolica ponujata, če se bodo počutili varne in sprejete. In 
obratno, če starši menijo, da okolica in VVO nista varni za otroka, bodo verjetneje otroka 
zadrževali doma (Furstenberg idr., 1999, v Eccles in Davis-Kean, 2005). Življenje v 
neprimernih ali celo nevarnih stanovanjskih pogojih, slaba finančna situacija družine ter stres 
v službi lahko resno vplivajo na mentalno zdravje staršev, zaradi česar je staršem še težje 
zagotoviti kognitivno stimulativno okolje in izkušnje za otroka.   
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6 PREVERJANJE POSTAVLJENIH HIPOTEZ 
 
H1: Rezultat otrok na preizkusu razvitosti občutka za števila in količine se razlikuje 
glede na starost otrok.  
 
Ker podatki niso bili normalno porazdeljeni, smo namesto ANOVE izbrali Kruskal-Wallisov 
test za preverjanje razlik. Test je (glej prilogo 9) pokazal statistično pomembne razlike v 
skupnem rezultatu otrok na preizkusu razvitosti občutka za števila in količine glede na starost 
(H = 13,793, p = .001), prav tako pa so statistično pomembne razlike v rezultatu na prvih treh 
področjih preizkusa (prvo področje: H = 17,628, p = .000; drugo področje: H = 10,665, p = 
.005; tretje področje: H = 7,909, p = .0,19). 
Ker je Kruskal-Wallisov test pokazal le prisotnost statistično pomembnih razlik glede na 
starost otrok, smo z uporabo Mann-Whitneyevih testov primerjali vse tri skupine med seboj 
(glej prilogo 9), saj nas je zanimalo tudi, med katerimi skupinami so se pojavile razlike.  
Rezultati so pokazali, da so razlike statistično pomembne med skupinama 1 (5 let do 5 let in 
6 mesecev) in 2 (5 let in 7 mesecev do 6 let) (U = 1490, p = .021, r = .21) ter 1 (5 let do 5 let 
in 6 mesecev) in 3 (6 let in 1 mesec in več) (U = 495, p = .000, r = .39). Med skupinama 2 in 
3 pa ni statistično pomembnih razlik. 
 
Starejši otroci so torej dosegli boljši rezultat na preizkusu razvitosti občutka za števila in 
količine kot mlajši otroci, kar je smiselno in pričakovano, saj se z odraščanjem otroci vedno 
bolj razvijajo, njihovo mišljenje, zmožnosti in spretnosti pa so vedno bolj zrele. Kronološka 
starost nedvomno vpliva na raznolikosti v razvitosti spretnosti in zmožnosti, kar je še najbolj 
vidno prav v predšolskem obdobju (Aunio in Niemivirta, 2010).  
Rezultati torej potrjujejo tudi dejstvo, da je občutek za števila in količine sicer prirojen, da pa 
se krepi in razvija predvsem v predšolskem obdobju. Sklepamo namreč lahko, da imajo 
starejši otroci za seboj več raznovrstnih izkušenj z matematičnimi dejavnostmi oziroma so 
imeli več priložnosti za razvijanje občutka za števila in količine, kar se je pokazalo tudi pri 
rezultatu na preizkusu. Poleg tega so starejši otroci tudi kognitivno bolj zreli, bolje razumejo 
svet okoli sebe in so posledično bolj dovzetni za usvajanje različnih znanj in spretnosti 
(Geary,1994).  
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H2: Rezultat otrok na preizkusu razvitosti občutka za števila in količine se razlikuje 
glede na spol otrok. 
 
Zaradi nenormalne porazdelitve podatkov smo tudi za preverjanje razlik v rezultatu na 
preizkusu razvitosti občutka za števila in količine glede na spol izbrali Mann-Whitneyev 
preizkus, ki je pokazal (glej prilogo 10), da razlika glede na spol ni statistično pomembna (U 
= 3005, p = .595, r = .04).  
Dečki in deklice v naši raziskavi so bili torej enako uspešni pri reševanju preizkusa. Ker razlik 
v dosežku glede na spol v naši raziskavi nismo potrdili, hipotezo ovržemo.  
 
Drugi raziskovalci (npr. Dehaene, 1997; Strand, 1999, v Aunio in Niemivirta,2010; Jordan 
idr., 2007), ki so preverjali razlike v matematičnih spretnostih in dosežkih otrok oziroma 
razvitosti občutka za števila in količine glede na spol, so prišli do različnih rezultatov. Jordan 
idr. (2008) so, na primer ugotovili, da so predšolski dečki dosegli boljše rezultate pri 
preverjanju občutka za števila in količine, neverbalnem računanju in spretnostih ocenjevanja v 
primerjavi z deklicami, medtem ko je Strand (1999, v Aunio in Niemivirta,2010) s pomočjo 
longitudinalne raziskave ugotovil, da so deklice dosegle boljše rezultate od dečkov tako pri 
štirih kot pri sedmih letih starosti. Nasprotno pa je Dehaene (1997) dokazal, da imajo dečki in 
deklice enako razvite primarne matematične zmožnosti (oz. občutek za števila in količine).  
Tudi podatki mednarodne raziskave PISA 2012 so pokazali, da ni statistično pomembnih 
razlik med dosežki slovenskih učencev in učenk (Štraus idr., 2013). Razlike v dosežkih glede 
na spol v Sloveniji niso bile zaznane tudi pri nacionalnem preverjanju znanja (Letno poročilo 
o izvedbi nacionalnega preverjanja znanja iz leta 2014/2015). 
 
H3: Rezultat otrok na preizkusu razvitosti občutka za števila in količine se razlikuje 
glede na prisotnost ali odsotnost posebnih potreb.  
 
Kot smo pričakovali, je Mann-Whitneyev preizkus pokazal statistično pomembne razlike (glej 
prilogo 11) v rezultatu otrok s posebnimi potrebami na preizkusu razvitosti občutka za števila 
in količine (U = 331, p = .000, r = .35) v primerjavi z vrstniki brez posebnih potreb. 
 
Pri reševanju nalog ustnega računanja in matematičnih besedilnih nalog so otroci s posebnimi 
potrebami uporabljali manj razvite strategije reševanja oziroma za reševanje nalog niso imeli 
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strategije. Glede na to, da v okviru raziskave nismo uspeli pridobiti informacij o vrsti 
posebnih potreb otrok naše rezultate težko povezujemo z ugotovitvami drugih avtorjev. Poleg 
tega niti nimamo dostopnih podatkov o razlikah v dosežkih na različnih področjih med otroki 
s posebnimi potrebami in vrstniki brez posebnih potreb v predšolskem obdobju. Ker pa so 
otroci z manj razvitim občutkom za števila in količine bolj rizični za pojav učnih težav pri 
matematiki, lahko navedemo ugotovitve Ostadove (2006), ki je preučevala strategije otrok s 
specifičnimi učnimi težavami (SUT) pri matematiki v primerjavi z vrstniki in ugotovila, da 
otroci s SUT pri matematiki v veliki meri uporabljajo podporne, materialne strategije (prsti, 
konkretni pripomočki), uporabljajo razvojno najenostavnejše strategije (preštevanje vsega), 
pri rabi strategij pa so precej rigidni.  
Med petimi najnižjimi rezultati so štirje otroci, ki imajo odločbo o usmeritvi v program s 
prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Deset od petnajstih otrok s 
posebnimi potrebami je doseglo podpovprečen rezultat oziroma pod enim standardnim 
odklonom od aritmetične sredine, ostalih pet otrok pa je doseglo povprečen rezultat.  
Otroci s posebnimi potrebami so torej dosegli nižji dosežek v primerjavi z vrstniki brez 
posebnih potreb. Tudi podatki domačih raziskav kažejo, da otroci s posebnimi potrebami 
dosegajo nižje rezultate v primerjavi z vrstniki brez posebnih potreb, kar potrjuje tudi Letno 
poročilo o izvedbi nacionalnega preverjanja znanja iz leta 2014/2015 (NPZ). Iz poročila (prav 
tam) je namreč razvidno, da so dosežki učencev s posebnimi potrebami šestega razreda 
najslabši pri angleščini in matematiki. Povprečni dosežek učencev brez posebnih potreb (v 
šestem razredu) pri matematiki je znašal 52,2 odstotne točke, povprečni dosežek učencev s 
posebnimi potrebami pa 35,8 odstotne točke. Slabši dosežki učencev s posebnimi potrebami v 
primerjavi z vrstniki brez posebnih potreb so bili zabeleženi tudi v Letnih poročilih o izvedbi 
NPZ iz prejšnjih let (2010, 2011, 2012, 2013, 2014).  
Tako kot razlike glede na starost otrok so tudi razlike glede na prisotnost posebnih potreb 
razvojno pogojene, vendar je pri tem pomembno upoštevati vrste posebnih potreb. Poudariti 
moramo, da nismo pridobili informacij o vrsti posebnih potreb ter da je naš vzorec otrok s 
posebnimi potrebami zelo majhen, zato resnejša analiza in interpretacija ni smiselna, še manj 
pa je smiselno posploševanje zaključkov na celotno populacijo otrok s posebnimi potrebami.  
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7 ZAKLJUČEK 
 
Odkar je v Kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok 
s posebnimi potrebami (Magajna idr., 2014) opredeljen občutek za števila in količine kot eden 
izmed kriterijev za diagnosticiranje specifičnih učnih težav pri matematiki, se je pojavila 
potreba po raziskovanju na tem področju. Ker je občutek za števila in količine (pod tem 
izrazom) pri nas precej slabo raziskan lahko pričujoče delo predstavlja odskočno desko za 
nadaljnje raziskovanje in zanimanje za omenjeno področje. Starši in vzgojitelji, ki so 
sodelovali v naši raziskavi, so dobili zgibanko z osnovnimi informacijami in napotki za 
spodbujanje občutka za števila in količine, zato magistrsko delo prispeva tudi k večjemu 
zavedanju o pomembnosti občutka za števila in količine. 
Sodelujoči predšolski otroci so v povprečju dosegli zelo dober rezultat na preizkusu razvitosti 
občutka za števila in količine (M = 40,5, SD = 11,95). Rezultati so pokazali statistično 
pomembne razlike v razvitosti občutka za števila in količine otrok pred vstopom v šolo glede 
na starost (H =13,793, p = .001) in prisotnost posebnih potreb (U = 331, p = .000, r = .35). 
Razlike glede na spol niso bile zaznane (U = 3005, p = .595, r = .04). Na osnovi rezultatov 
smo ugotovili pozitivno povezanost med  razvitostjo občutka za števila in količine pri otroku 
ter pogostostjo vključenosti v matematične dejavnosti doma ter stopnjo izobrazbe staršev. 
Nasprotno z našimi pričakovanji je bila povezava med izobrazbo staršev in pogostostjo 
vključevanja otroka v matematične dejavnosti doma negativna in statistično nepomembna. 
Ker naš vzorec ni reprezentativen in ker rezultati niso bili normalno porazdeljeni, naših 
sklepov ne moremo in ne smemo posplošiti na celotno populacijo. Lahko pa naše ugotovitve 
predstavljajo izhodiščno točko za nadaljnja raziskovanja.  
Na osnovi rezultatov je bil preverjen tudi merski pripomoček, ki smo ga sami oblikovali, za 
preverjanje razvitosti občutka za števila in količine, ki se je pokazal kot zelo uporaben in 
zanesljiv (Cronbach koeficient Alfa = 0,935). Merski pripomoček lahko služi za odkrivanje 
otrok z manj razvitim občutkom za števila in količine že v predšolskem obdobju in 
oblikovanje zgodnje obravnave, kar je ključno za zmanjševanje možnosti razvoja resnejših 
učnih težav pri matematiki in omogočanje maksimalnega razvoja otrokovih potencialov. 
Poudariti je sicer treba, da opredeljevanje rizičnih otrok za pojav učnih težav pri matematiki le 
na osnovi rezultata na preizkusu razvitosti občutka za števila in količine, nikakor ni ustrezno. 
Kot menijo Brendefur idr. (2015), bi bilo treba razviti kompleksnejšo baterijo, ki bi poleg 
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občutka za števila in količine preverjala tudi druge otrokove spretnosti ter zmožnosti (npr. 
pozornost, spomin). 
Kot vsaka raziskava je imela tudi naša kar nekaj pomanjkljivosti. Slednje so se pokazale 
predvsem pri zasnovi vprašalnika za starše, saj bi le-ta lahko bil precej obširnejši. Pri drugi 
lestvici, kjer so starši opredeljevali pogostost izvajanja določenih dejavnosti, bi bilo bolje, če 
bi navedeno oblikovali drugače oziroma vsaj navedli primere. Npr.: K alineji »merjenje 
sestavin med kuhanjem« bi lahko zapisali primer: »Dodaj 2 žlici sladkorja in pol skodelice 
vode.« Na ta način se bi izognili napačnemu razumevanju staršev in verjetno pridobili bolj 
realne ter bolj zanesljive podatke. Nadalje bi lahko vprašalnik za starše izboljšali z dodatnimi 
vprašanji o pogostosti vključevanja v literarne dejavnosti (npr. branje pravljic), kot so to 
storili avtorji raziskave, iz katere smo izhajali (LeFevre, 2009). Isti avtorji (prav tam) so 
namreč ugotovili pomembno povezavo med spodbujanjem literarnih in matematičnih 
dejavnosti oziroma ugotovili, da tudi pogostost literarnih dejavnosti vpliva na otrokovo 
uspešnost pri izvajanju nekaterih matematičnih spretnosti.  
Pomanjkljivost raziskave je tudi v tem, da smo pri preverjanju zmožnosti ustnega računanja v 
kontekstu in reševanja matematičnih besedilnih nalog zabeležili le, ali je otrok nalogo 
pravilno rešil. Bolje bi bilo, če bi zapisali otrokov odgovor, saj bi potem lahko tudi analizirali 
otrokove napake. Z analizo napak, bi namreč lahko ugotovili, ali so napake proceduralne 
narave, ali pa izvirajo iz nerazumevanja operacij seštevanja in odštevanja. Merski 
pripomoček, ki je priložen k magistrskemu delu že vsebuje določene popravke in izboljšave. 
Podatki bi imeli večjo vrednost, če bi bilo vključenih več otrok s posebnimi potrebami 
oziroma če bi lahko pridobili več informacij o vrsti posebnih potreb vključenih otrok. Zaradi 
omenjenega so naše možnosti interpretacije na tem področju zelo skope.  
Raziskovanje razvitosti občutka za števila in količine pri otrocih s posebnimi potrebami je 
nedvomno lahko predmet nadaljnjih raziskav. Prav tako bi bilo zanimivo preveriti povezavo 
med razvitostjo občutka za števila in količine otrok ter socialno-ekonomskim statusom 
družine, kar smo sicer želeli vključiti tudi v našo raziskavo, toda nismo uspeli pridobiti 
dovoljenja staršev. Za nadaljnje raziskovanje na tem področju bi bilo smiselno tudi preveriti, 
koliko pozornosti vzgojitelji in vzgojiteljice namenjajo razvijanju občutka za števila in 
količine oziroma koliko prepoznajo otroke z manj razvitim občutkom za števila in količine ter 
ali in kako jim pomagajo pri razvijanju le-tega.  
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9 PRILOGE 
 
Priloga 1: Izročki za sodelujoče vzgojitelje/-ice: Sugestije za razvijanje občutka za 
števila in količine v vrtcu 

OBČUTEK ZA ŠTEVILA IN KOLIČINE 
 

Občutek za števila in količine je zapleten in večplasten koncept. Dober občutek za števila 
in količine zajema ne le štetje in prepoznavanje števil, ampak tudi razumevanje relacij 
več-manj, del-celota, razumevanje vloge posebnih števil kot sta števili 5 in 10, povezave 
med številom in količino ter številom in merjenjem in še veliko več. V nadaljevanju so 
predstavljene sugestije za razvijanje občutka za števila in količine v vrtcu povzete po 
Ontario Ministry of Education (2003).  

 
Splošni napotki za razvijanje občutka za števila in količine 

Otroci naj čim več uporabljajo matematični jezik. Govorijo o številih, opisujejo kako so 
rešili preproste matematične naloge ipd. 
Različne ponazoritve so pogoj za razumevanje in komunikacijo. Otrokom zagotovite 
različne konkretne, slikovne in grafične materiale, na osnovi katerih bodo lahko 
poglobljeno zgradili razumevanje matematičnih pojmov. 
Reševanje nalog bo učencem zagotovilo zanimivo in aktivno učenje, preko katerega se 
učenci ne bodo le naučili golih dejstev ampak bodo znanje gradili. Tako zgrajeno znanje 
pa bo tudi trajnejše. 
Učenci potrebujejo pogoste izkušnje in veliko ponavljanja na različne načine in z uporabo 
različnih učnih strategij (npr. z uporabo konkretnih predmetov, kock, računal, pesmic, 
igric, gibanja, matematičnih zgodbic in podobno). 

 
      Napotki za razvijanje občutka za števila in količine po osnovnih elementih: 

1. Štetje: 
Povežite štetje s predmeti (predvsem s prsti) ali premiki na številski vrsti, tako da učenci 
povežejo, da se pri štetju povečuje oziroma zmanjšuje tudi količina. 
Pokažite otrokom strategije, s katerimi si bodo lahko zagotovili pravilnost štetja. 
Zagotovite različne dejavnosti štetja znotraj in zunaj igralnice. 
Igrajte se različne igre in pojte pesmice, ki spodbujajo štetje. 
Pomagajte otrokom pri iskanju vzorcev v številih (npr. vzorec 10, 20, 30, … sledi 
enakemu vzorcu kot 1, 2, 3, …). 
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Pomagajte otrokom usvojiti prirejanje 1:1. Razumeti morajo, da za vsak preštet predmet 
uporabimo le eno besedo.  
Pomagajte otrokom usvojiti pojem kardinalosti, tako da razumejo, da zadnje izgovorjeno 
število predstavlja količino skupine predmetov.  

2. Računske operacije 
Zagotovite čim bolj življenjske in vsakdanje primere (npr.  razdeljevanje bombonov med 
skupino otrok, ugotavljanje koliko določenih predmetov imajo skupaj, ugotavljanje koliko 
otrok manjka, koliko jih je prisotnih ipd.). 
Ponazarjajte računske operacije z uporabo različnih konkretnih predmetov. 
Vsako dejanje naj spremlja verbalna razlaga. K opisovanju postopka spodbujajte tudi 
otroke. 
Spodbujajte ocenjevanje rezultata pred računanjem. 

3. Količine 
Spodbujajte rabo prstov za usvajanje konstante števil 5 in 10. 
Igrajte se različne improvizacijske igre (npr. Prodajanje v trgovini – prodajajte predmete, 
ki so v setu (npr. jajca)) 
Zagotovite možnost ocenjevanja pred aktivnostjo.(npr. Koliko kozarcev vode bo 
potrebnih, da napolnimo vedro?). Ker je ocenjevanje lahko precej zahtevno lahko na 
začetku otrokom ponudite le ocenjevanje z več/manj (npr. Misliš, da je tu več kot 5 ali 
manj kot 5 kock?). 

4. Odnosi 
Zagotovite otrokom čim več možnosti za primerjanje raznolikih vrst količin (npr. vode v 
dveh kozarcih, števila predmetov v dveh skupinah ipd.). 
Izvajajte dejavnosti združevanja in razdruževanja števil ob rabi konkretnih predmetov ali 
otrok samih (npr. 1 otrok na levo stran, 4 na desno, 2 otroka na levo, 3 na desno, ipd.) 

5. Reprezentacije 
V začetku predstavljanja različnih reprezentacij lahko uporabite kartice s števili, ki naj 
bodo opremljene tudi z imenom in odgovarjajočim številom pik. 
Zagotovite multisenzorno poučevanje (vizualni materiali ob  zgodbicah ali pesmicah) 
Igrajte se s simboli števil (npr. izdelujte simbole iz različnih števil) 
Ponazarjajte števila z različnimi materiali, gibi, zvoki (npr. Vsak otrok naj na drugačen 
način ponazori število 2. Eden s kockami, drugi z gibi, tretji z zvoki ipd.) 

Povzeto po  Ontario Ministry of Education (2003). 
Pripravila: Jašarević Amela 

Občutek za števila in količine otrok 
 pred vstopom v šolo (magistrsko delo) 
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Priloga 2: Brošura o občutku za števila in količine za starše 
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Priloga 3: Preizkus razvitosti občutka za števila in količine 
PREIZKUS RAZVITOSTI OBČUTKA ZA ŠTEVILA 

Avtorica testa: Jašarević Amela 
 
            SKLOPI PREIZKUSA 

1. Prepoznavanje števil,številk,štetje, predhodnik/naslednik 
2. Preštevanje, konzervacija, ocenjevanje moči množice, primerjanje moči dveh množic 
3. Prepoznavanje števila elementov brez štetja, prirejanje, urejanje po vrstnem redu, 

število 0, razdruževanje 
4. Ustno računanje v kontekstu 
5. Matematične besedilne naloge 

 
      
 
       MATERIALI:  

- številske kartice 
- manjša škatla 
- žabice in pikapolonice* 
- pripomočki za reševanje besedilnih nalog (koščki čokolade,ptice,hruške,baloni iz 

kartona ter kocke, žetoni)* 
- tabla piši/briši in pisalo 
- kamenčki in bomboni 
- zbirni list in pisalo 

*Pripomočke lahko izdelamo sami oziroma uporabimo kar imamo na voljo. 
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NAVODILA ZA IZVAJANJE IN BELEŽENJE REZULTATOV 
   Splošna navodila: 
Preizkus se izvaja individualno in ni časovno omejen. Za izvajanje preizkusa skušajte     
zagotoviti čim bolj miren prostor, kjer bo čim manj motečih dejavnikov. Pred začetkom 
poskrbite, da imate vse potrebne materiale in pripomočke pripravljene. Otrok naj sedi nasproti 
vas, pred sabo pa naj ima ustrezno velik delovni prostor. Poskrbite tudi za pozitivno 
naravnano in sproščeno vzdušje, saj bo otrok tako lažje pokazal svoje znanje. 
Specifična navodila po področjih preizkusa:  

1. PREPOZNAVANJE ŠTEVIL, ŠTEVILK, ŠTETJE, 
PREDHODNIK/NASLEDNIK 
 

A. Otroku pokažemo 5 naključno izbranih številskih kartic  in ga prosimo naj poimenuje 
števila. V shemo za vrednotenje zapišemo števila na karticah in poleg + ali -. 

B. Otroka vprašamo: »Znaš šteti? Do koliko? Rada bi slišala kako šteješ?«V shemo za 
vrednotenje zapišemo število do katerega je otrok štel in poleg + ali -. Znak + 
označimo, če je otrok štel pravilno vsaj do 10. Štetje lahko ponovi le enkrat (če se 
zmoti). 
 

C. »Zelo dobro si štel. Zdaj pa prosim štej od 4 do 9.« 
D. »Odlično. Zdaj pa štej od 8 do 2.« 

V shemo označimo ali je otrok pravilno (+)/nepravilno (-) štel.  
E. Otroku rečemo: »Zdaj pa me zanima, če znaš števila tudi pisati. Na tablo zapiši števila, 

ki jih slišiš.« Narekujemo naslednja števila: 2,6,1,4,8, 
F1.   Otroku rečemo: »Povej mi, katero število je takoj za številom 2/5/8?« (ponovimo 3x) 
F2.   »Katero število pa je takoj pred številom 4/7/3?« (ponovimo 3x) 
2. PREŠTEVANJE, KONZERVACIJA, OCENJEVANJE MOČI MNOŽICE, 

PRIMERJANJE MOČI DVEH MNOŽIC 
 

A1. Na mizo postavimo 4 žabice in rečemo:  »Preštej žabice in jih daj v škatlo.«  
A2. Ko konča, rečemo: » Koliko žabic je zdaj v škatli?« 
B1. Nato na mizo postavimo 6 pikapolonic in rečemo: »Zdaj pa preštej pikapolonice in 
jih daj v škatlo.«  
B2. Ko konča, vprašamo: »Koliko pikapolonic je zdaj v škatli?«  
C1.  Na mizo v dve skupini položimo 6 žabic in 3 pikapolonice. Otroka vprašamo: »Česa 
je več?«** 
C2.  Ponovimo postopek (C1), tokrat nastavimo 2 in 7. ** 
C3. Nato na mizo položimo v 5 pikapolonic in 4 žabice. Otroku rečemo: »Zdaj pa me 
zanima katerih predmetov je manj.«** 
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C4. Ponovimo postopek (C3), tokrat nastavimo 6 in 7. ** 
D1. Na mizo stresemo 9 žabic in otroka vprašamo: »Misliš, da je žabic več ali manj kot 
5? 
D2. Otroka prosimo naj prešteje predmete.  
 
*Pri izvajanju tega sklopa smo vseskozi pozorni na to, kako otrok prešteva predmete in 
ali je razvidna uporaba/razumevanje prirejanja 1:1.  
** Predmete postavimo na mizo v dve skupini, ne štejemo pred otrokom oziroma ne 
postavljamo en po en predmet, ampak jih postavimo na kup. Tako imamo možnost 
opazovati, kako se otrok loti naloge (ugiba, ocenjuje, prešteje najprej eno nato drugo 
skupino, prireja 1:1) 
V shemo za vrednotenje zabeležimo tudi katero strategijo otrok uporablja. 

 
3. PREPOZNAVANJE ŠTEVILA ELEMENTOV BREZ ŠTETJA, PRIREJANJE, 

UREJANJE PO VRSTNEM REDU, ŠTEVILO 0, RAZDRUŽEVANJE 
 

A1 Rečemo: »Na mizo bom stresla nekaj kamenčkov. Videl/-a jih boš lahko le za kratek 
čas, nato jih bom pokrila, ti pa mi boš povedal/-a koliko kamenčkov je.« 
Na mizo postavljajte kamenčke  v naslednjem zaporedju: 2, 4, 5, 3. Pomembno je, da 
kamenčke  stresemo na mizo in jih ne postavljamo enega po enega (najbolje je, če si 
kamenčke pripravimo v roko pod mizo, tako da jih otrok ne vidi.  
V shemo za vrednotenje označimo +/- za vsak poizkus. 
 
A2. Kartice s pikami postavimo v vrsto pred otroka. Kartice s številkami 0-9 pa pred 
otroka postavimo mešano. Rečemo: »K vsaki kartici s pikami, postavi ustrezno kartico s 
številko.« 
 
*Poleg pravilne izvedbe zabeležimo tudi: 
- s katero kartico otrok začne, 
- ali prešteva pike na karticah, 
- katere kartice hitro prepozna oziroma pri katerih se obotavlja.  
 
B1. Pred otroka postavimo kartice od 1 do 9 v mešanem zaporedju in rečemo: »Prosim 
postavi števila v pravilno zaporedje. Začni z najmanjšim.« 
 
B2. Če otrok pravilno reši zgornjo nalogo mu ponudimo še kartico s številko 0 in 
vprašamo: »Kam pa bi postavil tole kartico?« 
 
C1. Otroku rečemo: »Tukaj imam 6 bombonov.Kako bi jih razdelil med nama?« Nato, 
rečemo: »Bi jih lahko razdelil še drugače?«  
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4. USTNO RAČUNANJE  V KONTEKSTU 
Potrebujemo škatlo in predmete. Vse akcije izvaja izvajalec preizkusa. Otrok se 
materialov ne dotika, mora pa vsako dejanje izvajalca dobro videti. Preden otroka 
vprašamo po zaključnem stanju (koliko), škatlo zapremo, tako da nima možnosti 
preštevati, ampak mora izračunati v mislih.  
A1. Otroku rečemo: » Pozorno glej kaj počnem. Vzela bom tri žabice in jih dala v škatlo. 
Zdaj bom vzela še eno žabico in jo dodala v škatlo. Koliko žabic je zdaj v škatli?« 
A2. Otroku rečemo: »Pozorno glej kaj počnem. Vzela bom tri žabice in jih dala v škatlo. 
Zdaj bom vzela še štiri in jih dodala v škatlo. Koliko žabic je zdaj v škatli?« 
B1. Otroku rečemo: »Pozorno glej kaj počnem. Osem pikapolonic bom dala v škatlo. 
Zdaj pa bom eno vzela ven. Koliko pikapolonic je ostalo v škatli?« 
B2.  Otroku rečemo: »Pozorno glej kaj počnem. »Pet pikapolonic bom dala v škatlo. Zdaj 
pa bom dve vzela ven. Koliko pikapolonic je ostalo v škatli?« 
V shemo za vrednotenje označimo + ali – in zabeležimo katero strategijo otrok uporablja. 
Zabeležimo si tudi, če otrok ne zmore zadržati informacij v spominu, če pozabi koliko je 
bilo predmetov na začetku, koliko smo jih dodali ipd. 

5. MATEMATIČNE BESEDILNE NALOGE 
Pri matematičnih besedilnih nalogah naj ima otrok na voljo pripomočke s katerimi si 
lahko pomaga pri reševanju (hruške, ptice, balone in koščki čokolade iz kartona, kocke, 
žetone, tabla piši/briši). Otroku ne predlagamo, kaj naj izbere, ampak mu dovolimo, da 
sam izbere kar potrebuje.  
A1. V posodi so bile 3 hruške. Mama je dodala še 2 hruški. Koliko hrušk je zdaj v 
posodi? 
A2. Na drevesu je bilo 5 ptic. Priletele so še 3 ptice. Koliko ptic je zdaj na drevesu? 
B1. Miha je držal 7 balonov. 4 balone je ponesreči izpustil. Koliko balonov še drži v 
roki? 
B2. Jan je dobil 9 koščkov čokolade. 3 koščke je takoj pojedel. Koliko koščkov čokolade 
mu je še ostalo? 
Če otrok iz besedilne naloge pravilno razbere računsko operacijo to označimo z znakom 
+ oziroma z -, če izbira ni pravilna. V nadaljevanju označimo tudi ali je otrok pravilno (+) 
ali nepravilno (-) izračunal, ter obkrožimo, katero strategijo je uporabil oziroma kako je 
rešil nalogo. 

POMEMBNO: Preizkuševalec naj si pri vseh nalogah skuša zabeležiti čim več opažanj, 
predvsem pa odgovore otroka, saj lahko kasneje analizira otrokove napake. 
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PREIZKUS RAZVITOSTI OBČUTKA ZA ŠTEVILA IN KOLIČINE – zbirni list                                                                                              
Ime in priimek otroka: Spol:   M  /  Ž Starost: 
Ocenjevalec: Datum:   
Navodila: Odgovore otroka označite z znakom + ali - v za to predvideno mesto. Kjer je to na voljo, obkrožite tudi katere strategije uporablja 
otrok. Če otrok odgovori narobe, si skušajte čim bolj natančno zabeležiti njegov odgovor. Prazni prostori na desni so namenjeni zabeležkam 
preizkuševalca. Vpisane so tudi sugestije, kaj opazovati. Prostor za opombe, kamor si lahko zabeležite vsa druga pomembna opažanja, se nahaja 
tudi na koncu zbirnega lista.  

1. PREPOZNAVANJE ŠTEVIL,ŠTEVILK, ŠTETJE, PREDHODNIK/NASLEDNIK 
A. Poimenuje pokazana št.: 3,___ 5,___ 7,___ 1,___ 6___ (+/-)  
B. Pravilno šteje do:  10 ____, 20____, 30 in več____ (označi +/-) 

* 
 

C. Pravilno šteje od 4 do 9.  _____ (+/-) Je bil otrok zmožen začeti pri štiri ali je štel od 1 naprej? 
D. Pravilno šteje od 8 do 2. _____(+/-) Nima 

strategije 
Konkretna 
opora in šteje 
naprej 

Konkretna opora, 
a šteje nazaj 

Šteje naprej 
brez opor 

Šteje nazaj 
brez opor 

E. Zapiše št. po nareku: 2____,6____,1____,4____,8____ (+/-) Kakšna je oblika števil, orientacija na listu, prijem svinčnika? 
      F1.  Pravilno pove naslednik št. 2 ____,  5 ____, 8 ____ (+/-) 
      F2.  Pravilno pove predhodnik št. 4 ____, 7____, 3 ____ (+/-) 

Ali otrok pozna pojme od/do? 
2. PREŠTEVANJE, KONZERVACIJA, OCENJEVANJE MOČI MNOŽICE, PRIMERJANJE MOČI DVEH MNOŽIC 
A1 Pravilno prešteje predmete:  ____ (+/-) 
A2 Pove pravilno št. (toliko kolikor jih je preštel): ____ (+/-) 

Nima 
strategije 

Prime in 
premakne vsak 
predmet 

Vsakega 
predmeta se 
dotakne s prstom 

Manipulira s 
skupino 
predmetov 

Gleda in 
prešteva 
predmete 

B1 Pravilno prešteje predmete:  ____ (+/-) 
B2 Pove pravilno št. (toliko kolikor jih je preštel): ____ (+/-) 

Nima 
strategije 

Prime in 
premakne vsak 

Vsakega 
predmeta se 

Manipulira s 
skupino 

Gleda in 
prešteva 
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predmet dotakne s prstom predmetov predmete 
C1 Pravilno pove katerih predmetov je več (6 in 3): _____ (+/-) 
C2 Pravilno pove katerih predmetov je več (5 in 4): _____ (+/-) 
C3 Pravilno pove katerih predmetov je manj (2 in  8): _____ (+/-) 
C4 Pravilno pove katerih predmetov je manj (6 in 7): _____ (+/-) 

Nima 
strategije 

Ugiba Prešteje eno 
množico 

Prešteje obe 
množici 

Prireja 1:1 

D1 Pravilno oceni število predmetov(več kot 5): _____ (+/-) 
D2 Pravilno prešteje predmete: ____ (+/-) 

 
3. PREPOZNAVANJE ŠTEVILA ELEMENTOV BREZ ŠTETJA, PRIREJANJE, UREJANJE PO VRSTNEM REDU, ŠTEVILO 0, 

RAZDRUŽEVANJE 
A1 Pravilno prepozna število kamenčkov:2____, 4____, 5____, 3____(+/-) 
A2 Ustrezno priredi število k reprezentaciji s pikami: ___/5  

 
 

B1 Pravilno razvrsti števila po velikosti: ____ (+/-) 
B2 Pravilno postavi št. 0: ____ (+/-) 

 

C1 Razdeli bombone na naslednje načine:5 in 1____, 3 in 3____, 2 in 4 ____ (+/-)  
 

4. USTNO RAČUNANJE V KONTEKSTU 
A1 Pravilno izračuna (3+1): ____  (+/-) 
A2 Pravilno izračuna (3+4): ____  (+/-) 

nima 
strategije 

Šteje 
vse 

Začne s 
prvim 
številom in 
šteje naprej 

Šteje naprej 
od večjega 
števila 

Prikliče 
aritmetično 
dejstvo 

Uporablja: 
a) Konkretne predmete 

ali prste 
b) Riše 
c) Računa miselno 

B1 Pravilno izračuna (8-1): ____  (+/-) 
B2 Pravilno izračuna (5-2): ____  (+/-) 

nima 
strategije 

Prireja Šteje naprej 
od vrednosti 
odštevanca 

Šteje nazaj od 
vrednosti 
zmanjševanca 

Prikliče 
aritmetično 
dejstvo 

Uporablja: 
a) Konkretne predmete 

ali prste 
b) Riše 
c) Računa miselno 



Amela Jašarević OBČUTEK ZA ŠTEVILA IN KOLIČINE OTROK PRED VSTOPOM V ŠOLO  
 

118  

 
 

5. MATEMATIČNE BESEDILNE NALOGE 
A1 Izbere ustrezno računsko operacijo: ____  (+/-) 

 
Pravilno izračuna (3+2): ____  (+/-), Odgovor 
otroka:____ 
 

A2 Izbere ustrezno računsko operacijo: ____  (+/-) 
 

Pravilno izračuna (5+3): ____  (+/-), Odgovor 
otroka:____ 

 

nima 
strategije 

Šteje 
vse 

Začne s 
prvim 
številom in 
šteje naprej 

Šteje naprej 
od večjega 
števila 

Prikliče 
aritmetično 
dejstvo 

Uporablja: 
a) Kartončke z narisanimi 

konkretnimi predmeti  
b) Prste 
c) Riše 
d) Računa miselno 

 

B1  Izbere ustrezno računsko operacijo: ___  (+/-) 
 
Pravilno izračuna (7-4): ____  (+/-), Odgovor 
otroka:____ 
 

B2 Izbere ustrezno računsko operacijo: ____  (+/-) 
 

Pravilno izračuna (9-3): ____  (+/-), Odgovor 
otroka:____ 
 

nima 
strategije 

Prireja Šteje naprej 
od 
vrednosti 
odštevanca 

Šteje nazaj od 
vrednosti 
zmanjševanca 

Prikliče 
aritmetično 
dejstvo 

Uporablja: 
a) Kartončke z narisanimi 

konkretnimi predmeti  
b) Prste 
c) Riše 
d) Računa miselno 

 
OPAŽANJA: 
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TOČKE Označite kolikokrat je otrok uporabil določeno strategijo 
Prepoznavanje števil, številk, štetje, predhodnik/naslednik              
 
Skupaj: ___/21 

Nima učinkovite strategije  

Preštevanje, konzervacija, ocenjevanje moči množice, 
primerjanje moči dveh množic 
 
Skupaj: ___/10 

Šteje vse  

Prepoznavanje števila elementov brez štetja, prirejanje, urejanje 
po vrstnem redu, število 0, razdruževanje 
 
Skupaj: ___/14 

Začne s prvim številom in šteje 
naprej  

Ustno računanje    
 
Skupaj: ___/4 

Šteje naprej od večjega števila  

Matematične besedilne naloge 
 
Skupaj: ___/8 

  Prikliče aritmetično dejstvo  

Skupaj točk: ___/ 57 
 

Uporablja: 
a) Prste 
b) Konkretne predmete 
c) Riše 
d) Računa miselno 

 

 
Točkovanje: Vsak znak plus je vreden 1 točko.  
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Priloga 4: Vprašalnik za starše 
VPRAŠALNIK ZA STARŠE 

 
Spoštovani! 
Moje ime je Amela Jašarević. V okviru svojega magistrskega študija izvajam raziskavo 
o občutku za števila. O raziskavi ste bili že seznanjeni, ko ste podpisali soglasje za 
reševanje preizkusov svojega otroka. Ker želim svojo raziskavo še poglobiti, Vas vljudno 
prosim, da izpolnite spodnji vprašalnik.  
Zaradi zagotavljanja anonimnosti Vas prosim, da izpolnjen vprašalnik vrnete 
vzgojiteljicam v priloženi ovojnici, na kateri ni nobenih osebnih podatkov. 
 
Za dodatne informacije sem dosegljiva po e-pošti amela.jasarevic@britishschool.si ali na 
GSM številki 070 861 210.  
 

1. Na lestvici z znakom »X« označite, ali se strinjate s spodnjimi trditvami. 
Otrok mora pred vstopom v šolo znati: 
 Se sploh 

ne 
strinjam 

Se ne 
strinjam 

Sem 
nevtralen, 

ne vem 
Se 

strinjam 
Se 

popolnoma 
strinjam 

a) šteti do 10                           
a) šteti do 100      
b) poimenovati 

zapisana števila 
     

c) pisati števila      
d) pravilno prešteti 

množico predmetov 
     

e) ugotoviti, v kateri od 
dveh skupin je več/ 
manj predmetov 

     

f) seštevati do 10      
g) odštevati do 10      
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2. Na lestvici z znakom »X« označite, kako pogosto ste v zadnjem mesecu z 
otrokom izvajali naslednje dejavnosti: 

 Nikoli 1-3 
na 
mesec 

1-3 
na 
teden 

Vsak 
dan 

1. štetje naprej     
2. štetje nazaj     
3. preštevanje predmetov     
4. poimenovanje zapisanih števil     
5. pisanje števil     
6. seštevanje do 10     
7. odštevanje do 10     
8. pogovarjanje o denarju med nakupovanjem (npr. 

»Kaj stane več?« 
    

9. merjenje sestavin med kuhanjem     
10. merjenje trajanja različnih dejavnosti     
11. igranje družabnih iger s kocko     
12. uporaba koledarja     

 
3. Informacijo o izobrazbi staršev potrebujemo, ker nam bo v veliko pomoč pri 

analizi podatkov. 
Obkrožite črko pred odgovorom. 

Izobrazba matere:  
a) osnovnošolska 
b) poklicna 
c) srednješolska 
d) univerzitetna in več 
e) ne želim odgovoriti 

Izobrazba očeta: 
a) osnovnošolska 
b) poklicna 
c) srednješolska 
d) univerzitetna in več 
e) ne želim odgovoriti 

 
Hvala za sodelovanje 
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Priloga 5: Spearmanov koeficient korelacije med pogostostjo vključenosti 
matematične dejavnosti doma in rezultatom otroka na preizkusu razvitosti občutka 
za števila in količine 

 Skupaj točk 
š_naprej 

Correlation Coefficient 
Sig. (2-tailed) 
N 

-,013 
,891 
119 

š_nazaj 
Correlation Coefficient 
Sig. (2-tailed) 
N 

,326** 
,000 
118 

Preštev 
Correlation Coefficient 
Sig. (2-tailed) 
N 

,018 
,843 
119 

poim_št 
Correlation Coefficient 
Sig. (2-tailed) 
N 

,208* 
,023 
119 

pisanje_š 
Correlation Coefficient 
Sig. (2-tailed) 
N 

,157 
,091 
117 

Sešt 
Correlation Coefficient 
Sig. (2-tailed) 
N 

,387** 
,000 
120 

Odšt 
Correlation Coefficient 
Sig. (2-tailed) 
N 

,364** 
,000 
120 

pog_den 
Correlation Coefficient 
Sig. (2-tailed) 
N 

,032 
,732 
120 

Mer_kuh 
Correlation Coefficient 
Sig. (2-tailed) 
N 

,124 
,178 
120 

Mer_časa 
Correlation Coefficient 
Sig. (2-tailed) 
N 

,233* 
,011 
118 

Druž_igre 
Correlation Coefficient 
Sig. (2-tailed) 
N 

,007 
,937 
120 

Koledar 
Correlation Coefficient 
Sig. (2-tailed) 
N 

,204* 
,026 
119 

*Povezava statistično pomembna pri 5% tveganju 
*Povezava statistično pomembna pri 1% tveganju 
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Priloga 6: Tabela: Spearmanov koeficient korelacije posameznimi postavkami 
vprašalnika za starše o pogostosti vključevanja otroka v matematične dejavnosti 
doma in uspešnostjo otroka pri posameznih nalogah. 

 š_n
apr
ej 

š_n
aza
j 

se
št 

od
št 

pre
šte
v 

poi
m_
št 

pisa
nje_
š 

pog
_de
n 

Mer
_ku
h 

Mer
_čas
a 

Dru
ž_ig
re 

Kol
eda
r 

Bšteje
do 

Corr.
Coef
f. 

-
.00
6 

.26
7** 

.3
12** 

.2
71** 

.01
7 

.13
3 

.086 -
.10
4 

.021 .152 -
.046 

.06
7 

Sig. 
(2-
tailed
) 

.94
8 

.00
3 

.0
01 

.0
03 

.85
8 

.15
0 

.357 .25
7 

.824 .100 .619 .46
7 

N 119 11
8 

12
0 

12
0 

11
9 

119 117 120 120 118 120 119 
Poime
nuje 

Corr.
Coef
f. 

-
.03
0 

-
.33
4** 

-
.3
59** 

-
.3
27** 

-
.01
0 

-
.17
8 

-
.100 

-
.01
3 

-
.162 

-
.222* 

-
.114 

-
.28
4** 

Sig. 
(2-
tailed
) 

.74
4 

.00
0 

.0
00 

.0
00 

.91
1 

.05
3 

.284 .88
7 

.077 .016 .215 .00
2 

N 119 11
8 

12
0 

12
0 

11
9 

119 117 120 120 118 120 119 
CŠt4d
o9 

Corr.
Coef
f. 

.05
0 

-
.28
8** 

-
.3
07** 

-
.3
74** 

.03
5 

-
.11
2 

-
.197* 

.02
8 

-
.069 

-
.086 

.067 -
.06
9 

Sig. 
(2-
tailed
) 

.58
7 

.00
2 

.0
01 

.0
00 

.70
5 

.22
5 

.033 .75
8 

.451 .354 .465 .45
7 

N 119 11
8 

12
0 

12
0 

11
9 

119 117 120 120 118 120 119 
DŠt8d
o2 

Corr.
Coef
f. 

.02
9 

-
.39
2** 

-
.3
06** 

-
.4
08** 

.00
9 

-
.18
1* 

-
.263** 

-
.02
2 

-
.046 

-
.084 

.044 -
.22
0* 

Sig. 
(2-
tailed
) 

.75
5 

.00
0 

.0
01 

.0
00 

.92
6 

.04
8 

.004 .81
4 

.618 .365 .635 .01
6 

N 119 11
8 

12
0 

12
0 

11
9 

119 117 120 120 118 120 119 
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C1več
6in3 

Corr.
Coef
f. 

-
.11
6 

-
.13
9 

-
.1
87* 

-
.1
25 

-
.03
6 

-
.15
2 

-
.192* 

-
.01
8 

-
.128 

-
.065 

-
.070 

-
.16
8 

Sig. 
(2-
tailed
) 

.20
9 

.13
4 

.0
41 

.1
72 

.70
0 

.09
9 

.038 .84
6 

.164 .482 .446 .06
9 

N 119 11
8 

12
0 

12
0 

11
9 

119 117 120 120 118 120 119 
C2več
2in7 

Corr.
Coef
f. 

.03
3 

-
.06
5 

-
.0
42 

-
.0
27 

.02
6 

-
.00
9 

.017 .13
9 

-
.035 

-
.060 

-
.017 

-
.10
4 

Sig. 
(2-
tailed
) 

.71
9 

.48
4 

.6
45 

.7
70 

.77
8 

.92
1 

.852 .13
1 

.703 .520 .850 .25
9 

N 119 11
8 

12
0 

12
0 

11
9 

119 117 120 120 118 120 119 
C3man
j5in4 

Corr.
Coef
f. 

-
.16
4 

-
.17
1 

-
.1
03 

-
.1
54 

-
.17
7 

-
.16
3 

-
.177 

-
.22
1* 

-
.157 

-
.191* 

-
.103 

-
.20
6* 

Sig. 
(2-
tailed
) 

.07
6 

.06
5 

.2
65 

.0
92 

.05
4 

.07
7 

.057 .01
5 

.087 .038 .261 .02
5 

N 119 11
8 

12
0 

12
0 

11
9 

119 117 120 120 118 120 119 
C4man
j6in7 

Corr.
Coef
f. 

.07
6 

-
.01
1 

-
.0
49 

.0
66 

-
.04
3 

-
.01
0 

-
.001 

-
.14
7 

.008 -
.137 

-
.035 

-
.03
1 

Sig. 
(2-
tailed
) 

.41
0 

.90
8 

.5
97 

.4
75 

.64
1 

.91
4 

.995 .10
8 

.933 .138 .702 .74
2 

N 119 11
8 

12
0 

12
0 

11
9 

119 117 120 120 118 120 119 
D1Oce
ni 

Corr.
Coef
f. 

.07
2 

-
.18
8* 

-
.1
72 

-
.1
89* 

.16
9 

-
.08
9 

-
.120 

-
.14
3 

-
.055 

-
.131 

.017 .06
4 

Sig. 
(2-
tailed
) 

.43
3 

.04
2 

.0
60 

.0
39 

.06
6 

.33
6 

.196 .12
0 

.554 .157 .850 .49
0 

N 119 11
8 

12
0 

12
0 

11
9 

119 117 120 120 118 120 119 
D2Pre
št 

Corr.
Coef

.00
2 

-
.13

-
.2

-
.1

-
.07

-
.12

-
.010 

-
.08

-
.119 

-
.163 

-
.138 

-
.17
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f. 6 12* 
89* 

9 6 3 5 
Sig. 
(2-
tailed
) 

.98
4 

.14
3 

.0
20 

.0
39 

.39
1 

.17
1 

.913 .36
7 

.196 .078 .132 .05
7 

N 119 11
8 

12
0 

12
0 

11
9 

119 117 120 120 118 120 119 
A2Pari Corr.

Coef
f. 

-
.04
3 

.29
8** 

.3
05** 

.2
38** 

-
.08
2 

.10
5 

.067 -
.06
7 

.143 .218* 
.111 .16

0 
Sig. 
(2-
tailed
) 

.64
4 

.00
1 

.0
01 

.0
09 

.37
6 

.25
7 

.472 .47
0 

.118 .018 .229 .08
3 

N 119 11
8 

12
0 

12
0 

11
9 

119 117 120 120 118 120 119 
B1razv
rsti 

Corr.
Coef
f. 

.08
7 

-
.32
1** 

-
.3
35** 

-
.3
17** 

.03
3 

-
.15
7 

-
.160 

.03
1 

-
.192* 

-
.200* 

.019 -
.15
6 

Sig. 
(2-
tailed
) 

.34
5 

.00
0 

.0
00 

.0
00 

.72
3 

.08
8 

.085 .73
9 

.036 .030 .835 .09
1 

N 119 11
8 

12
0 

12
0 

11
9 

119 117 120 120 118 120 119 
B2št0 Corr.

Coef
f. 

-
.00
4 

-
.26
9** 

-
.2
97** 

-
.3
24** 

-
.03
7 

-
.15
1 

-
.173 

-
.03
4 

-
.097 

-
.122 

.024 -
.15
6 

Sig. 
(2-
tailed
) 

.96
8 

.00
3 

.0
01 

.0
00 

.68
6 

.10
0 

.062 .71
3 

.290 .187 .797 .09
1 

N 119 11
8 

12
0 

12
0 

11
9 

119 117 120 120 118 120 119 
A3plus
1 

Corr.
Coef
f. 

-
.10
4 

-
.03
4 

-
.1
45 

-
.0
97 

-
.03
9 

-
.08
2 

.051 .22
3* 

.124 -
.150 

.061 -
.09
3 

Sig. 
(2-
tailed
) 

.26
1 

.71
5 

.1
13 

.2
92 

.67
1 

.37
4 

.586 .01
4 

.177 .106 .505 .31
6 

N 119 11
8 

12
0 

12
0 

11
9 

119 117 120 120 118 120 119 
A3plus
4 

Corr.
Coef
f. 

-
.05
1 

-
.20
1* 

-
.1
57 

-
.1
73 

-
.01
5 

-
.14
5 

-
.046 

.04
3 

-
.026 

-
.070 

.014 -
.13
4 
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Sig. 
(2-
tailed
) 

.58
1 

.02
9 

.0
87 

.0
59 

.86
9 

.11
6 

.625 .64
1 

.776 .451 .879 .14
8 

N 119 11
8 

12
0 

12
0 

11
9 

119 117 120 120 118 120 119 
B8min
1 

Corr.
Coef
f. 

-
.05
7 

-
.16
4 

-
.1
51 

-
.1
70 

-
.09
2 

-
.19
5* 

.024 .13
3 

-
.058 

-
.125 

.039 -
.14
7 

Sig. 
(2-
tailed
) 

.54
1 

.07
5 

.1
01 

.0
63 

.31
8 

.03
4 

.800 .14
7 

.527 .179 .672 .11
0 

N 119 11
8 

12
0 

12
0 

11
9 

119 117 120 120 118 120 119 
B5min
2 

Corr.
Coef
f. 

-
.11
9 

.04
7 

-
.0
33 

.0
68 

-
.05
2 

.01
0 

.065 .13
4 

.026 -
.071 

.132 -
.15
6 

Sig. 
(2-
tailed
) 

.19
6 

.61
2 

.7
21 

.4
60 

.57
6 

.91
7 

.487 .14
4 

.781 .443 .150 .09
1 

N 119 11
8 

12
0 

12
0 

11
9 

119 117 120 120 118 120 119 
Zapiše Corr.

Coef
f. 

-
.03
7 

-
.31
1** 

-
.3
27** 

-
.3
51** 

-
.04
4 

-
.23
6** 

-
.155 

-
.08
6 

-
.192* 

-
.228* 

-
.051 

-
.27
7** 

Sig. 
(2-
tailed
) 

.69
1 

.00
1 

.0
00 

.0
00 

.63
2 

.01
0 

.095 .35
1 

.036 .013 .581 .00
2 

N 119 11
8 

12
0 

12
0 

11
9 

119 117 120 120 118 120 119 
Predho
dnik 

Corr.
Coef
f. 

.00
8 

-
.22
9* 

-
.3
42** 

-
.2
18* 

-
.09
2 

-
.15
4 

-
.156 

-
.03
1 

-
.043 

-
.106 

.073 -
.05
8 

Sig. 
(2-
tailed
) 

.93
5 

.01
3 

.0
00 

.0
17 

.32
2 

.09
5 

.093 .73
3 

.638 .254 .431 .53
3 

N 119 11
8 

12
0 

12
0 

11
9 

119 117 120 120 118 120 119 
Nasled
nik 

Corr.
Coef
f. 

.01
3 

-
.16
4 

-
.1
81* 

-
.1
70 

.05
3 

-
.09
0 

-
.102 

.02
1 

-
.044 

-
.048 

-
.051 

-
.11
5 

Sig. .88 .07 .0 .0 .56 .33 .275 .82 .635 .604 .582 .21
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(2-
tailed
) 

8 6 49 64 4 3 2 2 

N 119 11
8 

12
0 

12
0 

11
9 

119 117 120 120 118 120 119 
Razdru
ževanj
e 

Corr.
Coef
f. 

-
.08
6 

-
.03
7 

-
.0
49 

.0
00 

-
.12
1 

-
.10
9 

-
.003 

.06
7 

-
.052 

-
.053 

-
.134 

-
.04
4 

Sig. 
(2-
tailed
) 

.35
0 

.69
4 

.5
95 

.9
96 

.19
1 

.23
7 

.977 .46
8 

.575 .565 .143 .63
2 

N 119 11
8 

12
0 

12
0 

11
9 

119 117 120 120 118 120 119 
Kardin
alno.št 

Corr.
Coef
f. 

.08
0 

-
.13
5 

-
.1
86* 

-
.0
31 

.05
9 

-
.02
1 

-
.009 

.14
3 

-
.039 

-
.185* 

-
.048 

-
.12
2 

Sig. 
(2-
tailed
) 

.39
0 

.14
5 

.0
42 

.7
35 

.52
7 

.82
4 

.923 .11
8 

.671 .045 .601 .18
5 

N 119 11
8 

12
0 

12
0 

11
9 

119 117 120 120 118 120 119 
Preštej
e 

Corr.
Coef
f. 

-
.00
2 

-
.09
9 

-
.1
91* 

-
.1
42 

-
.07
4 

-
.13
7 

-
.001 

-
.05
1 

-
.102 

-
.184* 

-
.117 

-
.19
4* 

Sig. 
(2-
tailed
) 

.98
1 

.28
4 

.0
36 

.1
22 

.42
2 

.13
7 

.989 .57
7 

.269 .047 .205 .03
4 

N 119 11
8 

12
0 

12
0 

11
9 

119 117 120 120 118 120 119 
Uvid Corr.

Coef
f. 

-
.05
2 

-
.23
4* 

-
.1
52 

-
.1
61 

-
.01
6 

-
.00
5 

.001 -
.08
4 

-
.065 

-
.131 

-
.066 

.00
0 

Sig. 
(2-
tailed
) 

.57
5 

.01
1 

.0
96 

.0
79 

.85
9 

.95
8 

.987 .36
2 

.478 .156 .473 .99
9 

N 119 11
8 

12
0 

12
0 

11
9 

119 117 120 120 118 120 119 
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Priloga 7:  Tabela:Spearmanov koeficient korelacije med med izobrazbo staršev in 
rezultatom otroka na preizkusu razvitosti občutka za števila in količine 
 Podr1 Podr2 Podr3 Podr4 Podr5 SkupajT 
Izobrazba 
matere 

Correlation 
Coefficient 

,084 ,199* ,055 ,074 ,076 ,120 
Sig. (2-
tailed) 

,367 ,031 ,558 ,424 ,411 ,197 
N 118 118 118 118 118 118 

Izobrazba 
očeta 

Correlation 
Coefficient 

,034 ,127 ,043 ,162 ,120 ,105 
Sig. (2-
tailed) 

,714 ,170 ,641 ,080 ,194 ,260 
N 118 118 118 118 118 118 
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Priloga 8:  Tabela: Spearmanov koeficient korelacije med stopnjo izobrazbe staršev 
in pogostostjo vključevanja otroka v matematične dejavnosti doma 
 Izobrazba očeta Izobrazba matere 
Štetje naprej Correlation 

Coefficient -,129 -,088 
Sig. (2-tailed) ,167 ,346 
N 117 117 

Štetje nazaj 
Correlation 
Coefficient ,013 -,102 
Sig. (2-tailed) ,893 ,277 
N 116 116 

Preštevanje predmetov 
Correlation 
Coefficient -,083 -,100 
Sig. (2-tailed) ,376 ,284 
N 117 117 

Poimenovanje zapisanih 
števil 

Correlation 
Coefficient -,186* -,190* 
Sig. (2-tailed) ,045 ,040 
N 117 117 

Pisanje števil 
Correlation 
Coefficient -,224* -,182 
Sig. (2-tailed) ,016 ,052 
N 115 115 

Seštevanje do 10 
Correlation 
Coefficient -,094 ,049 
Sig. (2-tailed) ,314 ,601 
N 118 118 

Odštevanje do 10 
Correlation 
Coefficient -,047 -,042 
Sig. (2-tailed) ,614 ,655 
N 118 118 

Pogovarjanje o denarju 
med nakupovanjem 

Correlation 
Coefficient -,099 -,098 
Sig. (2-tailed) ,288 ,293 
N 118 118 

Merjenje sestavin med 
kuhanjem 

Correlation 
Coefficient ,056 ,059 
Sig. (2-tailed) ,550 ,523 
N 118 118 

Merjenje časa/trajanja 
različnih dejavnosti 

Correlation 
Coefficient -,109 -,024 



Amela Jašarević OBČUTEK ZA ŠTEVILA IN KOLIČINE OTROK PRED VSTOPOM V ŠOLO  
 

130  

Sig. (2-tailed) ,244 ,795 
N 116 116 

Družabne igre s kocko 
Correlation 
Coefficient ,001 -,031 
Sig. (2-tailed) ,993 ,740 
N 118 118 

Uporaba koledarja 
Correlation 
Coefficient ,027 -,144 
Sig. (2-tailed) ,769 ,123 
N 117 117 

*Povezava statistično pomembna pri 5% tveganju 
*Povezava statistično pomembna pri 1% tveganju 
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Priloga 9: Kruskal-Wallis in Mann-Whitney test za analizo razlik v rezultatu otrok 
na preizkusu razvitosti občutka za števila in količine glede na starost 
 

Kruskal-Wallis test 
 Podr1 Podr2 Podr3 Podr4 Podr5 SkupajT 
Chi-
Square 

17.628 10.665 7.909 4.056 4.213 13.793 
df 2 2 2 2 2 2 
Asymp. 
Sig. 

.000 .005 .019 .132 .122 .001 

 
 
 

Mann-Whitney test razlik med prvo in drugo starostno skupino* 
 Skupaj točk 

Mann-Whitney U 1490.000 
Wilcoxon W 3086.000 
Z -2.309 
Asymp. Sig. (2-tailed) .021 

Mann-Whitney test razlik med drugo in tretjo starostno skupino* 
 Skupaj točk 

Mann-Whitney U 902.000 
Wilcoxon W 3387.000 
Z -1.790 
Asymp. Sig. (2-tailed) .073 

Mann-Whitney test razlik med prvo in tretjo starostno skupino* 
 SkupajT 

Mann-Whitney U 495.000 
Wilcoxon W 2091.000 
Z -3.647 
Asymp. Sig. (2-tailed) .000 

*1 starostna skupina = 5 let do 5let in 6 mesecev) 
2 starostna skupina = 5 let in 7mesecev do 6let 

3 starostna skupina = 6 let in 1 mesec in več 
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Priloga 10: Tabela: Mann-Whitney test za analizo razlik v rezultatu otrok na 
preizkusu razvitosti občutka za števila in količine glede na spol 

 
 Skupaj točk 
Mann-Whitney U 3005.000 
Wilcoxon W 6086.000 
Z -.531 
Asymp. Sig. (2-tailed) .595 
 
 
 
Priloga 11: Tabela: Mann-Whitney test za analizo razlik v rezultatu otrok na 
preizkusu razvitosti občutka za števila in količine glede na prisotnost posebnih 
potreb 

 
 Skupaj točk 
Mann-Whitney U 331.000 
Wilcoxon W 451.000 
Z -4.417 
Asymp. Sig. (2-tailed) .000 
 
 
 
 
 


