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POVZETEK 

Magistrsko delo obravnava razumevanje pojma števila pri 3–5-letnih otrocih. Teoretični del 

vključuje izhodišča o številih in štetju, reprezentaciji števil ter o otrokovem osvajanju pojma 

števila. Empirični del predstavlja rezultate preverjanja sposobnosti štetja pri 3-5-letnih otrocih 

in primerjavo le-te s sposobnostmi prehajanja med reprezentacijami. Raziskovalni problem 

obravnava, ali otroci, ki dobro štejejo, tudi dobro prehajajo med reprezentacijami (konkretno, 

grafično, simbolno in jezikovno). Magistrsko delo preučuje in predstavlja, kako otrok osvaja 

pojem števila do 10 in kako se znanje otrok o številih povezuje z zmožnostjo prehajanja med 

reprezentacijami števil. Raziskovalni pristop je kombinacija kvantitativne in kvalitativne 

raziskave. Podatki raziskave so zbrani s strukturiranim intervjujem iz dveh delov, en del 

ugotavlja otrokovo sposobnost štetja, drugi del pa njegovo prehajanje med reprezentacijami 

števil. V raziskavi je sodelovalo 48 otrok, po 16 v starosti 3–3,5 let, 4–4,5 let in 5–5,5 let. 

Raziskava je bila opravljena v enem od ljubljanskih vrtcev, pri otrocih, katerih starši so 

soglašali s sodelovanjem otrok v raziskavi. Konkreten cilj raziskave so ugotovitve značilnosti 

3-,4- in 5-letnikov pri štetju in prehajanju med reprezentacijami števil. Raziskava je pokazala, 

da spol ne vpliva na uspešnost otrok pri štetju in da je starost otrok pomemben dejavnik, ki 

vpliva na razumevanje števil. Pri štetju po načelih štetja in prehajanju med reprezentacijami 

so bili manj uspešni mlajši in bolj uspešni starejši otroci. Od vseh prehodov med 

reprezentacijami je bilo otrokom najtežje prehajati iz konkretne v simbolno reprezentacijo, 

najlažje je bilo prehajati iz grafične v konkretno reprezentacijo. Izkazalo se je, da je 

prehajanje med reprezentacijami učinkovit pokazatelj otrokovega razumevanja pojma število. 

Ugotovitve so v pomoč vzgojiteljem pri načrtovanju dejavnosti iz štetja v predšolskem 

obdobju. 

 

 

 

Ključne besede: števila, štetje, reprezentacija, prehajanje med reprezentacijami, jezik, 

predšolski otroci. 

  



UNDERSTANDING THE CONCEPT OF THE NUMBER AMONG 3-5 

YEARS OLD CHILDREN 

 

ABSTRACT 

The master's thesis deals with the understanding of the concept of numbers of children aged 

three to five. The theoretical part includes the basis of numbers and counting, numbers and 

representation of the numbers and the child's conquest of the concept of number. The 

empirical part represents the results of the verification abilities of counting of children aged 

three to five and comparing this with the ability to switch between representations. The 

research deals with the problem of whether children were able to switch between the 

representations (concrete, graphical, symbolic and verbal). The master's thesis investigates 

and shows how a child conquers the concept of numbers up to 10 and how the children's 

knowledge of the numbers is associated with the ability to switch between representations of 

numbers. The research approach is a combination of quantitative and qualitative research. 

Research data for this study were collected through a structured interview in two parts: one 

part dealt with the child's ability to identify the count, the other part looked at the crossing 

between the representations of numbers. The study involved 48 children, 16 of the age of 3-

3.5 years, 4-4.5 years and 5-5.5 years. The survey was performed in one of Ljubljana’s 

kindergartens for children whose parents consent to participation of children in research. A 

concrete goal of the research findings features three- four- and five-year-olds with a view to 

counting and switching among representations of numbers. The research showed that gender 

does not affect the performance of children when it comes to counting and the age of the 

children is an important factor that affects the understanding of numbers. When children were 

counting according to the principles of counting and changing between representations there 

have been less successful younger than older children. Of all the transitions between 

representations, for the children it was most difficult to migrate from the concrete to the 

symbolic representation. It was easiest to migrate from the graphical representation to the 

concrete. It turns out that the switching between representations is an effective indicator of the 

child's understanding of the concept of number. The findings are useful to help kindergarten 

teachers to plan activities for counting at pre-school age. 

 

 

Keywords: numbers, counting, representation, transitions between representations, language, 

pre-school children. 
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1 UVOD 
 

Ko opazujem otroka, ki se spoznava s kulturnim bogastvom naše družbe, prepoznavam med 

njimi in našimi predniki, ko so še živeli v plemenih, pomembno podobnost. Najprej na 

majhnih množicah prepoznavajo, kaj je več in kaj manj, pri velikih množicah se jim zdi vse 

nejasno. Majhni otroci, v mislih imam triletnike, pri številnih predmetih, za katere 

kardinalnostih ne poznajo, preprosto rečejo, da jih je veliko, če jih je 7, 12 ali 99. Števila 

dojemajo po načelu ena, dva, tri in veliko. Naslednja stvar, ki jo osvojijo, je prirejanje. 

Današnjim otrokom ni več treba izumljati glasov in zapisov za števila, v tem so si otroci in 

predniki različni. Preskok v napredku od števila do zapisa, ki je v zgodovini trajal več tisoč 

let, našim otrokom ponudimo naenkrat in verjetno jim je to včasih težko. Otroci morajo vse 

zgodovinske spremembe o številu sprejeti do vstopa v šolo. Današnji otroci so v prednosti, 

ker jim odrasli lahko predstavimo glasove in zapise števila. Do razumevanja pojma števila se 

ne da priti le s pripovedovanjem. Razumevanje pojma dozori v otrocih samih, z njihovo lastno 

aktivnostjo. Razumeti števila je za nekaj let stare otroke velika stvar. 

Pri svojem delu v vrtcu opažam, da so števila del vsakdanjika otrok. Otroci štejejo tudi do 100 

ali pa le do 5. Ugotavljam, da zahteva prepoznavanje otrokovega dejanskega znanja 

zavedanje, da otrok kljub besednemu štetju morda ne razume števil v vseh relacijah in 

reprezentacijah. Če prepoznam, v katerem smislu otroci obvladajo števila, lahko ponudim 

temu primerne dejavnosti.  

V teoretičnem delu Števila in štetje se osredotočam na objektivne definicije. Definiram števila 

in njihov nastanek ter štetje po načelih štetja. Prizadevala sem si ločiti štetje od razvoja štetja 

pri otroku, ki sledi v četrtem poglavju. Na nekaterih mestih se pojma zaradi povezanosti 

vseeno dotikata. Podobno velja za načela štetja in kršitve načel štetja, ki prav tako sledijo v 

četrtem poglavju. V tretjem poglavju sem predstavila kompleksnost reprezentacije števil. 

Izbrala sem podrobno obrazložitev konkretne, grafične, simbolne in jezikovne reprezentacije, 

ker so vse omenjene reprezentacije osnova empiričnemu delu. V poglavje o reprezentacijah 

sem vključila še prisotnost reprezentacije števil po Kurikulumu za vrtce. V četrtem poglavju 

predstavljam števila v smislu otrokovega razvoja. Predstavljam števila z vidika kognitivnega 

razvoja pri otroku po Piagetu. Raziskovala sem, kdaj in do koliko otroci štejejo in kako 

osvojijo pojem števila. Predstavila sem še besedno štetje, s katerim imam v mislih razvoj 

osvajanja besed števil in o pomenu le-tega na otroka. Dotaknila sem se tudi težav pri 

dojemanju pojma število. V nadaljevanju sem predstavila možne napake pri upoštevanju načel 

štetja. Del obsežnega četrtega poglavja obsega še predloge dejavnosti za usvajanja pojma 

število in raziskave o štetju, povezane z reprezentacijami. 

Še nekaj besed o terminologiji v magistrskem delu. Ko pišem o štetju, imam v mislih štetje z 

razumevanjem, ki temelji na razumevanju načel štetja. Ko pišem o besednem štetju ali o 

preštevanju, imam v mislih naštevanje imen števil brez upoštevanja načel štetja. 
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2 ŠTEVILA IN ŠTETJE 
 

ŠTEVILA 

Števila imajo pomen, z njimi lahko predvidevamo, razlagamo. Števila dajejo smisel 

resničnemu svetu (Dehaene, 2011). Različni avtorji opredeljujejo število različno. V 

nadaljevanju predstavljam nekatere opredelitve: 

 Po Piagetu je število več kot ime, je povezava, ki je ni med posameznimi predmeti. 

Povezava je abstrakcija, ki je korak naprej od fizičnih povezav, je miselna 

konstrukcija, ki temelji na predmetih in določi mesto v vrsti, predstavi, koliko 

objektov je v številčni vrsti, in se ne spreminja glede na razvrstitev v prostoru je 

(Kavkler, 1991).  

 Število je matematičen objekt z abstraktno entiteto, ki ga uporabljamo za štetje, 

merjenje in za označevanje besednih ali vidnih simbolov; ki stoji za kardinalnostjo 

niza, intenzivnost neprekinjene količine in/ali položaj elementa na seznamu 

(Piazza in Eger, 2015).  

 Število je odnos, ki kaže na mesto v določeni ureditvi; odnos, ki ponazarja, koliko 

predmetov je vključenih v niz, število pa je kljub prostorskim preureditvam stalno 

(Labinowicz, 2010: 99).  

 Število je pojem, ki ga zapišemo s simboli. »S pisnimi simboli označujemo zelo 

različne številske koncepte: kardinalnost, ordinalnost, kombinacijo teh dveh, 

številke kot oznake, merska števila …« (Manfreda Kolar, 2006: 64) 

 Števila so najpreprostejši in najbolj razširjen svetovni jezik (Knapp in Bass, 1999).  

 

2.1 NASTANEK ŠTEVIL 

Število v matematičnem smislu je povsem predmet kulturne dediščine, izumljen pri 

Babiloncih pred približno 5.000 leti (Dehaene, 2011). Pred veliko tisočletji, ko ljudje še niso 

rabili veliko besed in preden so začeli uporabljati denar ter poznali besede za števila, so že 

poznali števila. Niso jih znali poimenovati, niso razmišljali o njih ali jih risali, vendar so jih 

vseeno uporabljali. Razlikovali so ena, dve, tri in veliko, kot bi bili barvno slepi za količine. V 

tistem času so le z opazovanjem težko razlikovali med šestimi in sedmimi jabolki, samo zato, 

ker takrat še niso poznali štetja (Bentley, 2010). Že primitivni človek je bil prisiljen k štetju, 

ob menjavi blaga in ob preprosti trgovini (Devidé, 1984). Poglavarji plemen so morali na nek 

način vedeti, ali so prišli vsi bojevniki z boja ali ne. Vsak bojevnik, ki je šel v boj, je dal na 

kup en kamen. Ko se je vračal z boja, je vzel kamen s kupa in tako so ugotovili, koliko 

bojevnikov so izgubili v boju. Delo s kamni je bilo nerodno, saj zahtevajo prostor, pa še 

izgubili so se lahko. Naši predniki so zato razvili zapis dogovorov o številih, da so si lažje 

zapomnili število, in sicer s pomočjo zarez v kosti, ponekod so v ta namen uporabljali tudi 

živalske rogove ali les (Bentley, 2010). Torej je načelo povratno enoličnega prirejanja eno 

najstarejših načel štetja.  
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Naši predniki so pogosto delali zareze v skupinah po pet, ker imamo pet prstov na rokah in 

ker so si tako olajšali razlikovanje med dvema skupinama velikega števila predmetov. Opaziti 

razliko med npr. 5 in 6 brez štetja je bilo za naše prednike težko, zato so si pomagali s 

premikanjem prstov na roki za vsako zarezo. Enak način so za zapisovanje uporabili Rimljani 

več deset tisoč let pozneje. Rimske števke I, II, III,IV,V itd. so izvirale iz zarez na kosteh ali 

lesu (Bentley, 2010).  

Naši predniki so si morali izmisliti tudi imena za števila, da so se lahko sporazumevali. V 

različnih kulturah po vsem svetu so izumili različne glasove za števila. Najprej so bili glasovi 

povezani z deli telesa (prsti in drugi deli telesa). Sčasoma se je izkazalo, da morajo biti imena 

števil, da so uporabna, kratka in preprosta, da jih lahko izgovorimo hitro. Besede, ki so si jih ti 

pradavni kmetje in lovci iz preteklosti izmislili, tvorijo osnovo besed, ki jih še danes 

uporabljamo po vsej Evropi in drugod v različnih jezikih (prav tam).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1: Besede za števila po naših prednikih (Bentley, 2010) 

 

Števila lahko izrazimo z besedo, zaradi uporabnosti pa so jih ljudje morali zapisati s simboli. 

Približno tisoč let so Egipčani za zapisovanje števil uporabljali slike. Za risanje slik so 

potrebovali kar nekaj časa, zato so jih mojstri gradnje piramid postopoma poenostavili (Knapp 

in Bass, 1999). 

 

 

Slika 2: Starodavni egipčanski simboli, ki so jih uporabljal i za štetje (Knapp in Bass, 1999) 

 

1  oi-no, oi-ko, oi-wo 

2  dwo, dwu, dwoi 

3  tri, treyes, tisores 

4  kwetwores, kwetesres, kwetor 

5  pénkwe, kwenkwe 

6  seks, sweks 

7  septm 

8  októ, oktu 

9   néwn 

10 dékm 
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Kitajci so števila zapisovali s črtami, vendar se ti znaki niso izkazali za uporabne pri 

seštevanju. Grki in Rimljani so uporabljali nekatere črke iz svojih abeced kot številke. Tudi to 

se ni izkazalo za uporabno, saj je bilo včasih težko ugotoviti, kaj je število in kaj abeceda. 

Hindujci v Indiji so za vsako od števil od ena do devet iznašli nov simbol, ki je osnoval temelj 

sistema, ki so ga Arabci preoblikovali in razširili po celem svetu. Zato tem številom rečemo 

arabske številke (Knapp in Bass, 1999). 

 

ŠTETJE 

V štetju je prvi smisel števil (Ferbar, 1990: 9). Po latinsko pomeni rationem putare šteti. 

Beseda ratio pomeni odnos med stvarmi in beseda putare pomeni odžagati ali obrezati drevo. 

Ko so Rimljani govorili o štetju, so razumeli naslednje: »Opazuj odnos stvari in naredi zareze 

v lesu.« Štetje je operacija, ki mnogosti priredi eno. Je povratno enolična preslikava 

elementov preštevane množice v množico prvih nekaj naravnih števil (prav tam). Štetje 

pomeni pripisati število, da bi lahko primerjali velikosti različnih sklopov objektov ali 

dogodkov (Cooke, 2007). Proces štetja vključuje odmišljanje posameznih individualnih razlik 

med predmeti, ki jih štejemo, in nato vzporejanje dveh skupin predmetov: ene s predmeti, ki 

jih štejemo, in druge s predmeti, s katerimi štejemo (Devidé, 1984: 20). Štetje je določanje 

skupnega števila stvari v neki množici tako, da vsako stvar označimo s številom, za eno 

večjim kot je število, s katerim smo označili prejšnjo stvar (Knapp in Bass, 1999). Štetje je na 

videz enostaven proces, vendar je pravzaprav zelo kompleksno. Poznati moramo dovolj 

poimenovanj (števil), da lahko preštejemo vse predmete, ki jih želimo prešteti (Liebeck, 

1995). Najmanjše število za štetje je 1. En način za predstavo štetja števil je prazna ravnina s 

števili kot izmenjujočimi se kamni, začenši z 1, ki se nadaljujejo v neskončno (Cooke, 2007). 

 

 

 

 

 

Slika 3: Predstava štetja  

 

OBLIKE ŠTETJA 

Otrok pri štetju uporablja različne strategije (Hodnik Čadež, 2004; Markovac, 1990):  

 šteje predmete, ki jih lahko premika (ti predmeti so lahko postavljeni v vrsti, krogu, 

gruči …); 

 šteje stvari, ki se jih lahko dotakne, ne more pa jih premakniti (na primer sličice v 

knjigi); 

 šteje stvari s pogledom, torej stvari, ki jih vidi, ne more se jih dotakniti (na primer 

oddaljene hiše); 

 

1     2    3     4     5     6     7     8    itd. 

                … 
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 šteje stvari, ki jih ne vidi (na primer okna v stanovanju, ko otrok ni v stanovanju); 

 štetje predmete v gibanju; 

 štetje predmete in pojave, ki sledijo drug drugemu (koraki, udarci rok …); 

 štetje v mislih, ki predstavlja najabstraktnejši način štetja, kar se nanaša na predstave 

prej zaznanih predmetov.  

 

Otroku moramo dati možnost, da šteje na vse zgoraj naštete načine, saj ob vsakem načinu 

postopoma pridobiva izkušnje o povratni enoličnosti oziroma o doslednem prirejanju števil 

preštevancem (Hodnik Čadež, 2004: 24). 

 

2.2 NAČELA ŠTETJA 

Otrok v predšolskem obdobju veliko šteje, rad zapisuje števila in ugotavlja največje možno 

število (Hodnik Čadež, 2004). Veščina štetja je pogojena z razumevanjem principov 

(Manfreda Kolar, 2006, Papalia idr., 2003) oziroma načel štetja (Hodnik Čadež, 2004 in 

Ferbar, 1990). Načela štetja so (Manfreda Kolar, 2006; Hodnik Čadež, 2004; Papalia idr., 

2003 in Ferbar, 1990): 

 načelo povratno enoličnega prirejanja, 

 načelo urejenosti ali ustaljenega vrstnega reda, 

 načelo kardinalnosti, 

 načelo nepomembnosti vrstnega reda, 

 načelo abstrakcije. 

Prva tri načela pojasnjujejo pravila procesa, kako šteti. Četrto načelo pove, kaj lahko štejemo, 

peto pa povezuje vsa prejšnja načela (Manfreda Kolar, 2006). Načela štetja po Gelmanovi in 

Gallistelu (Cordes in Gelman, 2005) veljajo za besedne in nebesedne situacije.  

 

NAČELO POVRATNO ENOLIČNEGA PRIREJANJA 

Vsakemu od preštevanih predmetov priredimo natanko eno ime (števnik). Otrok mora pri tem 

uskladiti dva procesa. Prvi je delitev predmetov, preko katere otrok loči že preštete predmete 

od nepreštetih. Drugi je poimenovanje le-teh s števnikom ali na kakšen drug način. 

Pomembno je, da otrok vsako besedo uporabi le za označitev enega od preštevanih 

predmetov, kasneje se ne sme več ponoviti (Manfreda Kolar, 2006). Primerjava brez štetja je 

predštevilčna misel, saj ujemanje ena na ena ni odvisno od razumevanja števila, oblikuje pa 

podlago za njegovo razumevanje. Pravo štetje vsebuje več kot naštevanje števil. Vsebuje tudi 

vzporejanje števil s predmeti. To je abstraktnejši primer ujemanja ena na ena, kot je 

vzporejanje dveh nizov predmetov (Labinowicz, 2010). 
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NAČELO UREJENOSTI  

Pri štetju uporabljamo različne besede, ki morajo biti razporejene v stalen, nespremenljiv 

vrstni red. Za uspešno upoštevanje načela je treba poznati dolgo listo urejenih imen. Zaradi 

tehnične težave zapomnitve tolikih imen lahko pričakujemo, da bo otrok bolj kompetenten pri 

določanju manjših množic (Manfreda Kolar, 2006).  

Otrok upošteva to načelo, če: 

 uporablja konvencionalno zaporedje števnikov, 

 uporablja kakšno drugo standardno zaporedje izrazov (npr. abecedo), 

 konsistentno uporablja neko nestandardno zaporedje.  

 

NAČELO KARDINALNOSTI 

Načelo kardinalnosti nam pove, da zadnji števnik, ki smo ga uporabili pri preštevanju, določi 

moč množice. Omenjeno načelo se običajno razvije kasneje, saj mora otrok nujno razumeti 

prvi dve načeli, da je lahko uspešen pri tem (Manfreda Kolar, 2006).  

Otrok upošteva to načelo, če izpolnjuje katerega od štirih kriterijev (prav tam): 

Direktni dokaz: 

 otrok prešteje predmete in ponovi zadnji števnik; 

 otrok zadnjemu števniku da pretiran poudarek pri izgovarjavi. 

Posredni dokaz: 

 otrok prešteje množico, kasneje pa brez ponovnega štetja zna povedati, koliko 

predmetov množica vsebuje; 

 otrok opiše moč množice s števnikom, ne da bi pri tem glasno štel. 

 

V raziskavi Gelmanove in Gallistela (1978, v Manfreda Kolar, 2006) se je izkazalo, da že 

dveletni otroci v glavnem razumejo to načelo. Razlika je le v načinu njegovega izražanja. S 

starostjo narašča uporaba posrednih načinov. Ko otrok pretirano poudarja zadnji števnik, 

lahko sklepamo, da se načelo kardinalnosti ravno oblikuje. Od tod bi prav tako lahko sklepali, 

da se bodo starejši otroci vrnili k rabi direktnih načinov opredeljevanja moči množic, ko bodo 

le-te postale večje (Manfreda Kolar, 2006). Odrasli uporabljamo vsaj tri načine za določanje 

moči množice: prepoznavanje, štetje in ocenjevanje (Geary, 1994). 

 

NAČELO ABSTRAKCIJE 

Načelo abstrakcije določa, kaj lahko štejemo (Geary, 1994). Določa, da se lahko načela 

povratno enoličnega prirejanja, urejenosti in kardinalnosti lahko uporabijo za katerokoli 

množico stvari (Manfreda Kolar, 2006) ali da je štetje neodvisno od narave predmetov 
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(Hodnik Čadež, 2004; Papalia idr., 2003, Ferbar, 1990). Abstrakcija je za predšolske otroke 

zelo težaven proces. Otrokove številčne pojme je treba prenesti na različne predmete, da se 

otrok zave, da je število pojem zase, da ni isto, kar so predmeti neke množine (Rostohar, 

1966). Veliko 2- in 3-letnikov je sposobnih uporabljati štetje za mešane sklope predmetov 

(Geary, 1994). 

 

NAČELO NEPOMEMBNOSTI VRSTNEGA REDA  

Načelo pove, da je vrstni red štetja predmetov nepomemben. Otrok, ki razume to načelo, ve: 

 da so preštevanci stvari in ne »ena«, »dva«, »tri« …, da določen števnik ne opredeljuje 

točno določenega objekta; 

 da so uporabljeni števniki poljubni, da so le časovno vezani na določen objekt in niso 

njegova lastnost. Potem, ko je štetje končano, ni več nobene povezave med števniki in 

prej preštevanimi predmeti; 

 da je kardinalno število nespremenjeno ne glede na vrstni red preštevanja (Manfreda 

Kolar, 2006). 

 

Otrok šteje, ko razume in zna uporabljati vsa načela štetja. To je, ko zna vsakemu predmetu 

prirediti natanko eno poimenovanje (števnik); ko za štetje uporablja različne besede v stalnem 

vrstnem redu; ko prešteje predmete in ponovi ali poudari zadnji števnik; ko ve, da lahko šteje 

katerokoli množico stvari in ko ve, da je vrstni red štetja nepomemben. Pravo štetje je za 

otroka velik zalogaj.  
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3 REPREZENTACIJE ŠTEVIL 
 

Reprezentacija je nekaj, kar stoji nekje namesto nečesa drugega (Hodnik Čadež, 2003, 2015). 

Za vsako reprezentacijo moramo definirati:  

 reprezentiran svet (svet, ki ga reprezentiramo),  

 svet, ki ga reprezentirajoči svet prikazuje,  

 kateri aspekti so predstavljeni,  

 katere vidike reprezentiranega sveta predstavlja in  

 povezanost med svetom, ki se predstavlja, in reprezentirajočim svetom (Palmer, 1978, 

v Hodnik Čadež, 2015).  
 

Reprezentacije so sestavni del spoznavanja matematike, ki nam po eni strani pomagajo pri 

oblikovanju matematičnih pojmov, po drugi strani pa predstavljajo tudi vir težav za otroke, saj 

otroci ne interpretirajo reprezentacij tako, kot bi mi želeli (Hodnik Čadež, 2003). 

Prepoznavanje več različnih reprezentacij števil in sposobnost njihovega interpretiranja sta 

sestavna dela razumevanja števil (Powell in Nurnberger-Haag, 2015). 

Predstavitev matematičnih pojmov igra ključno vlogo v matematičnem izobraževanju. 

Chapman (2010, v Hodnik Čadež, 2015) je te vloge reprezentacije pri učenju matematike 

definiral kot naslednje načine: 

 Način razmišljanja ali interpretacija predstavljenega, ki jo definiramo kot notranji svet 

izkustva. Notranje reprezentacije, znane kot kognitivne reprezentacije (Palmer, 1978, 

v Hodnik Čadež, 2015: 8), razumemo kot mentalne slike, ki navadno temeljijo na 

zunanjih reprezentacijah. Da je otrok osvojil matematični pojem, lahko sklepamo na 

podlagi njegove razlage zunanje reprezentacije, saj tako lahko pokaže napredek v 

razumevanju matematičnih pojmov. 

 Način zapisovanja, predstavljanja ideje (reprezentacija mišljenja). Otroci med učenjem 

s poznavanjem matematičnih konceptov reprezentirajo svoje razmišljanje na različne 

načine: v rokovanju s konkretnimi materiali, s prikazovanjem idej z grafičnimi 

predstavitvami, s pojasnjevanjem simboličnega predstavljanja idej. 

 Sredstvo komunikacije (npr. pri tolmačenju) je vloga reprezentacije, ki je pri 

pojasnjevanju zelo obsežna. Konkreten material je lahko strukturiran ali 

nestrukturiran. Najbolj priznani materiali na osnovnošolski ravni so tako imenovane 

Dienesove kocke, ki predstavljajo desetiški sistem in vsebujejo modele stotic, desetic 

in enic. Raziskave o uporabi materiala pri učenju aritmetičnih vsebin niso enotne. 

Temeljijo na določanju količine matematičnega znanja, ki jih mora imeti otrok, da bi 

mu rokovanje s tem materialom koristilo (Hodnik Čadež, 2015). 

 

Razlikujemo med notranjimi (mentalne slike) in zunanjimi (okoljskimi) reprezentacijami 

(Hodnik Čadež, 2003, 2015; Powell in Nurnberger-Haag, 2015). Zunanje reprezentacije so 
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sestavljene iz strukturiranih simboličnih elementov, katerih naloga je zunanji, viden prikaz 

določene matematične stvarnosti (Hodnik Čadež, 2003, 2015). Informacije zunanjih 

reprezentacij niso direktno prenosljive oz. prevedljive v notranje reprezentacije. Pridobivanje 

znanja s pomočjo reprezentacij temelji na aktivni udeležbi otrok v procesu interpretacij 

reprezentacij in je med drugim odvisno tudi od otrokovega predznanja (Hodnik Čadež, 2003). 

Notranje reprezentacije opredeljujemo kot miselne predstave oz. miselne prezentacije, nekaj, 

kar nima originala, kot notranji svet izkušenj (Hodnik Čadež, 2015). Notranjih reprezentacij 

ne moremo neposredno opazovati (Manfreda Kolar, 2006). To je najmanj dostopno področje 

za pedagoške delavce in zato najbolj zanimivo (Hodnik Čadež, 2015). Naše razumevanje 

otrokovih notranjih reprezentacij je mogoče le z opazovanjem otrok pri uporabi zunanjih 

reprezentacij (Manfreda Kolar, 2006). Vsak medij, preko katerega skušamo razumeti notranji 

svet izkušenj, je le bolj ali manj dobra interpretacija naših notranjih formulacij (Hodnik 

Čadež, 2015). Uspešno učenje je aktivno oblikovanje znanja v procesu interakcij med 

zunanjimi in notranjimi reprezentacijami (Hodnik Čadež, 2003).  

Med različnimi interpretacijami koncepta številske reprezentacije razlikujemo: številčnost, 

številski sistem in mentalne reprezentacije (Fayol in Seron, 2005). Številčnost določa 

številske lastnosti niza v resničnem svetu. Številski sistem ali simbolne kode se uporabljajo z 

namenom predstavitve številčnih podatkov, ki ustrezajo dejanskemu stanju, ki niso povezani s 

predmetom in so bile v preteklosti oblikovane in organizirane v obliki sistema (npr. arabske 

številke, izgovorjena števila in rimske številke). Mentalne reprezentacije pa so notranje 

predstave, ki se nanašajo tako na sistem številčnega zapisa kot na številčnost različnih 

sklopov predmetov ali resničnih ali mentalnih dogodkov (prav tam).  

Zunanje reprezentacije števil so po V. Manfreda Kolar (2006) lahko konkretne in simbolne, 

po T. Hodnik Čadež (2003, 2015) pa poleg omenjenih še grafične. Novejše raziskave kažejo, 

da je bolj kot vrstni red obravnave reprezentacij pomembno vzpostavljanje povezav med 

njimi (Hodnik Čadež, 2015).  

V nadaljevanju bomo predstavili konkretno, grafično, simbolno in jezikovno reprezentacijo, 

saj je empirični del osnovan na podlagi prehodov, kot so predstavljeni na sliki 4. 

 

 

 

Slika 4: Odnosi med reprezentacijami (Hodnik Čadež, 2003, prirejeno po Haylock in Cockburn, 

1989) 
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Slika ponazarja jezikovno, konkretno in grafično reprezentacijo ter matematične simbole, kar 

razumemo kot simbolno reprezentacijo. Puščice med reprezentacijami predstavljajo vse 

možne kombinacije prehodov med reprezentacijami. V tem magistrskem delu pozornost 

posvečamo prehodom med reprezentacijami števil. Reprezentacije in prehodi med njimi lahko 

veljajo tudi za druge matematične pojme.  

 

3.1 KONKRETNA REPREZENTACIJA 

Poznamo strukturirane in nestrukturirane materiale. Strukturirani so npr. Dienesove plošče, 

katerih namen je sicer že osnovnošolskim otrokom pomagati pri razumevanju desetiškega 

sistema in računskih algoritmov. Poznamo tudi Cuisenairjeve stolpiče, s pomočjo katerih 

učenci spoznavajo numerične oz. algebraične odnose. Konkretni nestrukturiran material 

predstavlja vse reči, ki jih otrok uporablja kot pripomočke za učenje. Konkretni material pri 

učenju matematike so otrokovi prsti na rokah, lahko pa tudi na nogah. Obstaja splošno 

prepričanje učiteljev, vzgojiteljev in staršev, da se otroci laže učijo matematiko, če pri tem 

uporabljajo konkreten material. Ugotovitve različnih raziskav opozarjajo, da konkretni 

material sam po sebi ne zagotavlja uspešnega učenja oz. tako kot je učenje kompleksen 

proces, je tudi uporaba konkretnega materiala. Fizični občutek ob uporabi je pomemben vir 

znanja (Pimm, 1995), vendar konkretni material sam po sebi ne zagotavlja izkušnje, tudi ne 

vsebuje matematike in ni njen izvor. Samo ljudje s svojimi mislimi lahko osmislimo 

konkreten material in vzgojiteljeva vloga ob uporabi konkretnega materiala je predvsem 

pomagati otroku, da material osmisli.  

Največja »nevarnost« je, da je otrok pri rokovanju z materialom bolj pozoren na samo 

rokovanje kot pa na učenje o pojmu, ki ga želimo pojasniti ob določenem materialu. Lahko je 

tudi nasprotno, otrok bi lahko določene operacije zmogel tudi brez uporabe konkretnega 

materiala. Konkreten material torej ni izvor matematike, tudi zgolj rokovanje z njim ni dovolj, 

da otrok določen matematični pojem razume. Pomen konkretnega materiala je največkrat 

poudarjen v uvodni fazi učenja o določenem matematičnem pojmu. Pri razumevanju 

matematičnih pojmov je bistveno prehajanje med posameznimi reprezentacijami in težko bi 

kateri od reprezentacij v katerikoli fazi učenja dali prednost. Ključno pri uporabi konkretnega 

materiala je, da vzgojitelji namenimo večjo vlogo povezovanju znanja, ki ga otrok pridobiva 

ob različnih reprezentacijah, torej da pri vpeljevanju konkretnega materiala razmišljamo, kaj 

naj s pomočjo konkretnega materiala osvojijo, in ne, kako naj material uporabljajo (Hodnik 

Čadež, 2003).  

V rokovanju z materialom se mora odražati miselna aktivnost, ki je potrebna za razumevanje 

abstraktnega matematičnega pojma. Če zunanje reprezentacije ne predvidijo določenih 

miselnih naporov, so didaktično neustrezne. Otroci koristijo didaktični material, dokler je to 

potrebno, torej dokler ne uspejo rešiti naloge brez uporabe tega materiala (Markovac, 1990). 

Ko to dosežejo, konkretni material otrokom ni več potreben. Konkretni (didaktični) material 

ima vlogo posrednika med cilji učenja in otrokom, ki mora te cilje doseči. Vzgojitelj se mora 

pri uporabi konkretnih materialov spraševati: Se otroci zavedajo vrednosti konkretnih 

materialov, ga uporabljajo na način, ki se od njih pričakuje, jih konkretni material napeljuje 
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do spoznavanja izbranih matematičnih ciljev? To so ključna vprašanja, ki si jih vzgojitelj 

mora postaviti, ko se odloča o uporabi materialov. Uporabljamo izbrane materiale, da njihovo 

uporabo prilagodimo našim razlagam, ali razlago prilagajamo materialu ali kombiniramo 

oboje (Hodnik Čadež, 2015). 

 

3.2 GRAFIČNA REPREZENTACIJA 

Grafične reprezentacije so pri učenju matematike v vrtcih najbolj zastopane v drugem 

starostnem obdobju. Predstavljajo nekakšen most med konkretnimi reprezentacijami in 

reprezentacijami z matematičnimi simboli (Hodnik Čadež, 2003). Heedens (1986, v Hodnik 

Čadež, 2003) je grafično reprezentacijo predstavil kot most, ki vodi od konkretnega proti 

abstraktnemu. Deli ju na semikonkretne in semiabstraktne reprezentacije. »Semikonkretne so 

tiste grafične reprezentacije, ki grafično reprezentirajo konkretno izkušnjo, ki je lahko realna 

ali pa namišljena, semiabstraktne pa so reprezentacije, ki semikonkretno reprezentacijo 

reprezentirajo z grafičnimi simboli.« (Hodnik Čadež, 2003: 8) Primer konkretne 

reprezentacije seštevanja do deset je reprezentacija s pravimi orehi, primer semikonkretne 

reprezentacije so narisani orehi, semiabstraktna reprezentacija pa so namesto orehov, na 

primer, narisani krogci. Prikaz s krogci je lahko v neki drugi situaciji primer semikonkretne 

reprezentacije.  

 

3.3 SIMBOLNA REPREZENTACIJA 

Matematika je jezik s svojim sistemom znakov (Labinowicz, 2010). Matematični simboli na 

začetku šolanja so števke od 0 do 9, znaki za operacije (+, -, ., :) ter znaki za relacije (<, >, =) 

(Hodnik Čadež, 2003). Zapis je dvakrat odmaknjen od stvarnosti in je najbolj abstraktna 

oblika predstavljanja. Poljubne konfiguracije z značilnimi oblikami imenujemo števila in ne 

spominjajo na zapleten pojem števila. Dekodiranje znakov za števila ne vodi samodejno do 

pomena. Matematični odnosi niso vgrajeni v njihove simbole. Odnose ustvari in jih tem 

simbolom pripiše človek (Labinowicz, 2010). V vrtcu otrok po Kurikulumu za vrtce »rabi 

simbole, s simboli zapisuje dogodke in opisuje stanje« (Kurikulum za vrtce, 2007: 65), lahko 

tudi brez védenja, kaj številke pomenijo. Otroci velikokrat matematične simbole uporabljajo 

mehanično, brez razumevanja. Čeprav otroci pokažejo, da so pri uporabi matematičnih 

simbolov spretni, se po navadi pokaže, da je njihova uporaba simbolov rigidna oz. uspešna le 

v določenih situacijah (Hodnik Čadež, 2003). V procesu zgodnjega učenja matematike je 

manipulacija s simboli tesno povezana s konkretno in grafično reprezentacijo (Hodnik Čadež, 

2003, 2015). Hiebert (1988, v Hodnik Čadež, 2003) definira matematične simbole kot 

reprezentacijski sistem. Definira pet zaporednih stopenj, preko katerih otroci razvijajo svoje 

sposobnosti uporabe matematičnih simbolov (Hodnik Čadež, 2003, 2015).  

 Prva raven je zagotavljanje odnosa med simboli in referencami za simbole. To 

pomeni, da moramo v procesu spoznavanja matematičnih pojmov otrokom omogočiti 

uporabo konkretnega materiala in grafičnega materiala ter vzpostaviti povezave med 
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reprezentacijami in simboli. Simbol števila se tako poveže kot količinski prikaz, 

konkretno in grafično.  

 Druga stopnja je razvijanje postopkov s simboli, 

 tretja razširjanje postopkov s simboli, 

 četrta avtomatiziranje postopkov s simboli in 

 peta uporabljanje simbolov in postopkov kot referenc bolj abstraktnih simbolnih 

sistemov. 

 

3.4 JEZIKOVNA REPREZENTACIJA 

Jezik je zelo pomemben medij. Z njegovo pomočjo razlagamo, hkrati pa je tudi sam po sebi 

reprezentacijski sistem (Hodnik Čadež, 2003). Z jezikovno reprezentacijo se praviloma otroci 

srečajo pred simbolno reprezentacijo (Cordes in Gelman, 2005). Govor, torej jezik, je najbolj 

celosten in abstrakten način predstavljanja. Čeprav so druge oblike predstavljanja zelo 

podobne predmetom ali dogodkom, ki jih simbolizirajo, govor, izražen v simbolih, ne 

spominja nanje. Govor pogosto spremlja druge oblike predstavljanja in čeprav se večina 

govornih pravil oblikuje pri petih letih starosti, je otrokovo popolno razumevanje pravil in 

pomena besed postopno. Otrokovo usvajanje jezika je tesno povezano z drugimi oblikami 

predstavljanja, kot sta posnemanje in simbolna igra, vse pa se v razvoju pojavlja sočasno 

(Labinowicz, 2010). Razvoj pojmov je v veliki meri odvisen od razvoja miselnih in govornih 

struktur oz. od načina otrokove reprezentacije (Marjanovič Umek, 2004).  

Na predoperacionalni stopnji postaja otrok vse spretnejši pri predstavljanju predmetov in 

dogodkov na različne načine. Največji dosežek, ki označuje otrokov razvoj na 

predoperacionalni stopnji, je sposobnost, da odtrga svojo misel od konkretne dejavnosti. 

Jezikovna reprezentacija je najbolj celosten in abstrakten način predstavljanja. Piaget je na 

zgodnji stopnji razvoja opazil vrzel med logiko in govorom. Mlajši otrok kaže neke vrste 

logiko v akcijah že na zaznavno-gibalni stopnji oz. preden se pojavi govor. Piaget pravi, da 

ima govor korenine v otrokovem usklajevanju dejavnosti, to pa je globlje od govora samega. 

V zaznavno-gibalnem obdobju otrok usklajuje svoje dejavnosti, da bi dosegel čedalje 

zahtevnejše cilje. »Ti skupni akcijski vzorci in splošni vzorec napovedujejo otrokovo 

usvajanje govora, kot kaže, pa tudi izvirajo iz njih.« (Labinowicz, 2010: 107) Piaget 

pojasnjuje, da govor zaostaja za logiko, ker ni nujno, da se akcijski vzorci, ki so učinkoviti za 

inteligentno dejavnost na predmetni ravni, preoblikujejo pred ponotranjenjem na predstavni 

ravni. To je postopen proces, pri katerem se pojavlja zaostajanje besednega za fizičnim 

razumevanjem (prav tam). Če bi bil govor odločilen za razvoj logičnega mišljenja, potem bi 

bili otroci, ki slabo obvladajo govor, zelo prikrajšani na področju logičnega mišljenja. Vendar 

temu ni tako, govor je le eden izmed načinov za izražanje misli, ni pa mišljenje samo. 

Piagetovi sodelavci so poučevali otroke izraze primerjanja, npr. »več kot«, da bi jim pomagali 

osredotočiti se na več kot eno dimenzijo problema. Zmožnost natančne uporabe primerjalnih 

izrazov ni izboljšala njihove zmožnosti logičnega mišljenja (Labinowicz, 2010). Logične 

misli ni mogoče razvijati samo s poučevanjem jezika. Misli nimajo vedno besed. Besede se 
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oblikujejo šele potem, ko so misli zgrajene v novem simbolnem sistemu. Misli pogosto 

formalno izražamo z besedami. Glede na sposobnost govora lahko izražamo multiple možne 

odnose znotraj popolnoma enotnega sistema pojmov. Govor nas omejuje na gledanje 

posameznih delov enega za drugim, ne pa na njihovo sočasno gledanje. Ker besede ustrezno 

označujejo pojme, to vzgojitelje pogosto zavaja v prepričanje, da otrok pojem razume, če se 

ga je naučil imenovati. Pojmov ne moremo posredovati prek govora samega. Otrok, ki ima 

bogat nabor podobnih izkušenj in misli, lahko iz vzgojiteljevega govorjenja razbere nekaj 

ohlapnih stvari in mogoče povezave. »Besede so zgolj oznake za pojme, niso pa pojmi sami.« 

(Prav tam: 111) Piaget za odnos med govorom in logiko trdi, da besede verjetno niso bližnjica 

k boljšemu razumevanju. Raven razumevanja oblikuje uporabljeni govor, ne pa nasprotno. 

Jezikovna reprezentacija je po večini le prevodnik tega, kar otrok že razume. Povzame, da to, 

kar otrokom povemo, ni vedno tisto, kar otroci razumejo (prav tam).  

 

3.5 PREHAJANJE MED REPREZENTACIJAMI 

V procesu prehoda med specifičnimi reprezentacijami predstavlja konkretna reprezentacija 

»bazo«, abstraktna reprezentacija pa cilj. V procesu vzpostavljanja povezav med 

reprezentacijami od otrok pričakujemo, da odkrijejo podobnost struktur obeh reprezentacij. 

Povezava med njima je po navadi skrita (Ding, Li, 2014, v Hodnik Čadež, 2015). Odkrivanje 

povezave je ključnega pomena za učenje matematike z razumevanjem. Dva ključna kriterija 

za vzpostavljanje povezave med reprezentacijami sta: podobna struktura reprezentacij in 

postopen proces pri učenju vzpostavljanja povezav med reprezentacijami (postopno 

zmanjševanje konkretnega) (Hodnik Čadež, 2015).  

Najučinkovitejši pristop, ki otrokom omogoča boljše razumevanje matematičnih pojmov, je 

poučevanje matematike, ki temelji na raziskovanju različnih reprezentacij specifičnega 

matematičnega pojma in spodbujanju otrok, da prehajajo iz ene v drugo reprezentacijo 

(Hodnik Čadež, 2015). Tekoča raba reprezentacij in spretna uporaba posameznih 

reprezentacij in prehodov med reprezentacijami, ko je to potrebno, je učinkovitejše od 

osredotočanja na reprezentacijo, ki nima utemeljene povezave z matematičnim pojmom 

(Bieda in Nathan, 2009, v Hodnik Čadež, 2015).  

V. Manfreda Kolar (2006) je postavila vprašanje, kako si otrok pri reševanju zahtevnejših 

matematičnih nalog lahko pomaga s prevedbo števil v različne reprezentacije. Ugotavlja, da je 

za otroke najbolj zahteven zapis s konvencionalnimi simboli in s tem povezana prevedba v 

simbolni zapis. Če otroci teh ne poznajo, jim zapis ne nudi nobene uporabne informacije. 

Hughes in Byrdon (1986, v Manfreda Kolar, 2006) sta v svoji raziskavi 22 otrokom, ki so se 

že seznanili s konvencionalnimi simboli, predstavila serijo nalog, ki so vključevale operaciji 

seštevanja in odštevanja. Naloge so se stopnjevale po zahtevnosti. Ko je bila naloga pretežka, 

sta otroku v pomoč ponudila list in svinčnik. Le en otrok si je pomagal s strategijo prehajanja 

med reprezentacijami in si narisal pike v pomoč. Ostali otroci so na list pisali le 

konvencionalne simbole, s katerimi si niso mogli nič pomagati. Kako otroci prehajajo med 

simbolno in konkretno reprezentacijo, sta Hughes in Byrdon (prav tam) ugotavljala z drugim 

delom vprašalnika. Za razliko od prvega dela sta pri zahtevnejših nalogah ponudila kocke v 
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pomoč. Le 3 otroci od 22 so kocke uspešno uporabili za rešitev simbolno podane naloge. 

Primeri kažejo, da otroci ne prepoznajo smisla v uporabi konvencionalnih simbolov niti 

konkretnega materiala v obliki kock, če ne znajo prehajati med reprezentacijami. 

V. Manfreda Kolar (2006) povzema, da je obvladovanje matematičnih simbolov tesno 

povezano s prehajanjem med simbolnimi in konkretnimi reprezentacijami. Ob tem navaja 

ključne cilje prehajanja med tema vrstama reprezentacij (prav tam):  

 dati smisel formalnim matematičnim nalogam s prehajanjem v konkretno 

reprezentacijo; 

 prevajati konkretno podane naloge v formalni zapis; 

 če je problem pravilno rešen in bi se radi prepričali, če je določena rešitev smiselna, 

lahko preverimo s prevajanjem formalne reprezentacije naloge v konkretno. 
 

Torej večkrat kot bo otrok prehajal med različnimi reprezentacijami števil, bolj jih bo 

ponotranjil.  

 

3.6 REPREZENTACIJE ŠTEVIL V KURIKULUMU ZA VRTCE 

Kurikulum za vrtce (2007) navaja cilje za oblikovanje pojma števila preko različnih 

reprezentacij na več mestih. Štetje in števila so zajeta v naslednjih matematičnih in jezikovnih 

globalnih ciljih: 

 seznanjanje z matematiko v vsakdanjem življenju, 

 razvijanje matematičnega izražanja, 

 razvijanje matematičnega mišljenja, 

 razvijanje matematičnih spretnosti, 

 poslušanje in razumevanje jezika, 

 spoznavanje simbolov pisnega jezika. 
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REPREZENTACIJE ŠTEVIL V CILJIH KURIKULUMA ZA VRTCE  

V nadaljevanju predstavljamo cilje iz Kurikuluma za vrtce, ki se navezujejo na uporabo 

konkretne, grafične, simbolne in jezikovne reprezentacije števil. 

Cilji, ki se navezujejo na uporabo: 

konkretnih grafičnih  simbolnih  jezikovnih  

reprezentacij števil 

prešteva vsakdanje 

predmete 

 

otrok spoznava 

grafične prikaze, jih 

oblikuje in odčitava. 

 

prikazuje vsakdanje 

predmete s simboli 

 

otrok razvija 

predbralne in 

predpisalne 

sposobnosti in 

spretnosti 

otrok zaznava 

prirejanje 1-1 in 

prireja 1-1 

otrok zaznava 

prirejanje 1-1 in 

prireja 1-1 

otrok zaznava 

prirejanje 1-1 in 

prireja 1-1 

otrok rabi imena za 

števila 

 

 
 

otrok rabi simbole, s 

simboli zapisuje 

dogodke in opisuje 

stanje 

otrok razvija 

sposobnost rabe 

jezika v povezavi z 

mišljenjem pri 

oblikovanju 

predpojmovnih 

struktur (število, 

količina, teža, 

prostor, čas) 

  otrok rabi imena za 

števila 

 

Tabela 1: Prikaz ciljev kurikuluma za vrtce, ki se navezujejo na uporabo različnih reprezentacij  

 

POMEN REPREZENTACIJ V PRIMERIH DEJAVNOSTI KURIKULUMA ZA VRTCE  

V nadaljevanju predstavljamo primere dejavnosti iz Kurikulum za vrtce, v katerih se 

predvideva učenje ob konkretni, grafični, simbolni in jezikovni reprezentaciji.  
 

Primeri dejavnosti v katerih se predvideva učenje ob konkretni reprezentaciji: 

Od 1. do 3. leta 

 šteje podobne objekte na sprehodu (drevesa, klopi v parku, liste na cvetu); šteje stvari, 

ki jih je malo, in stvari, ki jih je veliko; 

 šteje urejene reči (korake, deske v ograji, stopnice, ko hodi po njih) in neurejene 

objekte (oblake, kaplje vode, cvetove na travniku, predmete in osebe na umetniških 
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slikah), s pomočjo odraslega kaže in šteje predmete, ki jih ne more prijeti (na slikah, 

na nedosegljivih mestih, na hišah, na ljudeh); 

 posnema štetje s prsti pri odraslih in drugih otrocih in se igra s sencami prstov; 

 se igra z odraslim igre ena meni, ena tebi; 

 polni lončke in s pomočjo šteje, koliko lopat gre v en lonec, primerja, koliko vode ima 

v kozarcu glede na kozarec drugega otroka ipd. 

 

Od 3. do 6. leta 

 šteje predmete v skupinah, potem ko je večjo skupino razdelil, posebej šteje manjše 

skupine v večji skupini (3 smreke med 9 drevesi, vrtnice v šopku cvetja); 

 šteje več stvari ali reči, ki jih ne more prijeti, in pri tem uporablja še druge pripomočke 

(npr., medtem ko šteje okna na sosednji hiši, zlaga na kup male kocke, kamenčke); 

 šteje s prsti na svoj način, prišteva in odšteva (določi en prst za začetno število in s 

postopnim kazanjem dodatnih prstov prišteje drugo število);  

 šteje predmete in ljudi po odvzemanju in dodajanju. Ima priložnost, da si zapomni 

število objektov v eni skupini in nadaljuje štetje v drugi skupini (v prvi škatli tri 

kocke, otrok si zapomni tri in šteje v drugi škatli dalje štiri, pet), pri tem si pomaga s 

prsti. 

 

Primeri dejavnosti v katerih se predvideva učenje ob grafični reprezentaciji: 

Od 3. do 6. leta 

 si beleži vmesne rešitve pri izpeljavi projekta zaradi lastne potrebe. Ko šteje npr. 

avtomobile, si označi, koliko je rdečih; se navadi, da napoveduje rezultat, preden stvar 

izračuna, izmeri ali prešteje;  

 beleži meritve z grafičnimi prikazi (npr. šteje, čez koliko talnih ploščic lahko skoči in 

za vsakega otroka rezultat nariše na plakat). 

 

Primeri dejavnosti v katerih se predvideva učenje ob simbolni reprezentaciji: 

Od 1. do 3. leta 

 opazuje, kje vse se pojavljajo številke (na igračah, hišne številke in podobno), se igra s 

telefonom. 

 

Od 3. do 6. leta 

 se igra s kalkulatorjem in z drugimi objekti, ki prikazujejo številke (telefon, digitalne 

tehtnice, digitalni termometri, blagajne za igro »trgovina«), odkriva številke na 

zaslonu, jih imenuje; pridobiva izkušnje s pomenom in zapisom števila nič; 
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 izbira neki (npr. tretji, peti) predmet in nekaj (npr. tri, pet) predmetov in primerja 

rezultata teh dveh dejanj; 

 se igra družabne igre, ki vsebujejo štetje (človek ne jezi se, domino, kače in lestve, 

igre, kjer meče kocke in se premika po poljih naprej in nazaj glede na navodila na 

poljih). 

 

Primeri dejavnosti v katerih se predvideva učenje ob jezikovni reprezentaciji: 

Od 1. do 3. leta 

 šteje kar tako, iz veselja, ko izgovarja ena, dva, tri, štiri … ali ena, sedem kot besedo, 

šteje ko skače, ko poje pesmice;  

 imenuje in prelaga po en in en predmet v množici; 

 sodeluje v igricah s prsti, v akcijskih igrah (npr. Biba leze, biba gre), bibarijah, 

preprostih skupinskih in individualnih plesih, rajalnih igrah; 

 s pomočjo knjig in drugih oblik tiska, ki so mu ves čas na voljo, da se z njimi igra in 

jih »bere«, spoznava vlogo simbolov in pisnega jezika; 

 doživlja ritem besed, glasbe in pesmi. 

 

Od 3. do 6. leta 

 se uči izštevanke; 

 ob poslušanju in lastnem pripovedovanju doživlja ritem besed, glasbe in pesmi; 

 spoznava pisni jezik in njegovo vlogo; 

 spoznava, da je mogoče izgovorjene besede zapisati in jih nato znova prebrati; 

 uporablja različne vrste simbolov, s katerimi izraža svoje misli;  

 se pogovarja z vrstniki o svojih zbirkah – o tem, koliko predmetov že imajo, koliko 

več ali manj jih ima vrstnik;  

 sešteva in odšteva, ko odgovarja na enostavna vprašanja vsakdanjih opravkov;  

 otrok se pogovarja z odraslim o tem, koliko reči še manjka (npr. štirje krožniki na 

mizi, koliko jih še manjka, da bomo vsi lahko jedli); 

 šteje nazaj, šteje zaporedoma dve, tri števila zelo na glas, dve, tri zelo po tihem. 

 

V prvem starostnem obdobju vrtca sta v Kurikulum za vrtce najbolj poudarjeni konkretna in 

jezikovna reprezentacija, tako po količini ciljev kot po količini nalog. Grafična reprezentacija 

v Kurikulumu za vrtce pomeni izključno izdelavo in branje grafov, medtem ko v tem 

magistrskem delu obravnavamo kot grafično reprezentacijo npr. slike predmetov, črtice ali 

pike, ki ponazarjajo število predmetov. Grafična reprezentacija v smislu magistrskega dela v 

Kurikulumu za vrtce ni omenjena. Simbolna reprezentacija je v prvem starostnem obdobju 

vrtca prisotna z namenom, da otroci opazijo obstoj simbolov, cilji in naloge za razumevanje 

le-teh se pojavijo v drugem starostnem obdobju. 
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V drugem starostnem obdobju se ohranja dobra zastopanost konkretne in jezikovne 

reprezentacije. Simbolna reprezentacija dobi več pozornosti v smislu prirejanja, večje 

zastopanosti števil v otrokovem vrtčevskem okolju. Izrazi se tudi z vidika razumevanja 

ordinalnega števila. Skromna pozornost je namenjena zapisu števil pri simbolni reprezentaciji, 

saj zapisa števil niti ne omenja. Morda je razlog v pričakovanju, da se bodo otroci spoznavali 

z zapisom števil v šoli. 

 

VLOGA ODRASLIH V VRTCU PRI REPREZENTACIJAH ŠTEVIL 

Vzgojitelj, pomočnik in drugi odrasli imajo pri usvajanju matematičnih pojmih zelo 

pomembne vloge. Iskati morajo zvezo med matematiko in vsakdanjim življenjem otroka v 

vrtcu in doma. V nadaljevanju predstavljamo vloge vzgojitelja iz Kurikuluma za vrtce (2007) 

glede na teoretične osnove o reprezentacijah. 

 

Vloga vzgojitelja ob učenju o številih ob konkretni reprezentaciji: 

 otrokom ustvarijo situacijo, v kateri pridejo do pravilne rešitve (npr. ob ponovitvi 

poskusa, z opazovanjem, kje je prišlo do napačnega sklepanja);  

 pri mlajših otrocih je koristno uporabljati ob štetju prste, tako da otrok vidi in 

ponavlja. Ko otroku zmanjka prstov, ker šteje že več stvari, mu je mogoče pokazati 

več načinov, kako si lahko pomaga še z drugimi pripomočki. 

 

Vloga vzgojitelja ob učenju o številih ob grafični reprezentaciji: 

 v skupini odrasli skrbijo za to, da imajo otroci priložnost opazovati in sami oblikovati 

razpredelnice in grafične prikaze, ki so povezani z vsakdanjimi rečmi, opazovanjem 

narave in ob tem s števili in štetjem; 

 z otroki se pogovarjajo o oznakah in jim pomagajo poiskati in odčitati informacije 

grafičnih prikazov. 

 

Vloga vzgojitelja ob učenju o številih ob simbolni reprezentaciji: 

 v vsakdanjem življenju se s področjem o simbolih še posebej povezuje prometna 

vzgoja. 

 

Vloga vzgojitelja ob učenju o številih ob jezikovni reprezentaciji: 

 v pogovoru lahko mimogrede uporabljajo matematične izraze, opišejo možen način 

reševanja problema, štejejo itd.;  

 otroka ne učijo besed s področja matematike kot samozadostno dejavnost. Pojme 

vpeljujejo glede na zanimanje in razvoj otroka; 

 tudi če otrok zna šteti zelo daleč od 1, morda še ne zna ob štetju niti kazati predmetov, 

ki jih šteje. Če je recitiranje števil/štetje mlajšega otroka vedno enako napačno, ga 
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sprejemamo in v tem obdobju ne popravljamo, pač pa mu damo več priložnosti, da 

posluša glasno pravilno štetje drugih; 

 odrasli najbolje pomagajo otroku do štetja, če sami čim večkrat štejejo zelo različne 

reči, uporabljajo števila v vprašanjih otrokom, izkoristijo možnosti v vsakdanjih 

opravkih, kjer je štetje potrebno. Izgovarjati je treba vsa števila, tudi če jih je več in 

štetje ni namenjeno otroku. 

 

Vloga vzgojitelja ob učenju o številih pri vseh reprezentacijah: 

 vzgojitelji na različne načine pomagajo predvideti razbitje naloge na posamezne kose. 

Otrokom pomagajo, da ob razbijanju na kose ne izgubijo izpred oči končnega cilja; 

 opazovati je treba, ali otrok šteje vse objekte in ali jih šteje samo po enkrat, ter mu 

pomagati, da opazi, da se je zmotil pri štetju, in da odkrije, kje; 

 ob štetju je dobro, če tisti, ki šteje, na koncu vedno pove, koliko predmetov je naštel, 

in spodbuja otroke, da tudi sami povzemajo rezultate. 

 

Pomen vzgojiteljeve vloge je ponovno najbolj poudarjen pri konkretni in jezikovni 

reprezentaciji. V Kurikulumu za vrtce pogrešamo opredeljeno vlogo vzgojitelja, ki otroku 

predstavi prehajanje med reprezentacijami. Kurikulum (2007) za vrtce opredeljuje, da je vloga 

vzgojitelja zelo potrebna v smislu pomoči otroku pri osvajanju uspešnih strategij pri 

prehajanju med reprezentacijami; da otrokom omogoči opazovanje različnih reprezentacij in 

da opazuje otroka pri štetju in prepozna kaj potrebuje, da mu približa pojem števila in štetja.  
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4 RAZVOJ POJMA ŠTEVILO PRI PREDŠOLSKEM OTROKU 
 

Mnoge strokovnjake zanima, kako otroci osvojijo števila in štetje. Geary (1994), meni da že 

dveletni otroci redno vključujejo števila v svoje aktivnosti. Te vključujejo samotne epizode, 

kot na primer štetje igrač ali prigrizkov, kot družabne igre. Starši in otroci vključujejo števila s 

petjem pesmi, v katerih so tudi števila, s štetjem prstov in z aktivnostmi, ki zahtevajo 

razumevanje edinstvenosti posameznega števila, npr.: »Daj TV na 5. postajo.« Več avtorjev 

poudarja, da otroka števil ne moremo naučiti s pripovedovanjem. Manfreda Kolar (2006) 

pravi, da se moramo odrasli zavedati, da otrok samo s štetjem ne usvoji pojma števila, enako 

dejstvo je poudarjeno tudi v Kurikulumu za vrtce (2007). Ponavljanje števil po vrstnem redu v 

matematiki bi lahko primerjali s ponavljanjem črk v abecedi z branjem, trdi Labinowicz 

(2010). Odnosi so miselne zgradbe, ki jih ne moremo posredovati zgolj besedno. Besede so 

lahko uporabne šele takrat, ko otrok preko svojih lastnih izkušenj s predmeti ustvari odnos do 

njih. Otrok svojega logičnega spoznanja ne pridobi iz predmetov samih, ampak tako, da se z 

njimi ukvarja in notranje gradi svoje dejavnosti, se strinja Piaget (prav tam).  

»Štetje je ponavljajoča se dejavnost, iz katere otrok postopno izlušči njene tipične lastnosti.« 

(Manfreda Kolar, 2006: 15) Ponotranjeno razumevanje načel otroku omogoča, da v svoji 

okolici prepoznava različne situacije štetja, v katerih ne vidi le nekega nesmiselnega početja, 

pač pa organizirano aktivnost, katere namen je določiti število skupine predmetov (prav tam, 

2006: 32). Starejši kot je otrok, večja je verjetnost, da šteje pravilno znotraj posameznih 

pogojev (Cordes in Gelman, 2005). Pri soočanju otroka z zahtevami štetja na uspešnost 

pomembno vpliva kontekst, za katerega je otrok zelo dovzeten (Manfreda Kolar, 2006). 

 

4.1 SPOZNAVNI RAZVOJ PO PIAGETU 

Piaget je opisoval spoznavni razvoj kot proces, ki poteka v nizu kvalitativno različnih stopenj. 

Na vsaki stopnji otrokov razum razvije nov način delovanja. Miselne operacije se razvijajo od 

obdobja dojenčka do mladostništva, in sicer od učenja, ki temelji na senzorni in motorični 

dejavnosti, do logičnega, abstraktnega razmišljanja. Postopen razvoj poteka po treh 

medsebojno povezanih načelih: organizaciji, adaptaciji in ekvilibraciji (Papalia idr., 2003). 

Drugi pomembni dejavniki intelektualnega razvoja so dozorevanje, fizične izkušnje in 

socialna interakcija, vendar nobeden izmed omenjenih dejavnikov sam zase ne utemeljuje 

intelektualnega razvoja. Po Piagetovem mnenju ima v teh interakcijah najpomembnejšo vlogo 

uravnoteženje (Labinowicz, 2010). Piaget je bil prepričan, da se odnosov med števili ni 

mogoče naučiti v besednem smislu. Odnosi prestavljajo miselne zgradbe, ki jih ne moremo 

posredovati besedno. Besede in drugi simboli so lahko uporabni označevalci šele takrat, ko 

otrok preko svojih izkušenj s predmeti ustvari odnos do njih. Otrok svojega logičnega 

spoznanja ne pridobi le iz predmetov, ampak tako, da se ukvarja z njimi in notranje gradi 

svoje dejavnosti (prav tam).  

Tako fizično kot logično matematično spoznanje vključujeta ukvarjanje s predmeti. Fizično 

spoznanje pridobimo s posameznimi dejavnostmi, kot so dotikanje, dviganje, stiskanje, 

potiskanje, metanje itd. Logično matematično spoznanje pa zahteva usklajevanje mentalnih in 
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fizičnih dejavnosti. Logično mišljenje prispeva k oblikovanju pojma števila. Ne moremo ga 

posredovati z besedo. Otrok svojo logično misel zgradi s svojim delovanjem na predmetih 

(Labinowicz, 2010). 

 

4.1.1 STOPNJE SPOZNAVNEGA RAZVOJA PO PIAGETU  

Piaget je spoznavni razvoj razdelil na dve pripravljalni stopnji, ki ju je opredelil tudi kot 

predlogični stopnji. Sledita jima stopnji naprednejšega in logičnega mišljenja. 

 

SENZOMOTORNA STOPNJA 

Senzomotorna stopnja traja od rojstva do drugega leta. Zajema obdobje zaznavnega vnosa in 

usklajevanje fizičnih dejavnosti. Otrok še ni zmožen notranjega predstavljanja. Na koncu te 

stopnje se že kaže neka oblika »logike v akcijah«. Ker otrok še nima dobro razvitih zmožnosti 

govora, je ta pojav inteligentnosti predbesedni (Labinowicz, 2010).  

 

PREDOPERATIVNA STOPNJA 

Predoperativna stopnja traja od drugega do sedmega leta starosti otroka. Otrok razvije 

reprezentacijske sisteme in uporablja simbole za predstavljanje ljudi, krajev in dogodkov 

(Papalia idr., 2003). Otrokovo mišljenje ni več povezano samo z zunanjo dejavnostjo, ampak 

je že ponotranjeno. Notranje predstave mu zagotavljajo dejavnejše orodje pri razvoju njegove 

inteligentnosti. V ospredju sta predstavna dejavnost in hiter razvoj govora. Pomembne 

omejitve otrokovega mišljenja so: 

 centracija: to pomeni, da otrok v zavesti ne more hkrati obdržati spremembe dveh 

dimenzij. Sposoben je razmišljati le o enem vidiku problema in zanemari druge;  

 ireverzibilnost: to je nezmožnost miselnega obrata akcije tako, da otrok vrne predmet v 

prvotno stanje; 

 egocentrizem: to je nezmožnost upoštevanja glediščnih točk drugih oseb (Labinowicz, 

2010). 

 

KONKRETNOOPERATIVNA STOPNJA 

Konkretnooperativna stopnja traja od sedmega do enajstega leta. Otrok je zmožen logičnega 

reševanja problemov, če se nanašajo na situacijo tukaj in zdaj, ne zmore pa razmišljati 

abstraktno (Papalia idr., 2003). V tem obdobju otroci pridobijo zmožnost reverzibilnosti, prav 

tako zmožnost, da v zavesti zadržijo dve ali več spremenljivk hkrati, če se znajdejo pred 

problemom usklajevanja protislovnih podatkov. Poveča se zmožnost konzervacije nekaterih 

značilnosti predmetov, zmožnost mišljenja na področju odnosov, kot sta klasifikacija in 

razvrščanje po vrstnem redu. Otrok ima vedno večje zmožnosti razmišljanja o prostorsko 

odsotnih predmetih, to je predvsem posledica neposrednih predstav prejšnjih izkušenj 

(Labinowicz, 2010). 
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STOPNJA FORMALNIH OPERACIJ 

Stopnja formalnih operacij traja od enajstega do petnajstega leta. Oseba zmore razmišljati 

abstraktno, ukvarja se s hipotetičnimi situacijami in tehta možnosti (Papalia idr., 2003). 

Posameznik na tej stopnji razmišlja tudi o odnosih med odnosi in o drugih abstraktnih stvareh. 

Zmožen je upoštevati besedne izjave in trditve in ne zgolj konkretne predmete. Zmožen je 

tudi popolnoma razumeti in upoštevati simbolične abstrakcije (Labinowicz, 2010). 

V nadaljevanju bomo predstavili ohranjanje količine, vezano na razvoj razumevanja števila 

pri otroku, in inkluzijo števil, saj smo presodili, da je glede na temo magistrskega dela 

pomembno predstaviti spoznavni razvoj otroka o številih. 

 

4.1.2 OHRANJANJE KOLIČINE PRI ŠTEVILIH 

Piaget je razvil različne naloge za ocenjevanje otrokovega koncepta števil. Pogosto je v ta 

namen uporabljal naloge za ohranjanje količine. Ohranjanje količine ali konzervacija pomeni, 

da dve enaki stvari ostaneta enaki, tudi če spremenimo njuni obliki, pod pogojem, da ničesar 

ne dodamo ali odvzamemo. Ugotovil je, da na predoperativni stopnji otroci niso sposobni 

konzervacije. Otroci na tej stopnji ne razumejo, da se število ne spremeni, če predmete znotraj 

skupine razporedimo drugače. Otroci tega načela ne dojamejo popolnoma vse do stopnje 

konkretnih operacij in različne vrste konzervacije razvijejo pri različnih starostih (Marjanovič 

Umek, 2004 in Papalia idr., 2003). Zmožnost konzervacije omejuje tudi ireverzibilnost: 

nezmožnost razumevanja, da lahko operacija poteka v dve ali več smeri (Papalia idr., 2003). 

Primer naloge za ohranjanje količine je bil, ko je imel otrok dve vrsti štirih frnikul in je bil 

vprašan, v kateri vrsti jih je več. Če so bile frnikule prirejene ena-na-ena, so 4–5-letniki skoraj 

vedno rekli, da jih je bilo v obeh vrsticah enako. Nato je Piaget (1965,  v Geary, 1994) eno 

raztegnil, tako da ustrezanje ena-na-ena ni bilo več očitno, in ponovno vprašal, kje je več 

frnikul. Tokrat so skoraj vsi otroci rekli, da ima daljša vrstica več frnikul. To je vodilo Piageta 

k trditvi, da je otrokovo razumevanje enakosti temeljilo na tem, kako so vrste izgledale, in ne 

na konceptualnem razumevanju števila. Razumevanje števila pomeni, da otrok pove, da je po 

preoblikovanju število frnikul enako, ne glede na to, da ena vrsta izgleda drugače (Geary, 

1994).  

Rezultati raziskav, ki so sledile Piagetovim, kažejo, da otroci vsaj deloma razumejo pojem 

ohranitve števila prej kot na prehodu na konkretno operativno mišljenje. Ko so raziskovalci 

poenostavili naloge ohranitve števila in jih vključili v kontekst otrokove igre, so ugotovili, da 

ohranitev števila razumejo že 4- oz. 5-letni otroci (Marjanovič Umek, 2004). Mehler in Bever 

(1967, v Geary, 1994) sta o sposobnosti konzervacije govorila, da pod določenimi pogoji 

lahko celo 2,5-letniki uporabljajo kvantitativno informacijo za presojo, ali je nečesa več ali 

manj. Otrokom je eksperimentator pokazal dve enaki vrsti M&M bombonov in jih vprašal, če 

sta enaki. Nato je eno vrsto spremenil. V eni različici je eksperimentator dodal dva bombona 

in oblikoval vrsto tako, da je bila krajša od prve. Otrokom so nato rekli, da lahko pojejo eno 

celo vrsto, ki si jo izberejo. Več kot 80 % 2,5-letnikov je izbralo vrsto z več bomboni. 
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Podobno je ugotovil tudi raziskovalec Beilin (1968, v Geary, 1994), ki je naredil podoben 

preizkus, le da je dodajanje bombonov in preoblikovanje vrst naredil posebej. 

 

4.1.3 INKLUZIJA ŠTEVIL 

Ko otrok prešteva neenake predmete, spregleda njihove razlike v velikosti, barvi in zgradbi. 

Vsak predmet vključi v splošni razred in mu pripiše eno enoto. Edina razlika med temi 

predmeti se nanaša na njihovo mesto v nizu. Pri štetju otrok miselno postavlja predmete v 

nizu v odnos razredne inkluzije. Zdaj štetje postane poimenovanje zaporednih nizov 

(Labinowicz, 2010: 96).  

 

Slika 5: Prikaz inkluzije števil (Labinowicz, 2010:  96) 

 

4.2 KDAJ IN DO KOLIKO ZNAJO OTROCI ŠTETI? 

Kako hitro se otroci naučijo šteti, je delno odvisno od številskega sistema njihove kulture 

(Papalia idr., 2003: 233). Pri številih do deset še ni velikih razlik, kasneje pa so. Na primer, 

kitajski sistem velja za enostavnejšega od angleškega, saj Kitajci po številu deset štejejo v 

prevodu deset-ena, deset-dva, deset-tri itd., medtem ko imajo Angleži po številu deset, število 

´eleven` in ´twelve`, kar ne predstavlja tako logične strukture kot kitajski sistem (Fayol in 

Seron, 2005).  

Strokovnjaki so različnega mnenja, pri kateri starosti in do koliko znajo šteti otroci. Majhna 

števila, tj. od 1 do 4, lahko brez štetja ocenijo že otroci pred prvim letom starosti (Marjanovič 

Umek, 2004). Starkey in Cooper (1980, v Geary, 1994) sta ugotovila, da že dojenčki, stari 4–7 

mesecev in pol, razlikujejo med dvema količinama dveh od treh predmetov, ne pa štiri od 

šestih. Wynn (1996, v Cordes in Gelman, 2005) je podobno ugotovil, da 6-mesečni dojenčki 

ločijo 2 od 3 poskokov lutke zajčka. Strauss in Curtis (1984, v Geary, 1994) sta ugotovila, da 

10- do 12-mesečni otroci razlikujejo dva od treh predmetov, vendar ne štirih od petih. Pod 

določenimi pogoji je nekaj dojenčkov razlikovalo tri od štirih predmetov. To so ugotavljali 
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tako, da so merili čas gledanja na dva pladnja z različnim številom predmetov. Védenje, da se 

dva predmeta razlikujeta od treh, ni bilo odvisno, ali so bili videni ali slišani. Otroci so 

sposobni kodirati ali si zapomniti količine do 3 ali 4 predmete, naj bo to na vizualni ali zvočni 

osnovi. Ti rezultati ne pomenijo, da dojenčki razumejo na enak način kot predšolski otroci. 

Pomenijo le to, da so sposobni razlikovati med količinami. Vrstni red usvojenih števil je 

naraščajoč. Ferbar (1990) predlaga, da štetje otrokom predstavimo z en, dva, tri, mnogo. 

Izkustveno se mnogo začne s tri. Ni naključje, da imamo v jeziku ednino, dvojino in množino. 

Wynn (1990, 1992b, v Cordes in Gelman, 2005) je prišel do spoznanja, da razvojno gledano 

otroci lahko podajo najprej le en predmet, preden lahko podajo dva, in dva, preden lahko 

podajo tri. Wynn (prav tam) pravi, da ko otrok enkrat osvoji štiri predmete, to naj bi bilo pri 

približno 3 letih in pol, potem razume tudi večje sklope predmetov. V. Manfreda Kolar (2006) 

in L. Marjanovič Umek (2004) se strinjata, da otroci med tretjim in petim letom starosti 

pravilno preštevajo le majhne množice predmetov. Siegler (1998, v Papalia idr., 2003) pa 

meni, da zna do petega leta večina otrok šteti do dvajset ali več.  

V. Manfreda Kolar (2006) pravi, da se proces razumevanja številskega sistema pri otroku 

odvija počasi od približno tretjega leta starosti dalje. Otrokov razvoj koncepta se od 

zaznavnega do abstraktnega razvije do približno sedmega leta otrokove starosti. L. 

Marjanovič Umek (2004) meni, da se med tretjim in petim letom zgodi pomemben prehod k 

razumevanju velikosti števila. Powell in Nurnberger-Haag (2015) menita, da se otroci 

bistvenih struktur štetja učijo med drugim in šestim letom starosti.  

Veščina preštevanja je pred razumevanjem načel, torej otroci znajo preštevati, preden poznajo 

načela štetja. Otrok pridobi razumevanje proceduralnih načel štetja pri starosti treh let in pol 

(Manfreda Kolar, 2006). Vseeno pa otroci prej razumejo načela, kot pa znajo pravilno, torej 

brez napak, šteti. Razumevanje glavnih števnikov se razvojno pojavi pred razumevanjem 

vrstilnih števnikov (Marjanovič Umek, 2004). 

 

4.3 KAKO OTROCI OSVOJIJO POJEM ŠTEVILA? 

Otrok od poimenovanja posamičnih predmetov postopno preide na štetje. Za tem se 

razumevanju pojma število približa z razvrščanjem 1-1 (Kurikulum za vrtce, 2007). Sprva 

otroci uporabljajo le zaznavne informacije, da združijo enake predmete za štetje. Potem jih 

klasificirajo skupaj enake po obliki, ampak različne barve, nato predmete, ki se razlikujejo, 

vendar so enake barve, in tako naprej, dokler ne začnejo za štetje zbirati zelo heterogenih 

predmetov (Cordes in Gelman, 2005). Otroci najprej premorejo le konkretno razumevanje 

števila, abstraktnega pa ne. Otrok lahko usvoji koncept abstrakcije števila le na osnovi 

zadostnega števila konkretnih izkušenj, zato bi mu morali omogočiti dodatne konkretne 

izkušnje, dokler le-te ne bi izzvale spontanega procesa abstraktnega mišljenja (Manfreda 

Kolar, 2006).  

Beckman (1924, v Manfreda Kolar, 2006) je domneval, da otroci najprej štejejo majhne 

množice in šele kasneje ponotranjijo vzorce teh množic. Skliceval se je na dejstvo, da otroci 

glasno štejejo, ko morajo določiti moč majhnih množic. Glasno štetje s starostjo upada. Če bi 

velikost množic otroci zaznavali intuitivno, bi zadoščal čas ene sekunde, je sklepati iz 
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raziskave R. Gelman in M. Tucker (1975, v Manfreda Kolar, 2006). Pri preštevanju majhnih 

množic, od 2 do 5 predmetov, so bili triletni otroci uspešnejši pri optimalnih pogojih, tj. pri 

daljšem času, ki so ga imeli na voljo. Zanimivo je tudi, da so bili 4- in 5-letni otroci pri 

množicah moči 2 in 3 uspešni že po 1 sekundi, pri množicah moči 4 in 5 pa se je njihova 

uspešnost izboljševala z daljšanjem časa. Kaj to pomeni? Prva interpretacija R. Gelman in 

Gallistela (1978, v Manfreda Kolar, 2006) pravi, da otrok najprej šteje tudi najmanjše 

množice, s prakso pa si pridobi sposobnost neposrednega zaznavanja množice kot celote. 

Vendar je ta sposobnost še vedno omejena le na najmanjše množice (moči 2 in 3), pri večjih 

pa se še vedno poslužuje štetja. Zaznavni procesi po tej razlagi niso več označeni kot procesi 

nižjega tipa, ampak kot napredna oblika zaznavanja, ki se razvije postopno kot nadomestek in 

olajšava procesa preštevanja predmetov. Druga interpretacija zagovarja dejstvo, da se s 

starostjo otroka hitrost štetja veča. Ne glede na to, katera razlaga je pravilna, je dejstvo, da 

predšolski otroci majhne množice najprej štejejo, v kasnejšem razvojnem obdobju pa štetje 

nadomestijo z bolj učinkovitim načinom določanja števila predmetov, ki temelji na 

prepoznavanju številskih vzorcev. Schaeffer in sodelavci (Manfreda Kolar, 2006) to 

sposobnost navezujejo z otrokovo sposobnostjo oblikovanja množic z majhnim številom 

predmetov in uporabo kardinalnega pravila na teh množicah. Mehanizem prepoznavanja 

vzorcev je pogojen tako z velikostjo množice kot tudi z načinom predstavitve množic. Meja, 

do katere otrok še neposredno zaznava moči konkretno predstavljenih množic, je višja od 

meje, do katere prepozna vzorec v svoji mentalni sliki dogajanja (prav tam). 

Malo znano je, kako otroci pridobijo razumevanje in kako razumejo konvencionalne 

aritmetične simbole. Powell in Nurnberger-Haag (2015) sta mnenja, da učenje štetja zahteva 

uskladitev med različnimi reprezentacijami količin. V. Manfreda Kolar (2006) se strinja, da je 

ustvarjanje povezav med različnimi načini reprezentacij potrebno, da postane matematika 

vsebinsko bližja otrokom. Obvladovanje formalne aritmetike, torej jezika in simbolov, je 

tesno povezano s prehajanjem med različnimi načini predstavitev nalog. O pridobivanju 

otrokovega razumevanja o pisnih aritmetičnih simbolih Manfreda Kolar (2006) predlaga, da 

otrokove lastne načine ustvarjanja simbolnih zapisov raziščemo s konkretno predstavljenimi 

nalogami, ki jih mora otrok simbolno ponazoriti. Interpretacije številskih simbolov, s katerimi 

se srečuje v vsakdanjem življenju, pa raziščemo s simbolno podanimi nalogami, ki jih mora 

otrok prevesti v konkretno ponazoritev. 

Besedno šteje je eno izmed prvih otrokovih izkušenj in spoznanj o številu (Labinowicz, 

2010). Pimm (1995) meni, da ko odrasli sprašujejo otroka po štetju, navadno mislijo na 

besedno štetje, saj jih ne zanima, ali znajo določiti, koliko objektov določene vrste je v zbirki 

predmetov, ampak ali lahko ustvarijo pravilen določen nabor govorjenih zvokov v pravem 

vrstnem redu. Besede števil so besede, vendar so posebne po tem, da jih tvori urejenost in 

tesno strukturirana zbirka. Možno je šteti predmete ali samo šteti, kar pomeni šteti na glas in v 

pravem vrstnem redu. Zadnjo vrsto štetja pogosto uporabljajo otroci v igrah, v otroških 

pesmih ali kot nekaj, kar se navadijo/naučijo do obvladovanja. 

Besedno štetje začnejo otroci usvajati med drugim in tretjim letom in se razvija še nekaj let. 

Veliko 2,5-letnih otrok loči besede števil od drugih opisnih besed. Otroci takrat praviloma še 

ne uporabljajo standardnega vrstnega reda števil – npr. otrok reče »tri, pet«, da prešteje dva 
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predmeta. Včasih otroci te starosti celo uporabljajo črke za štetje. Otrok te starosti razume, da 

različna imena števil predstavljajo različne količine in da je njihovo zaporedje pomembno 

(Geary, 1994). Otroci morajo prvih nekaj poimenovanj števil povezati bodisi z zaznavno 

reprezentacijo bodisi z neverbalno reprezentacijo natančno določene količine za določeno 

majhno število (Cordes in Gelman, 2005).  

Nekateri teoretiki so mnenja, da otrokovo prve besede štetja nimajo numerične vrednosti 

(Cordes in Gelman, 2005). Piaget (Labinowicz, 2010) meni, da lahko ta zmožnost besednega 

štetja odrasle zavede k sklepanju, da otrok, ki zna šteti, tudi razume pojem števila. Sodobna 

generacija otrok razodeva veliko zmožnost besednega štetja. Pri tem ne smemo spregledati 

otrokove zmožnosti le majhnega razumevanja, čeprav pri štetju zelo dobro posnema odrasle. 

Golo naštevanje števil, brez prisotnih resničnih predmetov, je dejavnost brez smisla, doda 

Piaget (Labinowicz, 2010). Fayol in Seron (2005) po drugi strani trdita, da ima besedno štetje 

vrednost. Med otrokovim razvojem se zgodi, da razume več imen za števila in jih povezujejo 

s kardinalnostjo, ne vedo pa, katero ime povezati s katero množico. V besednem štetju ni 

ničesar, na kar bi se lahko oprli. Npr. v besedi 'pet' ni ničesar, kar bi se nanašalo na kardinalno 

vrednost števila. Ime ne nosi nobene informacije o povečanju števila, npr. da je pet, ki sledi 

po štiri, za eno enoto več. Zato navajanje kardinalnih vrednosti brez dvoma predstavlja 

najtežje rešljiv problem za otroke med 18. meseci in štirim ali petim letom starosti. 

Sposobnost prepoznavanja enakosti je pri številih ključna sposobnost, ki predpostavlja 

sposobnost prepoznavanja sklopov ekvivalentov, čeprav se razlikujejo številne dimenzije, 

razen kardinalnosti.  

 

4.4 TEŽAVE OTROK PRI DOJEMANJU POJMA ŠTEVILO 

Težave pri pojmovanju števila imajo otroci z nižjimi umskimi sposobnostmi, prav tako tudi 

normalno inteligentni. Vzroki zanje so lahko diskalkulija, pomanjkanje spodbud, pa tudi 

pretirano storilnostno usmerjeno delo z otroki (Kavkler, 1991). Težave pri štetju lahko 

nastopijo tudi zaradi jezika. Jezik predstavlja oviro, saj z njim razlagamo, hkrati pa je tudi 

sam po sebi reprezentacijski sistem (Hodnik Čadež, 2003). Težave z abstraktnim mišljenjem 

lahko povzroča matematični jezik, ki je otrokom tuj. Učenje matematike lahko primerjamo z 

učenjem jezika (Manfreda Kolar, 2006). Preskok od konkretnega k abstraktnemu 

matematičnemu jeziku je za otroke zahteven, še zahtevnejši pa je preskok k simbolnim 

zapisom (Manfreda Kolar, 2006). 

 

4.4.1 DISKALKULIJA 

Obstaja razvojna motnja, ki povzroča otroku velike težave pri dojemanju pojma števila, to je t. 

i. diskalkulija. O razvojni diskalkuliji lahko govorimo, ko ima normalno inteligenten otrok 

skoraj nepremostljive težave pri učenju prvin računanja in ustreznega operiranja z majhnimi 

števili. Pojmovanje števil je na nižji ravni, kot bi pričakovali glede na otrokovo starost, 

njegove umske sposobnosti in vloženi trud. Vzroki izvirajo iz neharmoničnega razvoja. V 

populaciji je 2–6 % otrok s to motnjo. Sax in Shaheen (1981, v Kavkler, 1991) trdita, da glede 
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na Piagetove razvojne stopnje osebe z diskalkulijo nikoli ne dosežejo formalno-operativne 

stopnje mišljenja. V predšolski dobi jo je težko zaznati. Znaki se lahko kažejo v tem, da 

(Kavkler, 1991): 

 otroci nočejo šteti, 

 otrok količine ne zanimajo, 

 imajo slabo prostorsko orientacijo. 

 

Poleg tega imajo: 

 težave pri razumevanju konceptov: količine, številske vrste,  

 težave z vzpostavljanjem vrstnega reda (sekvencioniranjem) podatkov ali dogodkov, 

 težave pri razumevanju konceptov v zvezi s časovno predstavljivostjo, npr. dnevi, 

tedni, meseci, letni časi,  

 težave, ki jih povzroča prehod s konkretnejše ravni dojemanja na abstraktnejšo (bravo-

mi.net/dejstva/Dyscalculia_slo.htm, 13. 7. 2016).  

 

Posledice diskalkulije pridejo najbolj do izraza v šolskem obdobju. Otroci brez posebne 

pomoči ne morejo izpolniti niti najnujnejših šolskih zahtev. Večina otrok z diskalkulijo vedno 

potrebuje materialno oporo (npr. prste). Tem otrokom bi lahko pomagali z omogočanjem rabe 

pripomočkov, ki bi jim pomagali pri prehodu od konstrukcij s predmeti na abstraktnejšo raven 

dojemanja števil. Otroci z diskalkulijo potrebujejo več vaj, drugačen metodičen postopek in 

veliko ponazoril. Pri uporabi predmetov je treba upoštevati postopnost, sprva se uporabljajo 

predmeti iz narave (kamenčki, kocke, prsti …), nato preglednice, številčne preglednice, 

številčni trakovi in šele nazadnje abstraktni simboli – števila. Otroka števil ne moremo 

naučiti, ampak jih mora doumeti, popredmetiti (Kavkler, 1991). 

 

4.5 NAPAKE OTROK PRI UPOŠTEVANJU NAČEL ŠTETJA  

Še vedno ni jasno, ali morajo otroci razumeti ta načela, preden se naučijo šteti, ali pa jih 

usvojijo s štetjem v konkretnih situacijah (Papalia idr., 2003). Geary (1994) se je spraševal, 

kako to, da že 3-letni otroci prepoznajo, če je kateri od načel štetja kršen, zakaj povprečen 

otrok dozori v razumevanju števil in spretnosti štetja komaj pri osmih letih. Čeprav so sheme, 

kako šteti, ponotranjene, to še ne pomeni, da sta znanje in sposobnost štetja zrela. Izkušnje in 

vaja vodijo k dopolnjevanju in modifikaciji shem štetja. Izkušnje in vaja osvetlijo načela 

štetja. 

Napake štetja otrok so pogosto predvsem posledica pomanjkanja spretnosti pri izvajanju 

postopkov štetja, in ne pomanjkanje razumevanja načel (Gelman in Gallistel, 1978, v 

Manfreda Kolar, 2006). Velja, da (Manfreda Kolar, 2006): 

 pri zelo majhnih množicah otroci uporabljajo vsa tri načela štetja; 
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 z večanjem množice se pojavijo težave z upoštevanjem načela povratno enoličnega 

prirejanja. To ima za posledico neuporabo načela kardinalnosti; 

 edino načelo, ki ga otroci v glavnem pravilno uporabljajo tudi na večjih množicah, je 

načelo urejenosti. 

 

NAPAKE PRI UPOŠTEVANJU NAČELA POVRATNO ENOLIČNEGA PRIREJANJA 

Mlajši kot je otrok, več napak se pojavlja, ko gre za načelo enoličnega prirejanja (Cordes in 

Gelman, 2005). Sprva otrok šteje brez reda in naključno, zato se ne more izogniti 

preskakovanju ali podvajanju preštetih predmetov. Otroci, mlajši od šest let, imajo težave pri 

vzporejanju predmetov ena na ena v dveh vrstah, celo če uporabljamo predmete, ki pogosto 

sodijo skupaj (Labinowicz 2010). Načelo je lahko kršeno zaradi neskladnosti med izrečenim 

številom in navedbo objekta. To se lahko zgodi fizično ali besedno. Fizično je, če npr. procesa 

izgovarjave in dotika nista usklajena med seboj (Pimm, 1995). Načini kršitve načela so, če:  

 en predmet izpustimo. Taka izpustitev uniči pravo štetje. V nekaterih pesmih se celo 

izpusti besedo števila ali točno določenega števila (Pimm, 1995; Manfreda Kolar, 

2006); 

 

 

 

 

 

Slika 6: Primer kršitve načela povratno enoličnega prirejanja 1 (Pimm, 1995)  

 eno ime uporabimo pri preštevanju več kot enkrat (Manfreda Kolar, 2006; Pimm, 

1995); 

 

 

 

 

Slika 7: Primer kršitve načela povratno enoličnega prirejanja 2 (Pimm, 1995)  

 neusklajenost obeh procesov, tj. štejemo še potem, ko je že zmanjkalo predmetov, ali 

pa prenehamo s štetjem prezgodaj (Manfreda Kolar, 2006); 

 

 

 

 

 

 Slika 8: Primer kršitve načela  povratno enoličnega prirejanja 4  
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 Slika 9: Primer kršitve načela enoličnega prirejanja 5  

 besedna neskladnost se zgodi, ko namesto številk s celo besedo otroci izgovarjajo 

zloge »šti-ri« ter z izrečenim enim številom preštejejo dva predmeta (Pimm, 1995).     

 

 

 

 

 

Slika 10: Primer kršitve načela enoličnega prirejanja 6 (Pimm, 1995)  

 

NAPAKE PRI UPOŠTEVANJU NAČELA UREJENOSTI  

Rezultati raziskave Gelmanove in Gallistela (1978, v Manfreda Kolar, 2006) so pokazali, da 

otroci upoštevajo načelo, vsaj na manjših množicah. Že triletni otroci so števnike znali 

uporabljati v pravilnem vrstnem redu. Večina 3- do 4-letnikov pozna imena števil v pravem 

vrstnem redu, od ena do deset (Fusson, 1988; Siegler in Robinson, 1982, v Geary, 1994). 

Otrok je lahko neuspešen pri načelu urejenosti, ko šteje večje množice, ker lahko še ne 

razume, da načelo velja za vse nize, velike in majhne, ali pa zato, ker si še ni zapomnil dovolj 

besed za števila (Geary, 1994).  

 

NAPAKE PRI UPOŠTEVANJU NAČELA KARDINALNOSTI  

Razumeti kardinalnost je zadnja šteta beseda kot odgovor na vprašanje Koliko je nečesa?. 

Otrokovo razumevanje pravila zadnje besede ali načela kardinalnosti preverimo tako, da npr. 

otroke vprašamo, naj nam podajo 3 predmete. Otrok, ki ima osnovno razumevanje načela 

kardinalnosti, bo naštel predmete zahtevanega števila in jih podal. Otrok, ki ne razume načela 

kardinalnosti, bo napolnil pest s predmeti brez štetja in nam jo podal. Otroci, ki ne razumejo 

posebnosti kardinalnega števila, lahko na vprašanje Koliko prstov imaš? namesto izgovora 

besede »pet« ponovno preštejejo vse prste (Fusson, 1991, v Geary, 1994). Večina 3- in 4-

letnikov na vprašanje Koliko je nečesa? odgovori s ponovnim štetjem (Wynn, 1990, v Geary, 

1994). Nekateri otroci lahko uporabljajo pravilo »zadnje besede« tudi brez razumevanja 

kardinalnosti (Geary, 1994). Ponovitev zadnjega števila lahko odraža nič več kot samo 

otrokovo posnemanje socialnega pravila štetja (Fusson, 1988, v Cordes in Gelman, 2005).  

Med 3–5-letniki načelo kardinalnosti ni dobro utrjeno, saj se otroci te starosti zlahka zmedejo, 

če je razporeditev predmetov drugačna (Geary, 1994). Podobno ugotavlja Jan van den Brink 
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(Pimm, 1995) za otroke, stare med 4 in 7 let. Brink (prav tam) zato zagovarja premore, ko 

otrok štetje predmete, da se otrokova pozornost usmeri na (kardinalno) število, na to, kar je že 

bilo prešteto. Ko štejemo s prsti, drugi predlagajo, da otroci prste, ki so prešteti, stisnejo 

skupaj. Vsakič, ko je izrečeno število, torej po dva ali tri skupaj, ne za posamezen prst. 

Verjetnost, da bo otrok na vprašanje Koliko jih je? pravilno odgovoril z zadnjim 

poimenovanjem števila, je funkcija razvoja (Cordes in Gelman, 2005). 

 

NAPAKE PRI UPOŠTEVANJU NAČELA NEPOMEMBNOSTI VRSTNEGA REDA  

Konsistentna uporaba načel nepomembnosti vrstnega reda se ne pojavi do 4. ali 5. leta starosti 

(Geary, 1994). 

 

Slika 11: Ponazoritev kršitve nepomembnosti vrstnega reda (Labinowicz, 2010: 91)  

 

Slika 11 v prvi sličici predstavlja sedem pik. V drugi sličici predstavi enega izmed možnih 

načinov štetja. V tretji sličici je predstavljen primer štetja otroka, ki ne upošteva načela 

nepomembnosti vrstnega reda, posledično pa tudi neupoštevanje povratno enoličnega 

prirejanja.  

 

NAPAKE PRI UPOŠTEVANJU NAČELA ABSTRAKCIJE 

Napaka pri načelu abstrakcije je lahko odprto vprašanje, če se otroci zavedajo širokega 

spektra množic, ki jih lahko štejejo. To pomeni, da lahko štejejo tudi pojme ali heterogene 

množice (Manfreda Kolar, 2006). Gast (1957, v Manfreda Kolar, 2006) je v svojih študijah 

ugotovil, da otroci slabše prepoznavajo moči heterogenih množic. R. Gelman in M. Tucker 

(1975, v Manfreda Kolar, 2006) pa sta ugotovila, da heterogenost ne vpliva na otrokovo 

uspešnost pri opredeljevanju moči množic. Izkazalo se je, da je bila za takšen rezultat pri 

Gastovih eksperimentih kriva procedura (Siegel, 1973, v Manfreda Kolar, 2006), ker so otroci 

najprej preštevali le homogene, nato pa heterogene množice. Tako so otroci zaradi 

pričakovanja homogenih množic slabše presojali heterogene množice. Cordes in Gelman 

(2005) pa menita, da mlajši kot je otrok, bolj verjetno je, da si napačno razloži, kaj vse lahko 

šteje, in da težje upošteva več različnih spremenljivk, ki vplivajo na prirejanje ena na ena.  
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4.6 PREDLOGI DEJAVNOSTI ZA USVAJANJE POJMA ŠTEVILO 

Kompleksnost pojma število osvajamo po načelu postopnosti in načelu tako horizontalne kot 

vertikalne povezanosti oz. kontinuitete. V nadaljevanju navajamo nekaj primerov, ki 

pomagajo otrokom k razumevanju načel štetja. 

1. Ritmične izštevanke, pesmice s ponavljajočimi pojavi 

2. Ples ali koraki ob koračnici 

3. Razvrščanje predmetov: 

 po izbrani lastnosti (barva, velikost, uporabnost); 

 po velikosti (od najmanjšega do največjega in obratno) (Kavkler, 1991). Množice z 

različno močjo lahko tudi uredimo. Tako postane moč množic ordinalna 

spremenljivka (Ferbar, 1990).  

4. Prirejanje, saj na tak način vpeljemo kvalitativno razumevanje moči množice (Ferbar, 

1990): 

 v skupine z določenim številom elementov tudi pri različnih igrah, zaposlitvah 

(otrok vrže kocko s pikami in nastavi toliko predmetov/tolikokrat zaploska ..., 

kolikor pik je vrgel) (Kavkler, 1991); 

 v izštevanki prirejamo vsak poudarjeni zlog enemu igralcu. Če izštevanko 

ponovimo, bo isti zlog prirejen istemu igralcu (Ferbar, 1990); 

 različno naglašeni takti v glasbenem ritmu so prirejeni različno dolgim plesnim 

korakom; 

 različna imena so namenjena različnim prstom na roki. Istemu prstu vselej 

priredimo isto ime; 

 prirejamo slike ali predmete z različno razporeditvijo predmetov; 

                         

Slika 12: Ponazoritev različne razporeditve predmetov (Ferbar, 1990)  

 prirejamo tudi časovne pojave, npr. dneve. Ponedeljek je po nedelji, sreda je 

sredi tedna, četrtek je četrti, petek je peti (prav tam). 

5. Dejavnosti, ki pripomorejo, da otrok dojame, zakaj se količina ohrani, kljub 

prostorskim in drugim spremembam. (Primer: Otrok nastavlja določeno število 

elementov npr. tri kroge v mrežo, a pri tem išče vedno drugačne možnosti 

razvrščanja.)  
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Slika 13: Dejavnost za dojemanje ohranjanja količine (Manfreda Kolar, 2006)  

6. Utrjevanje pojmovanja in razlikovanja dela od celote, torej za primerjavo dveh skupin 

elementov (na primer stolpičev kock) in ugotavljanje količinskih razlik, dopolnjevanje 

ali odvzemanje zaradi izenačevanja skupin.  

7. Različna ponazorila oziroma reprezentacije. Pomembno je, da so predmeti iz okolja 

različni. Otroci naj nastavljajo določene količine predmetov in jih povezujejo s 

številko, npr. 3 kocke v stolpu, 3 kroglice itd. 

8. Ugotavljanje predhodnika in naslednika števila. 

 

4.7 RAZISKAVE O ŠTETJU, POVEZANE Z REPREZENTACIJAMI 

V Sloveniji sta bili izvedeni dve raziskavi, ki raziskujeta prehode reprezentacij števil. 

V. Manfreda Kolar (2006) je v svoji raziskavi preučevala, kateri dejavniki vplivajo na 

otrokovo uspešnost reševanja aritmetičnih nalog. V skladu z raziskovalnim vprašanjem 

magistrskega dela se bomo osredotočili na primere vprašanj uspešnosti prehajanja med 

različnimi predstavitvami količinskih nalog. V. Manfreda Kolar prepoznava dva pomembna 

vidika pri pridobivanju razumevanja o pisnih aritmetičnih simbolih: otrokovi lastni načini 

ustvarjanja simbolnih zapisov in otrokovo razumevanje in interpretacije številskih simbolov, 

ki jih srečuje v vsakdanjem življenju.  

Za razvijanje otrokovega lastnega načina ustvarjanja simbolnih zapisov predlaga naloge, ki 

omogočajo konkretno-simbolni prehod, npr.: pred otroka postavim 3 kocke. Rečem mu, naj 

na papir nariše ali napiše, koliko kock vidi pred seboj. Za razvijanje otrokovega razumevanja 

in interpretacije številskih simbolov predlaga naloge s simbolno-konkretnim prehodom, npr.: 

otroku pokažem listek, na katerem je s simbolom zapisano število 3, in mu rečem, naj na mizo 

postavi toliko kock, kot piše na listku (Manfreda Kolar, 2000). 

Primerjava prehodov konkretno – simbolno in simbolno – konkretno je pokazala, da so otroci 

uspešnejši pri prevajanju konkretno predstavljenih nalog v simbolno ponazoritev kot pri 

prevajanju simbolno predstavljenih nalog v konkretno predstavitev (Manfreda Kolar, 2000). 

V. Manfreda Kolar (2006) je ugotovila, da če otrok ne razume začetne simbolne predstavitve, 

potem tudi konkretne predstavitve, ki jo sicer razume, ne bo mogel simbolno ponazoriti. 

Ugotovila (Manfreda Kolar, 2000) je tudi, da način predstavitve naloge kot tudi vrsta naloge 

vplivata na dosežke otrok pri prevajanju naloge v konkretno ponazoritev. 
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T. Hodnik Čadež (2003) je v svoji raziskavi proučevala prehajanje med reprezentacijami in 

učenčevo razumevanje ter pomenjanje računskih operacij seštevanja in odštevanja. V 

prehajanje med reprezentacijami se je poglobila z vidika reprezentacijskih preslikav ter 

učenčeve interpretacije grafičnih reprezentacij računskih algoritmov. Ugotovila je, da je 

uspešno prehajanje med reprezentacijami pomembno za nadaljnje učenje in za učenčevo 

oblikovanje strategij računanja.  
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5 EMPIRIČNI DEL 
 

5.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Že najmlajši otroci izgovarjajo številke, vendar to še ne pomeni, da znajo šteti in da razumejo 

pojem števila. Če otrokom reprezentiramo število na različne načine, se poznavanje pojma 

število pokaže v novi luči. Znanje, kako se otrok uči, je pomembno za vzgojitelja, da lahko 

načrtuje za otroke dovolj raznovrstno paleto izkušenj, ki mu pomaga graditi znanje.  

V magistrskem delu želimo proučiti in predstaviti, kako otrok osvaja pojem števila do 10. 

Raziskovali bomo, če otroci, ki dobro štejejo, tudi dobro prehajajo med reprezentacijami 

števil. Želimo predstaviti razvoj pojma števila, opozoriti na najpogostejša napačna 

razumevanja, ki se pojavljajo pri pojmu števil pri 3–5-letnikih, opozoriti, v katerih 

reprezentacijah so pri določeni starosti otroci sposobni razumeti koncept števila. Veliko je 

raziskav, namenjenih odkrivanju poznavanja števil otrok v predšolskem obdobju, nas pa bo 

zanimalo, kako so njihova znanja o številih povezana z zmožnostjo prehajanja med 

reprezentacijami števil. 

Namen magistrskega dela je s predstavljenimi dejstvi vzgojiteljem omogočiti boljše 

razumevanje razvoja pojma števila, da bomo lahko načrtovali dejavnosti s števili na način, ki 

otrokom omogoča polno razumevanje pojma števila. Tako bodo lahko za marsikaterega 

otroka števila postala zanimiva in bolj razumljiva tudi v njegovi prihodnosti. 

 

5.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

1. Kakšne so razlike v zmožnostih štetja pri različno starih otrocih? 

2. Katere reprezentacije števil otroci najtežje interpretirajo in katere najlažje? 

3. Kako otroci prehajajo med konkretno, grafično, simbolno in jezikovno 

reprezentacijo števil?  

4. Kakšne so razlike v zmožnostih prehajanja med reprezentacijami pri različno starih 

otrocih?  

5. Kakšne so razlike v zmožnostih prehajanja med reprezentacijami glede na spol 

otrok? 

6. Kako se otrokova zmožnost prehajanja med reprezentacijami pojma števila 

povezuje z njegovim razumevanjem pojma število? 

 

5.3 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP  

Pri raziskavi smo uporabili deskriptivno in kavzalno neeksperimentalno metodo. Raziskovalni 

pristop je kombinacija kvantitativne in kvalitativne raziskave. 
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5.4 RAZISKOVALNI VZOREC 

Vzorec je bil priložnostni. Raziskavo smo opravljali v mesecu juniju 2016, v vrtcu Najdihojca 

v Ljubljani, v enotah Biba, Palček in Čenča. 

Vključenih je bilo 48 predšolskih otrok, starih od 3 do 5 let. Za lažjo interpretacijo 

pridobljenih rezultatov in izpeljave določenih ugotovitev raziskave, smo se omejili na starosti 

3–3,5 leta, 4–4,5 leta in 5–5,5 leta. Vzorec je sestavljalo 16 otrok, starih 3–3,5 leta, 16 otrok, 

starih 4–4,5 leta in 16 otrok, starih 5–5,5 leta. V vsaki starostni skupini je bila polovica 

dečkov in polovica deklic.  

 

5.5 POSTOPKI ZBIRANJA PODATKOV  

Preden smo začeli z raziskavo, smo za dovoljenje za izvajanje raziskave vprašali vodstvo 

vrtca in vzgojiteljice, potem še starše otrok. Soglasja staršev smo razdelili staršem otrok, ki 

smo jih predvideli za našo raziskavo. Otrok, ki imajo jezikovne težave ali so v postopku 

pridobivanja odločbe oz. imajo odločbo otroka s posebnimi potrebami, nismo vključili. Želeli 

smo dobiti posnetek otrok s pričakovanim razvojem. Sodelovali so otroci, katerih starši so se 

strinjali s sodelovanjem v raziskavi.  

Načrtovali smo, da bodo vsi intervjuji opravljeni v istem prostoru, da bi bili objektivni pogoji 

enaki, vendar se je izkazalo, da to ni mogoče. Zataknilo se je že pri tem, da v eni enoti vrtca ni 

bilo dovolj otrok, ki bi ustrezali našim karakteristikam vzorca. Tudi otroci iz ene enote niso 

bili vprašani v istem prostoru, ker je vrtec zelo velik. Za otroke, ki me niso poznali, se je 

izkazalo, da je občutek varnosti in zaupanja večji, če so v bližini svoje igralnice. Objektivnost 

izpraševanja smo ohranjali tako, da so otroci vedno sedeli za mizo in da smo imeli na mizi 

pripomočke samo za nalogo, za katero so bili izprašani. 

Intervjuji so potekali individualno z vsakim otrokom posebej. Podatke smo zbirali s pomočjo 

strukturiranega intervjuja z nalogami. Strukturiran intervju je iz dveh sklopov nalog (glej 

prilogo 1). V prvem sklopu so naloge, ki pri predšolskih otrocih preverjajo uspešnost štetja, v 

drugem sklopu so naloge, ki preverjajo sposobnost prehajanja med reprezentacijami števil. 

Navodila zanje smo posredovali ustno, za vsako dejavnost sproti. Čas njihovega reševanja ni 

bil omejen.  

Ko smo sestavljali vprašalnik, smo imeli v mislih, da bi radi pridobili podatke, ki bodo 

raznoliki. Nismo želeli, da bi bile naloge za petletnike prelahke, zato smo vključili števila do 

deset. Ob tem bi bilo vredno dodatno premisliti o izbiri števil za triletnike. Da vprašalnik ne bi 

bil predlog, smo se odločili, da za vsako nalogo prehajanja med reprezentacijama zastavimo 

štiri primere števil. Odločiti se je bilo treba, katere primere števil. Za osnovo smo vzeli dve 

števili do števila 5, kar predstavlja število prstov ene roke, in dve števili od števila 6 do 10, 

kar predstavlja število prstov na obeh rokah.  

Dobili smo ustno posredovane odgovore otrok ali reakcije na vprašanja. Opazovali smo 

njihovo aktivnost pri posameznih nalogah štetja ter posebnosti. Odgovore otrok in vsa 

opažanja smo sproti beležili v opazovalno tabelo (glej prilogo 2).  
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6 REZULTATI Z INTERPRETACIJO 
 

6.1 USPEŠNOST PRI ŠTETJU GLEDE NA STAROST OTROK 

Prvo raziskovalno vprašanje se je navezovalo na otrokovo uspešnost v povezavi s starostjo 

otroka. Podatke za odgovor na to vprašanje smo pridobili z vprašanjem Do koliko znaš šteti? 

V drugem delu (glej prilogo 1, vprašanja) smo preverjali otrokovo razumevanje načel štetja: 

načelo urejenosti, načelo povratnega enoličnega prirejanja in načela kardinalnosti. 

 

PRVI DEL: DO KOLIKO ZNAŠ ŠTETI? 

Lutka veverica je posameznemu otroku zastavila vprašanje: »Do koliko znaš šteti?« Otroke, 

ki niso začeli šteti, smo spodbudili z dodatnim navodilom, da šteje, do kolikor zna. V tabeli 2 

predstavljamo uspešnost različno starih otrok pri besednem štetju. 

Tabela 2: Prikaz uspešnosti besednega štetja pri različno starih otrocih  
 

Na vprašanje Do koliko znaš šteti? so otroci odgovarjali na različne načine. Nekateri so 

povedali določeno število, nekateri so skomignili z rameni, nekateri so začeli ob vprašanju 

šteti. Otroke, ki so bili v zadregi, smo spodbudili, da štejejo, do kolikor gre. V tabeli 1 

prikazujemo, da zna 43,9 % (31,3 % + 6,3 % + 6,3 %) otrok, starih od 3 do 3,5 leta, besedno 

šteti do 5. 50,4 %, torej polovica otrok, starih od 4 do 4,5 leta, šteje do 10 ali več. Otrok, 

starih med 5 in 5,5 leta, ki štejejo do 10 in več, pa je 88,2 %.  

Pridobljeni rezultati potrjujejo Wynnovo (Cordes in Gelman, 2005) ugotovitev, da otroci pri 

približno treh letih in pol začenjajo razumeti tudi večje sklope predmetov, to je več od štirih 

predmetov, kar pomeni, da pri štetju več kot štirih predmetih, upoštevajo vsa načela štetja.  

 

 Starost 

3 do 3,5 leta 4 do 4,5 leta 5 do 5,5 leta Skupaj 

Otrok šteje do Št. % Št. % Št. % Št. % 

Ne šteje 3 18,8 0 0,0 0 0,0 3 6,3 

3 4 25,0 1 6,3 0 0,0 5 10,4 

4 2 12,5 1 6,3 0 0,0 3 6,3 

5 5 31,3 4 25,0 2 12,5 11 22,9 

6–9 1 6,3 2 12,5 0 0,0 3 6,3 

10 in več 1 6,3 8 50,4 14 88,2 23 48,3 

Skupaj 16 100 16 100 16 100 48 100 
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DRUGI DEL: ŠTETJE PO NAČELIH ŠTETJA 

V drugem delu smo želeli dobiti podatke o štetju otrok po načelih štetja. Podatke smo 

pridobili z nalogami, ki smo jih zastavili otrokom (glej prilogo 1, naloge 2–4). Kriterij za 

upoštevanje uspešnosti otroka pri vprašanju o načelu urejenosti: če je otrok rekel, da šteje 

narobe, smo odgovor upoštevali kot pravilnega. 

V tabeli 3 prikazujemo, koliko otrok različnih starosti je na vprašanje o načelu urejenosti 

odgovorilo pravilno. Lutka veverica je otroke vprašala: »Ali prav štejem? 3, 1, 5, 2, 8, 9, 10?«  

 

 Starost  

3 do 3,5 leta 4 do 4,5 leta 5 do 5,5 leta  Skupaj 

Načelo urejenosti  Št. 4 10 16 30 

%  25,0 62,5 100,0 62,5 

          Tabela 3: Prikaz uspešnosti otrok pri nalogi načela urejenosti 
 

Na vprašanja za preverjanje razumevanja načela urejenosti je pravilno odgovorilo 25 % otrok, 

starih od 3 do 3,5 leta, 62,5 % otrok, starih od 4 do 4,5 leta, in vsi otroci, stari od 5 do 5,5 leta.  

Fusson, 1988, Siegler in Robinson, 1982 (v Geary, 1994), pravijo, da večina 3- do 4-letnikov 

pozna imena števil v pravem vrstnem redu, od ena do deset. Iz tega bi lahko sklepali, da je 

populacija našega vzorca manj uspešna pri načelu urejenosti. Po drugi strani V. Manfreda 

Kolar meni, da ima otrok lahko težave pri urejanju dolge liste imen števil. Manjšo uspešnost 

3- do 3,5-letnikov in 4- do 4,5-letnikov lahko razložimo z raziskavo Briars in Sieglerja (1984, 

v Manfreda Kolar, 2006), v kateri sta ugotovila, da so bili otroci manj uspešni, ko so morali 

potrditi ali ovreči načine štetja raziskovalca, kot pri nalogah, ko so morali sami šteti različno 

velike množice predmetov. Možno je tudi, da si je nekaj otrok razlagalo, da veverica pač šteje 

na tak način.  

V tabeli 4 prikazujemo, koliko otrok je na vprašanja o načelu povratno enoličnega prirejanja 

odgovorilo pravilno. Načelo povratno enoličnega prirejanja smo preverjali s pomočjo lutke 

veverice, ki na glas poskusi prešteti prste ene roke. Najprej šteje: 1, 2, preskoči prst, 3, 4. Nato 

otroka vpraša, če šteje prav. Veverica se ponovno ponudi, da prešteje prste. Drugič šteje: 1, 2, 

3, 3, 4. Ponovno vpraša otroka, če šteje pravilno. Tretjič veverica reče, da šteje še zadnjič, 

tokrat šteje: 1, 2, 3 in 4 (na istem prstu), 5, 6. Spet vpraša otroka, če je pravilno štela. Kriterij 

za upoštevanje uspešnosti otroka pri vprašanju o načelu povratno enoličnega prirejanja je, da 

je otrok odgovoril, da je veverica narobe preštela prste ali da je smiselno obrazložil, kaj pri 

štetju ni bilo v redu. V opazovalno tabelo (glej prilogo 2) smo sproti vpisovali odgovore.  
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 Starost 

3 do 3,5 leta 4 do 4,5 leta 5 do 5,5 leta 

Št. % Št. % Št. % 

1, 2, preskoči prst, 3, 4. 8 50 10 62,5 15 93,8 

1,    2,    3,    3,    4. 2 12,5 8 50,0 15 93,8 

1, 2, 3 in 4 na istem prstu, 5, 6. 2 12,5 3 18,8 12 75,0 

Skupaj 12 25 21 43,8 42 87,5 

Tabela 4: Prikaz uspešnosti pri nalogah načela povratno enoličnega prirejanja  
 

Uspešnih pri prepoznavanju načela povratno enoličnega prirejanja je v povprečju 25 % otrok, 

starih od 3 do 3,5 leta, 43,8 % otrok, starih od 4 do 4,5 leta, in 87,8 % otrok, starih od 5 do 5,5 

leta.  

Otroci so večkrat sami od sebe razlagali, kaj je bilo pri samem štetju narobe. Nekaj odzivov 

otrok: 

Enega preštevanca ne štejemo: 1, 2, preskoči prst, 3, 4. 

 Še eden (ni bil preštet). 

 Tega nisi štela.  

 Ni prišla do 5.  

Enega preštevanca poimenujemo enako: 1, 2, 3, 3, 4. 

 Tega si dvakrat štela. 

 Ni še vedno 5. 

 Ne, šteje se 1, 2, 3, 4, 5. 

Enemu preštevancu dodelimo dve poimenovanji: 1, 2, 3 in 4 (na istem prstu), 5, 6. 

 Na roki je 5 prstov, narobe je štela. 

 Ni prav, ker ni prišla na 5.  

 Tega si dvakrat štela. 

 

V tabeli 5 prikazujemo, koliko otrok je na vprašanje za preverjanje razumevanja načela 

kardinalnosti odgovorilo pravilno glede na starost.  

Načelo kardinalnosti smo preverjali s pomočjo lutke veverice, ki je na mizo postavila košaro z 

orehi in majhno posodo. Posameznega otroka je prosila, da vanjo nabere 1 oreh. Posodo z 

nabranim orehom je izpraznila, nato je prošnjo ponovila še za števila 3, 7 in 10. Odgovore 

otrok smo sproti vpisovali v opazovalne tabele (glej prilogo 2). 
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 Starost 

3 do 3,5 leta 4 do 4,5 leta 5 do 5,5 leta 

Št. % Št. % Št. % 

Načelo kardinalnosti za število 1 16 100 16 100 16 100 

Načelo kardinalnosti za število 4 11 68,8 11 68,8 16 100 

Načelo kardinalnosti za število 7 1 7,1 5 33,3 11 68,8 

Načelo kardinalnosti za število 10 0 0,0 1 7,7 11 68,8 

Skupaj 28 43,8 33 51,6 54 84,4 

Tabela 5: Prikaz uspešnosti pri nalogah načela kardinalnosti  
 

Skupno načelo kardinalnosti razume slaba polovica (43,8 %) otrok, starih od 3 do 3,5 leta, 

dobra polovica (51,6 %) otrok, starih od 4 do 4,5 leta, in večina (84,4 %) otrok, starih od 5 do 

5,5 leta. Uspešnost otrok pri načelu kardinalnosti v povprečju enakomerno raste glede na 

starost otrok, kljub vsemu pri številu 4 preseneti enak odstotek v uspešnosti 3–3,5- in 4–4,5-

letnih otrok. Eno leto predstavlja veliko razliko v razumevanju števil, zato podatek preseneti. 

V. Manfreda Kolar (2006) razlaga, da otrok pridobi razumevanje proceduralnih načel štetja 

pri starosti treh let in pol, ni pa znano, do katerega števila velja trditev. Da ni razlike med 3–

3,5- in 4–4,5-letniki do števila 4, pripisujemo majhnemu vzorcu. Že med samim izvajanjem 

smo bili v dilemi, ali so 3-letniki bolj spretni od povprečja ali pa 4-letniki malo manj spretni 

od povprečja. Med teoretiki je Wynn (Cordes in Gelman, 2005) v svoji raziskavi ugotovil, da 

so bili otroci, mlajši od 3 in pol let skoraj vedno neuspešni v nalogah tipa Podaj x živalic lutki. 

Potemtakem so bili otroci v našem vzorcu v povprečju uspešnejši. 

Na rezultate je treba pogledati še v drugi luči. Pri nalogi, ki je preverjala načelo kardinalnosti 

so za število 1 vsi otroci, ne glede na starost, podali točno en oreh. Iz razpredelnice je mogoče 

razbrati, kako so otroci z vsakim letom bolj uspešni pri načelu kardinalnosti za vedno večja 

števila. Zakaj je bilo pri otrocih, starih od 5 do 5,5 leta, enako število pravilnih odgovorov za 

števili 7 in 10, pojasni Wynn (1990, 1992b, v Cordes in Gelman, 2005), ki pravi, da ko otrok 

enkrat osvoji štiri predmete, to naj bi bilo pri približno 3 letih in pol, potem razume tudi večje 

sklope predmetov. 

V tabeli 6 predstavljamo število pravilno rešenih nalog o treh načelih štetja, načela urejenosti, 

načela povratno enoličnega prirejanja in načela kardinalnosti.  
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 Načelo 

urejenosti 

Načelo povratno 

enoličnega 

prirejanja 

Načelo 

kardinalnosti 

Skupaj 

Št. % Št. % Št. % Št. % 

3 do 3,5 leta 4 25 12 25 28 43,9 44 31,3 

4 do 4,5 leta 10 62,5 21 43,8 33 52,5 64 52,9 

5 do 5,5 leta 16 100 42 87,5 54 84,4 112 90,6 

Tabela 6: Primerjava razumevanja povprečja treh načel: načela urejenosti, načela povratno 

enoličnega prirejanja in načela  kardinalnosti glede na starost otrok 
 

Iz tabele 6 vidimo, da vsa načela štetja v povprečju razume tretjina 3- do 3,5-letnih otrok, saj 

so pravilno rešili 44 nalog, kar znaša 34,4 %. Skoraj polovica otrok, starih od 4 do 4,5 leta, 

razume načela štetja, saj so pravilno rešili 63 nalog, kar znaša 49,2 %. Večina otrok, starih od 

5 do 5,5 leta, pa razume načela štetja, saj so pravilno rešili 112 nalog, kar znaša 90,6 %. 

Rezultati se skladajo z ugotovitvami V. Manfreda Kolar (2006), ki pravi, da si otrok pridobi 

razumevanje proceduralnih načel štetja pri starosti treh let in pol.  

Rezultat Spearmanovega korelacijskega koeficienta kaže, da sta starost in besedno štetje 

močno povezana (Spearman r = 0,70, st. pom. = 0,000). 

 

6.2 PRIMERJAVA USPEŠNOSTI OTROK PRI PREHAJANJU MED REPREZENTACIJAMI  

Z drugim raziskovalnim vprašanjem smo želeli preveriti, kako uspešni so otroci pri prehajanju 

med reprezentacijami števil. Podatke smo pridobili z nalogami, ki smo jih zastavili otrokom 

(glej prilogo 1, naloge 5–16).  

 

KRITERIJI ZA USPEŠNO PREHAJANJE MED REPREZENTACIJAMI 

Upoštevali smo, da otrok prehaja med konkretno-jezikovno reprezentacijo, če: 

 je povedal, koliko orehov je v posodi in je bilo število pravo; 

 je orehe štel na glas in pri tem upošteval vsa načela štetja. 
 

Upoštevali smo, da otrok prehaja med konkretno-grafično reprezentacijo, če: 

 je narisal ustrezno število orehov, kot jih je bilo v posodi; 

 je ob risanju štel na glas in pri tem upošteval vsa načela štetja. 
 

Upoštevali smo, da otrok prehaja med konkretno-simbolno reprezentacijo, če:  

 je pokazal na pravi zapis števila; 

 je pokazal in prebral zapis števila pravilno; 

 je orehe glasno štel in pri tem upošteval vsa načela štetja in nato pokazal pravi zapis 

števila. 
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Upoštevali smo, da otrok prehaja med grafično-konkretno reprezentacijo, če: 

 je na mizo položil toliko orehov, kolikor jih je bilo narisanih na sliki; 

 je štel orehe na sliki in prave orehe in pri tem upošteval vsa načela štetja. 
 

Upoštevali smo, da otrok prehaja med grafično-jezikovno reprezentacijo, če: 

 je povedal pravi odgovor, koliko orehov je bilo na mizi; 

 je štel tako, da je upošteval vsa načela štetja in povedal pravo število orehov na mizi. 
 

Upoštevali smo, da otrok prehaja med grafično-simbolno reprezentacijo, če: 

 je pokazal na pravi zapis števila; 

 je pokazal in prebral zapis števila pravilno; 

 je orehe na sliki glasno štel in pri tem upošteval vsa načela štetja in nato pokazal pravi 

zapis števila. 
 

Upoštevali smo, da otrok prehaja med jezikovno-grafično reprezentacijo, če: 

 je narisal ustrezno število orehov, kot jih je bilo v posodi; 

 je ob risanju štel na glas in pri tem upošteval vsa načela štetja. 
 

Upoštevali smo, da otrok prehaja med simbolno-grafično reprezentacijo, če: 

 je narisal ustrezno število orehov, kot jih je bilo v posodi; 

 je ob risanju štel na glas in pri tem upošteval vsa načela štetja. 
 

Upoštevali smo, da otrok prehaja med simbolno-konkretno reprezentacijo, če: 

 je na mizo položil število orehov, ki je ustrezalo zapisu na kartončku; 

 si je pri polaganju orehov pomagal z glasnim štetjem in pri tem upošteval vsa načela 

štetja. 
 

Upoštevali smo, da otrok prehaja med jezikovno-konkretno reprezentacijo, če: 

 je na mizo položil število orehov, ki ga je slišal v navodilu lutke veverice; 

 si je pri polaganju orehov pomagal z glasnim štetjem in tem upošteval vsa načela 

štetja. 
 

Upoštevali smo, da otrok prehaja med jezikovno-simbolno reprezentacijo, če: 

 je pokazal na pravi zapis števila; 

 je pokazal in prebral zapis števila pravilno. 

 

Upoštevali smo, da otrok prehaja med simbolno-jezikovno reprezentacijo, če: 
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 je povedal, katero število je napisano. 

Odgovore smo sproti vpisovali v opazovalne tabele (glej prilogo 2). Tabelo smo dobili z 

naslednjimi koraki. Vsako prehajanje med reprezentacijami je imelo štiri števila oz. štiri 

možna pravilna prehajanja. Sešteli smo vsa pravilna prehajanja posameznega prehoda med 

reprezentacijami, nato pa prehajanja med reprezentacijami uredili po številu pravilnih 

odgovorov od prehoda z najmanjšim številom pravilnih prehajanj do prehoda z največjim 

številom pravilnih prehajanj.  

V nadaljevanju v grafu 1 predstavljamo rezultate, ki odgovarjajo na vprašanja, katere 

reprezentacije števil otroci najtežje interpretirajo in katere najlažje. 
 

 

Graf 1: Prikaz uspešnosti otrok pri različnih prehajanjih med reprezentacijami v odstotkih  
 

Rezultati v grafu 1 kažejo na to, da je od vseh prehodov med reprezentacijami otrokom 

najtežje prehajati iz konkretne v simbolno reprezentacijo. V nalogi je pravilno prehajala 

petina otrok, natančneje 20,83 % otrok. Najlažje je bilo otrokom prehajati iz grafične v 

konkretno reprezentacijo, v povprečju sta nalogo pravilno rešili dve tretjini otrok, natančneje 

69,8 % otrok. Zelo zanimivo je, da je bilo otrokom lažje prehajati iz grafične v konkretno in iz 

grafične v jezikovno reprezentacijo in ne iz konkretne v grafično ali jezikovno reprezentacijo. 

Da je prišlo do takšnega rezultata, si razlagamo s tem, da je bilo verjetno otrokom lažje šteti 

orehe na sliki, ki se ne premikajo kot pa prave premikajoče se orehe, ki so zapovrh še 

preveliki, da bi jih otrok lahko večje število nabral v dlan itd. Omenjen način je otroke 

pogosto privedel do napak pri štetju.  
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Opaziti je mogoče, da so v prvi polovici uspešnejših rezultatov kombinacije prehodov v 

konkretno, jezikovno in grafično reprezentacijo. Prisotnost simbolne reprezentacije v 

prehodih med reprezentacijami v drugi polovici tabele potrjuje, da otrokom ta predstavlja 

večjo zahtevnost. 

Da so predšolski otroci pretežno uspešnejši v prehodih s konkretno reprezentacijo, in ne s 

simbolno, potrdimo tudi s teorijo. Otroci najprej premorejo le konkretno razumevanje števila, 

abstraktnega pa ne. Otrok lahko usvoji koncept abstrakcije števila le na osnovi zadostnega 

števila konkretnih izkušenj (Manfreda Kolar, 2006).  

Podrobneje si poglejmo prehode v posamezne reprezentacije. 

V grafu 2 predstavljamo rezultate prehajanja iz konkretne v jezikovno, grafično in simbolno 

reprezentacijo. Sešteli smo vse pravilno rešene primere nalog in jih prikazali v grafu. 

 

Graf 2: Uspešnost prehajanja otrok iz konkretne reprezentacije v jezikovno, grafično in simbolno 

reprezentacijo  
 

Graf 2 predstavlja, da je bilo otrokom enako zahtevno prehajati iz konkretne reprezentacije v 

grafično in jezikovno reprezetacijo. V obe reprezentaciji so otroci uspešno prehajali v 56,3 % 

primerov prehajanj. Iz konkretne v simbolno reprezentacijo so otroci prehajali v 20,8 % 

primerov. 

V grafu 3 predstavljamo rezultate prehajanja iz grafične v konkretno, jezikovno in simbolno 

reprezentacijo. Sešteli smo vse pravilno rešene primere nalog in jih prikazali v grafu. 

 

Graf 3: Uspešnost prehajanja iz grafične reprezentacije v konkretno, jezikovno in simbolno  
 

Graf 3 predstavlja, da je bilo otrokom najlažje prehajati iz grafične reprezentacije v 

konkretno, otroci so bili uspešni v 69,8 % pravilnih primerov prehajanj. V jezikovno 
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reprezetacijo so uspešno prehajali v 56,8 % primerov nalog prehajanja in z 27,6 % pravilnih 

primerov prehajanj v simbolno reprezentacijo.  

V grafu 4 predstavljamo rezultate prehajanja iz simbolne v konkretno, grafično in jezikovno 

reprezentacijo. Sešteli smo vse pravilno rešene primere nalog in jih prikazali v grafu. 

 

Graf 4: Uspešnost prehajanja iz simbolne reprezentacije  v jezikovno, konkretno in grafično  
 

Graf 4 kaže, da je bilo otrokom najlažje prehajati iz simbolne reprezentacije v jezikovno, bili 

so uspešni v 37,5 % pravilnih primerov prehajanj. V konkretno reprezetacijo so uspešno 

prehajali v 29,2 % primerov nalog prehajanja in z 28,7 % pravilnih primerov prehajanj v 

simbolno reprezentacijo.  

V grafu 5 predstavljamo rezultate prehajanja iz jezikovne v konkretno, grafično in simbolno 

reprezentacijo. Sešteli smo vse pravilno rešene primere nalog in jih prikazali v grafu. 

 

Graf 5: Uspešnost prehajanja iz jezikovne reprezentacije v grafično, konkretno in simbolno  
 

Graf 5 kaže, da je bilo otrokom najlažje prehajati iz jezikovne reprezentacije v grafično, otroci 

so bili uspešni v 54,2 % pravilnih primerov prehajanj. V konkretno reprezetacijo so uspešno 

prehajali v 46,9 % primerov nalog prehajanja in z 37 % pravilnih primerov prehajanj v 

simbolno reprezentacijo.  
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6.3 NAČINI PREHAJANJA MED REPREZENTACIJAMI ŠTEVIL 

V tem poglavju bomo predstavili rezultate tretjega raziskovalnega vprašanja, v katerem nas je 

zanimalo, kako otroci prehajajo med reprezentacijami števil. Prehajanje med reprezentacijami 

je proces, ki se zgodi v otroku samem. Kaj se zgodi, da otrok ve, kako narediti prehod iz ene v 

drugo reprezentacijo, lahko sklepamo iz tega, kar vidimo, da naredi. V opazovalne tabele (glej 

priloga 2) smo skušali čim natančneje zabeležiti dejanja otrok med procesom prehajanja med 

posameznimi reprezentacijami. 

V nadaljevanju predstavljamo vse primere pravilnih prehajanj med reprezentacijami.  

 

USTREZNI NAČINI PREHAJANJ MED REPREZENTACIJAMI 

Med izvajanja strukturiranih intervjujev z otroki, starimi od 3 do 3,5, od 4 do 4,5 in od 5 do 

5,5 smo beležili kako otroci prehajajo med različnimi kombinacijami reperezentacij, in so pri 

tem uspešni. Sledi predstavitev strategij štetja, s pomočjo katerih so otroci prehajali med 

posameznimi prehodi med reprezentacijami. 

 

PREHOD IZ KONKRETNE V JEZIKOVNO REPREZENTACIJO 

Otrok, star od 3 do 3,5 leta 

 Šteje na glas, vsak prešteti oreh premakne iz posodice. 

 Vsak prešteti predmet malo privzdigne. 

 

Otrok, star od 4 do 4,5 leta 

 S prstom se dotika orehov in glasno šteje. 

 S prstom se dotika orehov in potiho šteje.  

 Šteje le s pogledom in potiho. 

 Za vsak prešteti predmet na roki izravna en prst na roki. 

 Posodo z 2 orehoma samo pogleda in takoj reče, da sta v njej 2 oreha.  

 Pri posodah z več kot 5 orehi si pomaga z dotikanjem orehov. 

 

Otrok, star od 5 do 5,5 leta 

 Število dva izstreli, ko samo pogleda posodo, ga prepozna. 

 Razloži, da je orehov 5, ker je 4 in 1 skupaj 5.  

 Pri posodi s 5 orehi začne šteti na glas. 

 Pri posodi s 7 orehi se začne dotikati orehov in šteti na glas.  

 Posodo z 2, 5 in 7 orehi prešteje s pogledom, pri posodi z 10 orehi se začne dotikati 

orehov.  

 Vse orehe v posodah šteje samo s pogledom. 

 Šteje šepetaje in z izproženim prstom od daleč. 
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 Šteje potiho in se dotika orehov. 

 Šteje potiho, medtem prst od daleč premakne za vsak prešteti predmet. 

 Šteje le s pogledom. 

 

Pri prehajanju iz konkretne v jezikovno reprezentacijo je mogoče opaziti, da 3 do 3,5-letniki 

prehajajo le s pomočjo fizičnega kontakta s predmeti. 4 do 4,5-letniki dodajo tiho štetje in 

štetje brez dotikanja orehov. Pri prehajanju si pomagajo tudi z dodatno konkretno prevedbo, s 

prevedbo v prste na roki. Od četrtega leta dalje otroci število 2 prepoznajo, in ga ne štejejo 

več. 

 

KONKRETNO-GRAFIČNO PREHAJANJE 

Otrok, star od 3 do 3,5 leta 

 Na glas prešteje orehe, medtem, ko se orehov dotika, nato na glas šteje, ko riše kroge. 

 

Otrok, star od 4 do 4,5 leta 

 Pri posodi z 1 orehom obriše oreh. Prav tako pri posodi s 3 orehi, samo da jih na 

koncu ponovno na glas dotikaje prešteje. 

 Prešteje orehe, nato potiho riše. 

 Pri posodi s 6 orehi riše kroge tako, da ves čas gleda orehe. Za vsak narisan oreh se z 

očmi pomakne na drug oreh.  

 Najprej prešteje orehe tako, da se vsakega s prstom dotakne, potem šteje na glas za 

vsak narisan oreh. 

 Iz posode vzame 1 oreh, nato nariše 1 krog, dokler ne zmanjka orehov. V drugem 

primeru 8 orehov nariše tako, da enega po enega premakne iz posode, nato nariše 

krog. V tretjem primeru otrok pri posodi s 6 in 8 orehi vsak oreh posebej obriše in 

prestavi. 

 Pri posodi s 6 orehi prešteje 6 orehov, nato za vsak narisan krog na roki izproži en 

prst. 

 V posodi našteje 8 orehov, nato nariše šest krogov. Ponovno prešteje kroge 1, 2, 3, 4, 

5, 6. Nariše še dva kroga.  

 

Otrok, star od 5 do 5,5 leta 

 Najprej prešteje orehe, nato jih nariše. 

 Riše orehe v gruči in poravnane v vrsto. 
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Slika 14: 5 do 5,5-letni otrok riše orehe v gruči.  

 

Slika 15: 5 do 5,5-letni otrok riše orehe poravnane v vrsto.  

 Pri posodah z 1 in 3 orehi le pogleda in riše v tišini.  

 Posodi s 6 in 8 orehi prešteje potiho, pri tem premika ustnice in se z barvico dotika 

vsakega posameznega oreha in kroga.  

 Ko vse nariše, ponovno prešteje prave orehe in narisane kroge, če jih je enako. 
 

3 do 3,5-letniki iz konkretne v grafično reprezentacijo prehajajo s pomočjo strategije 

dotikanja in glasnega štetja. 4 do 4,5-letniki prehajajo s pomočjo prirejanja orehov k svojim 

narisanim orehom. Štejejo na glas in potiho. Prehajajo tudi s pomočjo dodatnega štetja prstov 

na roki. Pri 5 do 5,5-letnikih ni več opaziti prirejanja z obrisovanjem orehov, pač pa da 

večkrat štejejo potiho. Opaziti je mogoče, da pogosteje preverijo, če so prešteli in narisali 

enako število orehov.  

 

KONKRETNO-SIMBOLNO PREHAJANJE 

Otrok, star od 4 do 4,5 leta 

 Med dotikanjem orehov jih na glas šteje, nato pokaže na ustrezen zapis števila. 

 

Otrok, star od 5 do 5,5 leta 

 Število orehov prepozna ali jih prešteje potiho ali na glas, nato pokaže na zapis števila. 
 

Prehajanje iz konkretne v simbolno prehajanje je bilo za 3 do 3,5-letnike prezahtevno. 4 do 

4,5-letniki so si pomagali z glasnim štetjem orehov, 5 do 5,5-letniki so prehajali s strategijo 

prepoznavanja in tihega štetja. 
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GRAFIČNO-JEZIKOVNO PREHAJANJE 

Otrok, star od 3 do 3,5 leta 

 Med glasnim štetjem se dotika posameznih orehov na sliki. 

 Pri sliki z 2 orehoma reče, da ne ve, da pa lahko prešteje. 

 Pri sliki z 2 orehoma hitro reče, da sta 2. 

 

Otrok, star od 4 do 4,5 leta 

 Se dotika slik orehov, medtem ko potiho šteje. 

 Šteje na glas in se dotika slik orehov. 

Otrok, star od 5 do 5,5 leta 

 Pri sliki z 8 orehi me vpraša, če je orehov 6. Rečem: »Ne vem.« Začne šteti.  

 Šteje na glas, hkrati se dotika s prsti. 

 Pri sliki z 2 orehoma izstreli, da sta 2.  

 Pri sliki z največ orehi se med štetjem dotika orehov na sliki. 

 Šteje s pogledom, medtem premika ustnice. 

 Šteje potiho, samo s pogledom. 

 

3 do 3,5-letni otroci iz grafične v jezikovno reprezentacijo prehajajo s prepoznavanjem in z 

dotikanjem slik orehov med štetjem. 4 do 4,5-letni se med štetjem dotikajo slik orehov in 

štejejo tako potiho kot na glas. 5 do 5,5-letni otroci začnejo z ugibanjem o številu, števila 

manjša od štiri prepozna in pogosteje štejejo potiho ali celo le s pogledom. 5 do 5,5-letniki 

začnejo risati orehe v vrsto. 

 

GRAFIČNO-KONKRETNO PREHAJANJE 

Otrok, star od 3 do 3,5 leta 

 Polaga prave orehe na slike orehov. 

 Prešteje orehe na sliki, nato prave orehe polaga na slike orehov. 

 Pri sliki s 4 in 7 orehi gleda sliko in okoli nje polaga orehe. 

 

Otrok, star od 4 do 4,5 leta 

 Polaga prave orehe na slike orehov ali se z orehom dotakne oreha na sliki in ga odloži. 

 Z dotikanjem orehov na sliki prešteje, koliko jih je, nato si enako število orehov naloži 

v dlan. 

 

Otrok, star od 5 do 5,5 leta 

 Polaga prave orehe na slike orehov. 

 Prešteje orehe na sliki, nato prave orehe šteje na glas in jih polaga v vrsto. 

 S pogledom sledi sliki, šteje in za vsak preštet oreh na sliki premakne en pravi oreh.  
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 Pri sliki s 3 orehi samo pogleda sliko in z enim gibom v dlan naloži 3 orehe. 

 Ko premakne pravi oreh, s prstom na drugi roki gre na drug oreh na sliki z orehi, 

hkrati na glas šteje. 

 Prešteje orehe na sliki, nato si orehe nalaga v dlani. 

 Odšteva, koliko orehov še potrebuje. Še 4, potem še 3, potem še 2 … 

 

Iz grafične v konkretno reprezentacijo otroci stari od 3 do 3,5 in od 4 do 4,5 prehajajo 

tako s prirejanjem kot s štetjem. 5 do 5,5-letniki preštete orehe položijo v vrsto. Ti otroci 

si pomagajo s prsti na rokah, med samim prehajanjem pa se pojavi tudi računska 

operacija odštevanja. 

 

GRAFIČNO-SIMBOLNO PREHAJANJE 

Otrok, star od 3 do 3,5 leta 

 Se dotika, ko glasno šteje orehe na sliki. 

 

Otrok, star od 4 do 4,5 leta 

 Orehe na sliki šteje na glas in se jih hkrati dotika, nato pokaže na ustrezen zapis 

števila. 

 

Otrok, star od 5 do 5,5 leta 

 Orehe na sliki prešteje na glas, brez dotikanja, in pokaže na ustrezni zapis števila. 

 

Iz grafične v simbolno reprezentacijo je prehajalo le malo 3 do 3,5-letnikov, ti ki so, so 

dotikaje in na glas šteli orehe na sliki nato pa pokazali na ustrezen zapis števila. Enako je bilo 

s 4 do 4,5-letniki. 5 do 5,5-letniki so lahko šteli naglas a brez dotikanja. 

 
 

JEZIKOVNO–GRAFIČNO PREHAJANJE 
 

Otrok, star od 3 do 3,5 leta 

 Riše orehe, medtem ko si glasno šteje. 

 

Otrok, star od 4 do 4,5 leta 

 Šteje na glas, medtem ko riše.  

 Ko nariše orehe, jih ponovno prešteje. 
 

Otrok, star od 5 do 5,5 leta 

 V tišini riše orehe. 
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 Nariše orehe v koloni. 

 Šteje na glas, medtem ko riše.  

 Ko nariše orehe jih ponovno prešteje. 

 Med risanjem orehov šteje potiho ali le premika ustnice. 

 Za 3 orehe reče, da lahko nariše velike, ker so samo trije. 

 Za 8 orehov reče, da si mora zapisati, in si na začetek napiše zapis števila 8, potem jih 

še nariše. 

 

Pri prehodu iz jezikovne v grafično reprezentacijo 3 do 3,5-letni otroci med risanjem orehov 

glasno štejejo, prav tako 4 do 4,5-letni otroci, le da slednji ponovno preverijo, če so narisali 

ustrezno število orehov. 5 do 5,5-letni otroci med risanjem orehov štejejo potiho. 

  

SIMBOLNO-GRAFIČNO PREHAJANJE 

Otrok, star od 3 do 3,5 leta 

 Prepozna zapis števila 1. 

 

Otrok, star od 4 do 4,5 leta 

 Pogleda število na listu, izreče število in na glas šteje vsak narisan oreh. 

 

Otrok, star od 5 do 5,5 leta 

 Pogleda število in začne risati v tišini ali glasno šteje. 

 

Otroci vseh starosti so bili uspešni pri prehajanju, če so prepoznali zapis števila. Pri prehodu 

iz simbolne v grafično reprezentacijo so vsi otroci glasno šteli, 5 do 5,5-letni otroci so šteli 

tudi potiho. 

 

SIMBOLNO-KONKRETNO PREHAJANJE 

Otrok, star od 3 do 3,5 leta 

 Prepozna zapis števila 1 in vzame en oreh iz košare. 

 Prepozna zapis 1 in 5 in iz košare vzame po en oreh naenkrat in glasno šteje. 

 

Otrok, star od 4 do 4,5 leta 

 Prepozna zapis števila, nato ob glasnem štetju premika po en preštet oreh naenkrat. 

 Zapis števila 8 prebere pravilno, nato pravilno šteje po angleško. Orehe nalaga po 

enega naenkrat. 
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Otrok, star od 5 do 5,5 leta 

 Prepozna število, nato ob glasnem štetju premika po en oreh naenkrat. 

 Za zapis števila 2 otrok nabere oba oreha istočasno in ne enega po enega. 

 Pogosteje šteje potiho. 

 Pri zapisu števila 5 nabere 3 orehe naenkrat, doda še 2 naenkrat, nato komentira 3 in 2 

je skupaj 5.  

  

Otroci vseh treh starostnih skupin prehajanje iz simbolne v konkretno reprezentacijo, tako da 

prepoznajo število, nato pa ob glasnem štetju premikajo po en preštet oreh naenkrat. En otrok 

star od 4 do 4,5 let je štel orehe v angleškem jeziku, kar pomeni, da razume pomen števil do te 

mere, da ga suvereno prevede še v angleški jezik. 5 do 5,5 letniki štejejo orehe tudi potiho in 

tako, da si pomagajo z razčlenjevanjem števila v dve skupini, kar kaže na porajajoče se 

razumevanje računske operacije seštevanja. 

 

JEZIKOVNO-KONKRETNO PREHAJANJE 

Otrok, star od 3 do 3,5 leta 

 Šteje na glas in potiho.  

 Podaja po en oreh naenkrat. 

 

Otrok, star od 4 do 4,5 leta 

 Pogosto šteje na glas, medtem ko premika po en oreh naenkrat.  

 

Otrok, star od 5 do 5,5 leta 

 Pogosto šteje potiho.  

 Premika po en oreh naenkrat in večinoma našteje ustrezno število orehov. 

 Ob navodilu, naj nabere 5 orehov, položi orehe na mizo kot na igralni kocki. 

 Ob navodilu, naj poda 5 orehov, naložil 6 orehov, nato jih je preštel in enega vrnil v 

košaro.  

 

Iz jezikovne v konkretno reprezentacijo 3 do 3,5-letniki in 4 do 4,5-letniki prehajajo z glasnim 

in tihim štetjem in s premikanjem s po enim orehom naenkrat. 5 do 5,5-letniki pri prehajanju 

vključijo svoje izkušnje s postavitvijo pik na igralni kocki. Slednji pri prehajanju pokažejo 

tudi porajajoče se razumevanje računske operacije odštevanja. 

 

JEZIKOVNO-SIMBOLNO PREHAJANJE 

Otrok, star od 3 do 3,5 leta 

 Pokaže ustrezni zapis števila 2, lahko tudi za 3.  
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Otrok, star od 4 do 4,5 leta 

 Prepozna zapis števila. 

 

Otrok, star od 5 do 5,5 leta 

 Nekaj jih prepozna vsa števila.  

 Večina jih pozna vsaj nekaj zapisov števil. 

 

Pri prehajanju iz jezikovne v simbolno reprezentacijo ni mogoče opaziti vidnih strategij, iz 

katerih bi lahko sklepali o otrokovem razumevanju pojma število. O razumevanju lahko 

sklepamo le z ustreznim odgovorom, s tem, da otrok pokaže na ustrezni zapis števila. Pri 

prehajanju se pokaže, da mlajši otroci znajo pokazati na manj, starejši pa na skoraj vse zapise 

števil. 

 

SIMBOLNO-JEZIKOVNO PREHAJANJE 

Otrok, star od 3 do 3,5 leta 

 Eden je prepoznal in prebral, da na listkih pišejo števila 4, 5 in 8.  

 

Otrok, star od 4 do 4,5 leta 

 So uspešnejši pri prepoznavanju nižjih števil. 

 

Otrok, star od 5 do 5,5 leta 

 Veliko jih prepozna zapise števil. 

 

Pri prehajanju iz simbolne v jezikovno reprezentacijo je podobno kot pri prehodu iz jezikovne 

v simbolno reprezentacijo. Otroci ne izražajo vidnih strategij prehajanja, ves proces se dogaja 

v možganih. Mlajši otroci preberejo manj, starejši pa skoraj vse zapise števil. 

 

Če povzamemo ugotovitve vseh posameznih prehodov med reprezentacijami, ugotovimo, da 

pri prehajanju med reprezentacijami zasledimo več različnih strategij. Nekateri otroci števila 

prepoznajo, pomeni da jih zaznajo intuitivno (Piaget, 1952 v Manfreda Kolar, 2006) oziroma 

zaznavno (Gast,1957; Pufall, Shaw in Syrdal – Larsky, 1973 v Manfreda Kolar, 2006). To 

pomeni, da brez štetja, le s pogledom povedo število ali podajo ustrezno število predmetov. 

Praviloma prepoznavajo števila, manjša od 3.  

Prepoznavanje je edina strategija, ki je otrokom služila pri prehajanjih iz simbolne v 

katerokoli drugo reprezentacijo in obratno. Pri prehajanjih med konkretno in grafično 

reprezentacijo in obratno so otroci uporabljali tudi prirejanje. Prirejanje je predhodnik štetja 
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in je enostavnejši proces od štetja. Druge reprezentacije prirejanja ne omogočajo. Ko je bilo 

predstavljeno število za otroke preveliko, da bi ga prepoznali, so začeli šteti. 

Opazili smo, da si otroci pri štetju pomagajo z dotikanjem predmetov ali slik med štetjem. 

Mlajši kot so, bolj pogosto je to mogoče opaziti. Starejši kot so otroci, manj je fizičnega stika 

med štetjem. Sprva premikajo ali se dotikajo predmetov, kasneje s prstom od daleč štejejo, 

nato s kimajočo glavo in končno le še s pogledom. 

Podobno je z glasnim štetjem. Starejši kot so otroci, manj je glasnega štetja. Lahko štejejo 

šepetaje, lahko štejejo s premikajočimi se ustnicami, lahko pa neslišno. Opazili smo, da so 

bolj napredne strategije lahko pripomogle tudi k več napakam. Otroci so delali več napak tudi 

zaradi uporabe manj zanesljivih strategij, npr. da štejejo in orehe spravljajo v dlan, pri večjih 

številih jim zmanjka prostora v dlani in se izgubijo, koliko so jih že prešteli, medtem ko jih 

lovijo, ko jim padajo iz dlani. Tudi med dotikanjem orehov so se izgubili, ko so za hip 

pogledali drugam. 

Med dobre strategije pravilnega prehajanja med reprezentacijami spada preverjanje. Otroci, ki 

so preverjali, če so prav šteli, so praviloma starejši. 

Uspešnost prehodov med reprezentacijami je povezana tudi s spominom. Če je proces dolg, 

lahko otroci pozabijo npr., do koliko šteti v novi reprezentaciji. 

Ugotavljamo, da večina 5- do 5,5-letnih otrok začne zanesljivo razlikovati zapise črk in števil. 

Nekateri otroci te starosti so se v prehajanjih že sposobni »igrati« in med prehajanjem 

mimogrede razložijo, iz katerih dveh števil je eno sestavljeno. Spontano začnejo razvijati in 

uporabljati nove strategije pri prehajanju med reprezentacijami: računske funkcije seštevanja 

in odštevanja.  

Nekateri otroci so si med prehajanjem med reprezentacijami pomagali tudi s prsti. Npr. da so 

za vsak prešteti oreh izprožili prst na roki. 

 

NEUSTREZNI NAČINI PREHAJANJ MED REPREZENTACIJAMI 

Otroci so med reprezentacijami prehajali tudi neustrezno. Vsa neustrezna prehajanja otrok 

smo razvrstili v različne kategorije:  

 ugibanje, 

 veliko,  

 najvišje število, ki ga poznam, 

 neupoštevanje načel štetja, 

 proceduralna napaka oz. nenatančnost, 

 ne morem ali nočem, 

 drugo. 
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UGIBANJE 

V kategorijo ugibanje smo razvrstili odgovore otrok, ki so sporočali, da v samem prehajanju 

med reprezentacijami ne vedo točno, kaj bi morali narediti, ali pa se jim je dozdevalo vsaj 

približno, zato so poskusili z ugibanjem. 

  

Otrok, star od 3 do 3,5 leta 

 Konkretno-simbolno prehajanje: Ugiba o zapisu, lahko pokaže na število in na črko. 

 Grafično-simbolno prehajanje: Reče, da je na sliki z enim orehom 1 oreh, nato pokaže 

na črko ali za katerokoli število pokaže na črko. 

 Grafično-simbolno prehajanje: Reče, da je na sliki z enim orehom 1 oreh, nato pokaže 

na neustrezno število. 

 Jezikovno-simbolno prehajanje: Večina otrok ugiba in pokaže na črko in številko. 

 Konkretno-simbolno prehajanje: Pri posodi z 2 orehoma pokaže na število 10, za 

druge posode z orehi ne ve, kako jih zapisati. 

 Konkretno-simbolno prehajanje: Šteje 1, 2, 3, s prstom pa istočasno kaže po listu na 5, 

9, 4. 

 Grafično-jezikovno prehajanje: Pri sliki z 2 orehoma pokaže 2 prsta. 

 

Otrok, star od 4 do 4,5 leta 

 Konkretno-simbolno prehajanje: Ugiba o zapisu in pokaže na število. 

 Konkretno-simbolno prehajanje: Pravilno prešteje orehe, nato pokaže na zapis črke. 

 Konkretno-simbolno prehajanje: Pri posodi z 2 orehoma otrok pokaže na zapis števila 

10. S prstom pokaže na 1 in reče 1, nato reče 2 in pokaže na 0. 

 Grafično-jezikovno prehajanje: Ugiba o številu orehov. 

 Grafično-simbolno prehajanje: Ugiba, kateri zapisi pomenijo določeno število orehov 

na sliki. 

 Grafično-simbolno prehajanje: Ugiba, koliko orehov je na sliki in pokaže na črko. 

 Grafično-simbolno prehajanje: Na vprašanje Kako zapišemo, koliko orehov je na 

sliki? s prstom šteje zapise črk in števil, govori 1, 2, 3, 4, kaže na 4, 1, A, 6. 

 Simbolno-grafično prehajanje: Pri številih 7 in 9 ugiba. 

 Simbolno-konkretno prehajanje: Ugiba in nalaga določeno število orehov. 

 Jezikovno-simbolno prehajanje: Nekaj otrok pokaže tudi črko kot zapis števila. 

 Jezikovno-simbolno prehajanje: Nekaj otrok je ugibalo, kaj piše na listku. 

 Jezikovno-simbolno prehajanje: Eden je na vseh listkih, kjer so bili zapisi števil, 

prebral črke. 

 

Otrok, star od 5 do 5,5 leta 

 Konkretno-simbolno prehajanje: Pravilno prešteje orehe, nato pokaže na zapis črke. 

 Grafično-jezikovno prehajanje: Ugiba o številu orehov na sliki.  
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 Grafično-jezikovno prehajanje: Otroka smo vprašali, kako ve, da je na sliki 5 orehov. 

Odgovori, da je preštel doma. 

 

V kategoriji ugibanje podobno kot v kategoriji prej otroci najpogosteje ugibajo o številu ali o 

zapisu števila, najpogosteje, ko se v prehodu med reprezentacijami pojavi simbolna 

reprezentacija ali višje število od otroku doslej poznanega. 

 

VELIKO 

V kategorijo veliko smo razvrstili vsa nepravilna prehajanja otrok, ki jim je skupno, da otroci 

na različne načine izražajo, da je neko število za njih večje od tega, ki ga še razumejo in ga 

izrazijo količinsko nedoločno. 

 

Otrok, star od 3 do 3,5 leta 

 Konkretno-jezikovno prehajanje: Pri posodi s 5 orehi reče, da jih je veliko. 

 Jezikovno-konkretno prehajanje: Pri posodi s 3 orehi začne polniti dlani s toliko orehi, 

kot jih lahko drži.  

 Konkretno-grafično prehajanje: Pri posodi s 5 ali več orehi začne risati kroge in to 

počne v nedogled. 

 

Slika 16: Ko 3- do 3,5-letnemu otroku pokažemo posodo s 5 ali več orehi in mu velimo, naj 

jih nariše, začne risati kroge in jih ne neha risati.   

 Konkretno-grafično prehajanje: Pri posodi s 5 ali več orehi začne risati kroge in jih 

kar ne neha risat. 

 
Slika 17: Ko 3- do 3,5-letnemu otroku pokažemo posodo s 5 orehi in mu velimo, naj jih 

nariše, nariše čačke. 

 Grafično-jezikovno prehajanje: Pri sliki s 5 in več orehi reče, da je orehov veliko. 

 Jezikovno–grafično prehajanje: Ob navodilu, naj nariše 6 orehov, nariše dolgo črto. 
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 Jezikovno–grafično prehajanje: Ob ustnem navodilu, naj nariše 3 orehe, nariše veliko 

orehov.  

  

Slika 18: Ko 3- do 3,5-letnega otroka prosimo, naj nariše 5 ali več orehov, začne risati kroge 

in jih ne neha risati.  

 Jezikovno–grafično prehajanje: Nariše toliko krogov, kolikor je prostora na listu, ko 

želimo, da nariše, 3, 6 in 8 orehov. 

 Jezikovno-konkretno prehajanje: Ko postane naloga pretežka, nalaga orehe in jih kar 

ne neha nalagati. 

 

Otrok, star od 4 do 4,5 leta 

 Konkretno-jezikovno prehajanje: Pri posodi z 10 orehi nekaj otrok reče, da je orehov 

ogromno ali veliko. 

 Konkretno-jezikovno prehajanje: Pri posodi s 5 in 7 orehi reče, da jih je veliko.  

 Konkretno-grafično prehajanje: Za posodo z 8 orehi prešteje potiho, nato nariše 

ogromno orehov.  

 Grafično-jezikovno prehajanje: Za sliko z 8 orehi reče, da jih je ogromno, za sliko z 

10 orehi pa zelo ogromno. 

 Simbolno-konkretno prehajanje: Naenkrat napolni dlani, kolikor jih more. 

 Grafično-konkretno prehajanje: Pri slikah s 7 in 9 orehi grabi orehe v dlani. 

 Jezikovno-konkretno prehajanje: Pri višjih številih nalaga orehe in jih kar ne neha 

nalagati. 

 

Otroci, stari od 5 do 5,5 leta 

 Simbolno-konkretno prehajanje: Si orehe brez štetja nalaga v pest, kolikor jih lahko 

drži.  

 

Nedoločni pojem veliko izražajo otroci vseh treh starostnih skupin, mlajši pogosteje, starejši 

pa redkeje. Ko prehajajo v konkretno reprezentacijo jo izražajo z nalaganjem orehov v dlani, 

da jih ne morejo več držati ali si jih nalagajo v posodo in jih kar ne nehajo nalagati. Wynn 

(Cordes in Gelman, 2005) poroča, da otrok grabi po predmetih takrat, ko ga vprašamo za 

število predmetov, ki ga še ni osvojil. 

Ko otroci prehajajo v jezikovno reprezentacijo jo izražajo z besedami »veliko«, »ogromno« in 

»zelo ogromno«. Ko prehajajo v grafično reprezentacijo jo narišejo z dolgo črto, z risanjem 

krogov, kolikor je prostora na listu, z risanjem čačk in spiral. 
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Najvišje število, ki ga poznam 

V kategorijo najvišje število, ki ga poznam smo razvrstili vsa nepravilna prehajanja otrok, ki 

jim je skupno, da ko otrok ne pozna več števila, ki opisuje količino množice, uporabi najvišje 

število, ki ga še pozna. 

 

Otrok, star od 3 do 3,5 leta 

 Konkretno-grafično prehajanje: Za posodo s 3 orehi nariše en oreh. 

 Konkretno-grafično prehajanje: Za posodo s 3 orehi nariše dva oreha. 

 Jezikovno-grafično prehajanje: Ob navodilu, naj nariše 3 in 6 orehov, nariše po 3 

orehe. 

 

Otrok, star od 4 do 4,5 leta 

 Konkretno-jezikovno prehajanje: Pogleda posamezne posode s 5, 7 in 10 orehi in 

vedno odgovori, da je v posodi 5 orehov. 

 

Otrok, star od 5 do 5,5 leta 

 Jezikovno-grafično prehajanje: Ob navodilu, naj nariše 6 orehov, odvrne, da ne ve, 

koliko je 6, da ve samo za 5. 

 

Odgovori otrok so skladni z ugotovitvami Descoeudresa (Manfreda Kolar, 2006), da otroci 

razlikujejo le med števili, ki jih poznajo. Vse velikosti množic, ki so večje od največjega njim 

poznanega števila, pa ocenijo s tem številom.  

 

NEUPOŠTEVANJE NAČEL ŠTETJA 

V kategorijo neupoštevanje načel štetja smo uvrstili vse odgovore otrok pri prehajanju med 

reprezentacijami, ki kršijo katero od načel štetja. 

 

Otrok, star od 3 do 3,5 leta 

 Konkretno-jezikovno prehajanje: Otrok pri posodi s 5 orehi šteje: 5, 14, 12, 17, 5, 8, 7.  

 Jezikovno-konkretno prehajanje: Otrok besedno šteje prav, vendar ne upošteva načela 

enoličnega prirejanja in tako poda nekaj orehov preveč. 

 

Otrok, star od 4 do 4,5 leta 

 Konkretno-jezikovno prehajanje: Pri številu 7 in 10 šteje tako, da izpusti 6. 

 Jezikovno-konkretno prehajanje: Otrok besedno šteje pravilno, vendar ne upošteva 

načela enoličnega prirejanja in tako poda nekaj orehov preveč. 
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 Jezikovno-grafično prehajanje: Otrok ob ustnem navodilu, naj nariše 8 orehov, nariše 

10 orehov, ker ko šteje na glas, zloguje se-dem, o-sem. 

 Konkretno-grafično prehajanje: Pri večjih številih nariše po en oreh preveč. 

  

Slika 19: Risba otroka, starega od 4 do 4,5 leta, ki za posodo z 8 orehi nariše 9 krogov  

 

Otrok, star od 5 do 5,5 leta 

 Konkretno-jezikovno prehajanje: Otrok pri posodi z 10 orehi šteje 1, 2, 3, 4, 5, 6, 17, 

18, 19, 12. 

 Jezikovno-konkretno prehajanje: Otrok šteje na glas in medtem podaja orehe 1, 2, 3, 4, 

5, 7, ko želim, da mi poda 7 orehov, in 1, 2, 3, 4, 5, 8, ko želim, da mi poda 8 orehov.  

 Jezikovno-konkretno prehajanje: Otrok je ob navodilu, naj poda 10 orehov, najprej 

zgrabil 3 orehe, jih preštel, dodal 2 in spet preštel, še enega dodal in spet preštel. 

Potem je nehal.  

 Jezikovno-grafično prehajanje: Otrok nariše 10 orehov, ko prosimo, da jih nariše 8. 

Narisane orehe prešteje. Nato 3 prečrta in ne šteje več. 
 

   

Slika 20: 5-5,5 letnik, ki pri jezikovno-grafičnem prehajanju med reprezentac ijami uporabi operacijo 

odštevanja.  

Otroci med tretjim in petim letom starosti pravilno preštevajo le majhne množice predmetov. 

Neuspeh pri preštevanju večjih množic ni povezan z neosvojenimi načeli štetja, pač pa imajo 

otroci težave, ko skušajo v praksi štetje velikih množic podrediti načelom štetja (Manfreda 

Kolar, 2006).  

 

PROCEDURALNA NAPAKA OZ. NENATANČNOST 

V kategorijo proceduralna napaka oz. nenatančnost smo uvrstili vse odgovore otrok, ki so 

bili na dobri poti k uspešnemu prehajanju, pa jim zaradi napake v procesu oz. ne dovolj velike 

natančnosti ni uspelo. Lahko so naredili napako samo v enem delu procesa prehajanja, vendar 
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je bilo zato prehajanje vseeno neuspešno. Napaka je lahko nastala tudi zaradi podobnega 

izgleda zapisa dveh števil.  

 

Otroci, stari od 3 do 3,5 leta 

 Konkretno-grafično prehajanje: Na glas razlaga: »Najprej bom preštel orehe, ker jih 

moram.« Prešteje 5 orehov, v posodi jih je 6. Nariše orehe. Prešteje narisane. Nariše še 

dva. Ponovno prešteje prave orehe in narisane. Vedno po 5.  

 Konkretno-grafično prehajanje: Pri posodi z 8 orehi prešteje na glas, tako da se jih 

dotika, 8 orehov. Nariše 6 orehov. Iz posode jemlje orehe in se z njimi dotakne 

narisanega kroga, potem ga vrne v posodo.  

 Grafično-konkretno prehajanje: Pravilno prešteje 7 orehov, na mizo pa položi 5 

orehov.  

 Simbolno-grafično prehajanje: Za zapis števila 7 nariše 1 oreh. 

 Jezikovno-simbolno prehajanje: Zapis števila 9 prebere kot 6. 

 

Otroci, stari od 4 do 4,5 leta 

 Grafično-simbolno prehajanje: Za sliko z 8 orehi pravi, da se zapiše z znakom 3.  

 Simbolno-grafično prehajanje: Za zapis števila 1 nariše 7 orehov, za zapis števila 4 

nariše 4. 

 Simbolno-grafično prehajanje: Za zapis števila 9 nariše 6 orehov in na glas komentira, 

da je to 6. 

 

Otroci, stari od 5 do 5,5 leta 

 Konkretno-simbolno prehajanje: Se zmoti pri štetju orehov, namesto 7 jih prešteje 6, a 

nato pokaže na zapis števila 6. 

 Grafično-simbolno prehajanje: Na sliki prešteje en oreh premalo, a pokaže na število, 

ki ga je preštel. 

 Grafično-simbolno prehajanje: Za sliko s 4 orehi pokaže na zapis števila 3 in reče, da 

piše 4. 

 Jezikovno-grafično prehajanje: Pri večjih številih riše in šteje v mislih in se zmoti. 

 Simbolno-grafično prehajanje: Pri številu 7 nariše 8 orehov. Ponovno prešteje, vendar 

ne popravi nič.  

 Simbolno-grafično prehajanje: Zamenja števili 6 in 9. Nariše 6 orehov za zapisano 

število 9. 

 Simbolno-konkretno prehajanje: Zapis števila 5 prebere, da je 4, nato nabere tudi 

toliko orehov. 

 Jezikovno-simbolno prehajanje: Za število 3 pokaže na zapis črke B. 

 Simbolno-konkretno prehajanje: Ob navodilu, naj nabere 5 orehov, jih nabere 5, 

potem jih prešteje 6. Enega odvzame in ne preverja več. 

 Simbolno-konkretno prehajanje: Za zapis števila 2 nabere 5 orehov. 
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 Jezikovno-konkretno prehajanje: Za število 8 nalaga orehe in šteje »1, 2, 4«, naredi 

premor in reče: »ne, 3«, se vrne na prejšnji oreh. Nadaljuje »4, 5, 6, 7, 8, 10«. 

 

NE MOREM ALI NOČEM 

V kategorijo ne morem ali nočem smo razvrstili vse odgovore otrok, ki so sporočali, da naloga 

prehajanja med reprezentacijami zahteva od njih več, kot zmorejo, in se nanjo odzovejo z 

molkom, ali tako, da skomignejo z rameni, ali tako, da rečejo, da ne morejo ali nočejo, ali z 

izgovori, ki dajo vedeti, da nočejo več sodelovati. 

Otroci vseh starostnih skupin so največkrat sporočali, da je pretežko, ko se je v prehodu med 

reprezentacijami pojavila simbolna reprezentacija ali pri številih, ki jih še ne poznajo ali ko 

števila v novi reprezentaciji še niso utrjena.  

 

DRUGO 

V kategorijo drugo smo razvrstili vse odgovore otrok, ki vsebinsko ne pripadajo nobeni 

skupini. Odgovori imajo lahko razlago, ki ni v povezavi s številom ali pa so reakcije tako 

nenavadne, da jim težko pripišemo razlago.  

 

Otroci, stari od 3 do 3,5 leta 

 Konkretno-simbolno prehajanje: Ob pogledu na list s števili in črkami reče, da je to 

zemljevid za gusarje. 

 Konkretno-simbolno prehajanje: Za tri orehe v posodi pokaže na črko C in reče, da je 

to rogec. 

 

Otroci, stari od 4 do 4,5 leta 

 Simbolno-grafično prehajanje: Za zapis števila 1 nariše 3 orehe. Vprašam: »Kaj piše 

na listu?« Odgovori: »Ena«. Podobno je naredil še en 4-letnik za drugo število.  

 Simbolno-grafično prehajanje: Otrok pri zapisu števila 1 reče, da piše 1 ali 2. 

Odgovorim: »Kaj ti misliš, da piše? Otrok odvrne: »Ne poznam te številke.« 

 Simbolno-konkretno prehajanje: Eden je rekel, da je pretežko prepoznati zapis števila 

2 in 5, zapisa 7 in 8 pa je poznal in tudi podal enako število orehov. 

 Simbolno-konkretno prehajanje: Dva sta za zapisa števil 2 in 5 nabrala po 1 oreh. 

 Konkretno-grafično prehajanje: Pri posodi s 6 orehi brez štetja nariše 4 kroge. 

Vprašam, kako ve, koliko orehov mora narisati. Našteva števila do 10. Rečem, da se 

orehov lahko tudi dotakne. Prešteje 6 orehov. Ponovno začne risati in nariše 7 krogov.  

 Konkretno-grafično prehajanje: Nariše 5 krogov za posodo z 8 orehi. Vprašam ga: »Je 

to 8 orehov?« Otrok odkima in en narisan krog prečrta. 

 Konkretno-grafično prehajanje: Pri posodi z 8 orehi prešteje 10 orehov, nato nariše 5 

orehov. 
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Otroci, stari od 5 do 5,5 leta 

 Simbolno-grafično prehajanje: Pri številu 9 nariše tri orehe. Vprašam: »Jih je 9?« 

Odkima. »Naredi tako, da jih bo 9,« rečem. Šteje v mislih in nariše skupno 8 orehov. 

Ponovno vprašam: »Jih je 9?« Prešteje in odkima. »Poskusi narediti tako, da bo 9,« 

poskusim. »Ne znam,« reče otrok. 

 Simbolno-grafično prehajanje: Otrok ob navodilu, naj nariše toliko orehov, kot piše, 

preslika zapis števila. Ko ponovim navodilo, še enkrat preslika zapis števila 1.  

 

 

 

 

 

Slika 21: Otrok, star od 5 do 5,5 leta ob navodilu, naj nariše toliko orehov, kot je zapisano 

na listku, preslika zapis števila.  

 

Neustrezna prehajanja med reprezentacijami kategorije »Ne morem ali nočem« najbolj jasno 

sporočajo, da je bila naloga za otroka pretežka. Otrokov odgovor na to je bil odziv ne morem 

ali nočem sodelovati, kar pomeni, da je naloga zahtevala več kot je otrok zmogel. Kategoriji 

zelo podobna je »Ugibanje«. Odgovori teh otrok so jasno nakazovali, da so poskusili ugibati. 

Omenjeni odgovori otrok so lahko povsem osebnostnega izvora. Bolj pogumen otrok je 

poskusil srečo, bolj zadržanega je naloga odvrnila od reševanja. Več razumevanja števila 

izražata kategoriji »veliko«, in »najvišje število, ki ga poznam«. Najbližje razumevanju števil 

so bili otroci, ki so naredili proceduralno napako, saj so odgovori izražali, da je bil otrok pri 

samem reševanju zgolj nenatančen v celotnem procesu prehajanja med reprezentacijama. V 

kategoriji drugo so zbrani nenavadni prehodi otrok, ki jih ni bilo mogoče uvrstiti v nobeno 

drugo kategorijo in njihovi nenavadnosti nismo našli vzroka. 
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6.4 USPEŠNOST OTROK PRI PREHAJANJU MED REPREZENTACIJAMI ŠTEVIL GLEDE NA 

STAROST OTROK 

S četrtim raziskovalnim vprašanjem smo želeli preveriti, kako uspešni so otroci pri prehajanju 

med reprezentacijami števil glede na starost. Podatke smo pridobili z nalogami, ki smo jih 

zastavili otrokom, starim od 3 do 3,5 leta, od 4 do 4,5 leta, in otrokom, starim od 5 do 5,5 leta. 

Otroci so za vsak prehod med reprezentacijami imeli 4 naloge (glej prilogo 1, naloge 5–16).  

V tabeli 6 predstavljamo število uspešnih odgovorov otrok pri posamezni vrsti prehoda med 

reprezentacijami za starostne skupine od 3 do 3,5 leta, od 4 do 4,5 in od 5 do 5,5 leta. 
 

 od 3 do 3,5 leta od 4 do 4,5 leta od 5 do 5,5 leta 

Št. pravilnih 

odgovorov 

% Št. pravilnih 

odgovorov 

% Št. pravilnih 

odgovorov 

% 

Konkretno-simbolno 

prehajanje 

1 1,6 17 26,6 34 53,1 

Grafično-simbolno 

prehajanje 

1 1,6 11 17,2 41 64,1 

Simbolno-konkretno 

prehajanje 

2 3,1 11 17,2 43 67,2 

Simbolno-grafično 

prehajanje 

3 4,7 16 25 36 56,3 

Jezikovno-simbolno 

prehajanje 

3 4,7 19 29,7 49 76,6 

Simbolno-jezikovno 

prehajanje 

3 4,7 20 31,3 49 76,6 

Jezikovno-konkretno 

prehajanje 

17 26,6 21 32,8 52 81,3 

Jezikovno-grafično 

prehajanje 

18 28,1 32 50 54 84,4 

Konkretno-grafično 

prehajanje 

20 31,3 36 56,3 52 81,3 

Konkretno-jezikovno 

prehajanje 

20 31,3 39 60,9 49 76,6 

Grafično-jezikovno 

prehajanje 

23 35,9 34 53,1 52 81,3 

Grafično-konkretno 

prehajanje 

35 54,7 46 71,9 53 82,8 

Skupaj 145 18,9 292 38,0 564 73,5 

Tabela 7: Uspešnost prehajanja med reprezentacijami glede na starost  
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Graf 6: Prikaz uspešnosti otrok pri različnih prehajanjih med reprezentacijami glede na starost  

 

Med reprezentacijami je uspešno prehajala približno petina (18,9 %) 3- do 3,5-letnih otrok, 

približno tretjina (38,0 %) 4- do 4,5-letnih otrok in približno tri četrtine (73,5 %) 5- do 5,5-

letnih otrok. Otroci vseh starosti so najuspešnejši pri grafično-konkretnem prehajanju, sledijo 

grafično-jezikovno prehajanje, konkretno-jezikovno, konkretno-grafično, jezikovno-grafično, 

jezikovno-konkretno, simbolno-jezikovno, jezikovno simbolno, simbolno-grafično, simbolno-

konkretno, grafično-simbolno prehajanje, najmanj uspešni pa so bili pri konkretno-simbolnem 

prehajanju. 

V nadaljevanju smo s Spearmanovim koeficientom korelacije izračunali, da so korelacije med 

otroki, starimi od 3 do 3,5 leta, in otroki, starimi od 4 do 4,5 leta, ter otroki, starimi od 5 do 

5,5 leta, zelo visoke, kar je pričakovano. Korelacije med posameznimi starostnimi skupinami 

pa se razlikujejo. Korelacija števila pravilnih odgovorov med otroki, starimi od 3 do 3,5, in 

otroki, starimi od 4 do 4,5 leta, znaša 0,93. Korelacija med otroki, starimi od 4 do 4,5 leta, in 

otroki, starimi od 5 do 5,5 leta, pa 0,76. Obe korelaciji sta statistično pomembni (st. pom. < 

0,01). Iz tega lahko sklepamo, da so rezultati otrok, starih od 3 do 3,5 leta in od 4 do 4,5 leta, 
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močneje povezani kot rezultati otrok, starih od 4 do 4,5, in otrok, starih od 5 do 5,5 leta. To 

kaže, da se reprezentacije vsaj v prvih letih razvijajo po zelo utečenem vrstnem redu. Možno 

je, da so različna prehajanja med reprezentacijami odvisna od drugih pomembnih dejavnikov 

otrokovega razvoja, predvsem kognitivnega, zato je razvoj predvidljiv. Kasneje se ta 

predvidljivost nekoliko zmanjša, povprečni rezultati pri različnih prehodih med 

reprezentacijami postajajo bolj podobni. Standardni odklon oz. raznolikost rezultatov pri 

posameznih prehodih med reprezentacijami pri triletnikih znaša 11,4, pri štiriletnikih 11,7, pri 

petletnikih pa le še 6,8.  
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6.5 USPEŠNOST PREHAJANJA MED REPREZENTACIJAMI ŠTEVIL GLEDE NA SPOL 

Pri petem raziskovalnem vprašanju nas je zanimala uspešnost pri prehajanju med 

reprezentacijami števil glede na spol otrok. V nadaljevanju predstavljamo tabelo s števili in 

odstotki pravilnih prehajanj med reprezentacijami za dečke in deklice. Odgovore otrok smo 

dobili z nalogami (glej prilogo 1, naloge 5–16). Sproti smo jih vpisali v opazovalne tabele 

(Priloga 2). 

 

 Dečki Deklice 

Št. pravilnih 

odgovorov 

% Št. pravilnih 

odgovorov 

% 

Konkretno-simbolno prehajanje 24 25 16 16,7 

Grafično-simbolno prehajanje 26 27,1 27 28,1 

Simbolno-grafično prehajanje 28 29,2 27 28,1 

Simbolno-konkretno prehajanje 31 32,3 25 26,0 

Jezikovno-simbolno prehajanje 40 41,7 31 32,3 

Simbolno-jezikovno prehajanje 42 43,8 30 31,3 

Jezikovno-konkretno prehajanje 44 45,8 46 47,9 

Konkretno-jezikovno prehajanje 50 52,1 58 60,4 

Konkretno-grafično prehajanje 52 54,2 56 58,3 

Jezikovno-grafično prehajanje 53 55,2 51 53,1 

Grafično-jezikovno prehajanje 56 58,3 53 55,2 

Grafično-konkretno prehajanje 68 70,8 64 66,7 

Skupaj 514 44,6 484 42,0 

Tabela 8: Uspešnost otrok pri prehajanju med reprezentacijami števil glede na spol  
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Graf 7: Prikaz uspešnosti prehajanja med reprezentacijami števil glede na spol  

 

Iz tabele 7 vidimo, da so otroci najmanjkrat pravilno prehajali iz konkretne v simbolno 

reprezentacijo, dečki so prehajali v 25 %, deklice pa v 16,7 % primerov nalog prehajanja. 

Največkrat so otroci pravilno prehajali iz grafične v konkretno reprezentacijo, dečki v 70,8 % 

primerov nalog, deklice pa v 66,7 %. 

Uporabili smo Wilcoxonov test za primerjanje v parih. Test kaže, da razlike med deklicami in 

dečki niso statistično pomembne, čeprav dečki dosegajo nekoliko boljše rezultate (Z = 1,41, 

st. pom. > 0,10). Statistično nepomembne razlike pomenijo, da so odgovori pri posameznih 

prehajanjih med reprezentacijami bolj različni kot odgovori posameznega spola.  

Rezultati so skladni z ugotovitvami Eurydice (2010), kjer ugotavljajo, da so pri matematiki 

razlike med spoloma majhne in nepomembne. Pri matematiki so v večini držav (sodelujočih v 

Eurydice) fantje in dekleta v četrtem in osmem razredu šolanja enako uspešni. Prednost 

fantov se pokaže pozneje. Pri matematiki v večini držav med tistimi s slabšimi dosežki ni 

nobenih razlik med fanti in dekleti. V eni tretjini evropskih držav pa pri matematiki izkažejo 

nižjo raven dekleta. 
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6.6 ODVISNOST USPEŠNOSTI PREHAJANJA MED REPREZENTACIJAMI OD 

RAZUMEVANJA POJMA ŠTEVILO 

V tem poglavju bomo predstavili rezultate šestega raziskovalnega vprašanja, pri katerem nas 

je zanimalo, kako se povezujeta zmožnost štetja in zmožnost prehajanja med reprezentacijami 

števil pri predšolskem otroku.  

Pri reševanju tega vprašanja smo si pomagali z rezultati, ki smo jih v empiričnem delu že 

predstavili: 

 rezultati vseh treh načel: načela urejenosti, enoličnega prirejanja in kardinalnosti glede 

na starost otrok, in 

 rezultati uspešnosti pri prehajanju med reprezentacijami števil glede na starost. 
 

Predstavljamo ugotovitve rezultatov treh načel štetja – načela urejenosti, enoličnega 

prirejanja in kardinalnosti glede na starost otrok: vsa načela štetja v povprečju razume 

tretjina triletnikov (31,3 %, 44 pravilnih odgovorov), polovica štiriletnikov (52,9 %, 64 

pravilnih odgovorov) in večina (90,6 %, 112 odgovorov) petletnikov.  

Predstavljamo ugotovitve rezultatov uspešnosti pri prehajanju med reprezentacijami: 

med vsemi reprezentacijami je uspešno prehajalo 18,9 % (145 pravilnih prehajanj) 3- do 3,5-

letnih otrok, 38,0 % (292 pravilnih prehajanj) 4- do 4,5-letnih otrok in 73,5 % (564 pravilnih 

prehajanj) 5- do 5,5-letnih otrok. 

 

V grafu 8 predstavljamo števila pravilno rešenih primerov nalog o načelih štetja in število 

pravilnih primerov prehajanja med reprezentacijami glede na starost. 

 

Graf 8: Prikaz pravilnih odgovorov za razumevanje načela štetja in za prehajanja med 

reprezentacijami 
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Graf 9: Prikaz razpršenosti uspešnosti pri štetju in prehajanju med reprezentacijami 

 

Zanimalo nas je, kakšna je povezava med rezultati otrok med štetjem in prehajanjem med 

reprezentacijami, zato smo uporabili Spearmanov koeficient korelacije. Povezava med štetjem 

in prehajanji je 0,82, st. pom. = 0,000, kar pomeni, da obstaja močna pozitivna povezava med 

obema dimenzijama. Če je nekdo dober pri štetju, torej razumevanju načel štetja, bo zelo 

dober tudi na prehajanjih in obratno. Tako visoka korelacija lahko pomeni tudi splošno raven 

kognitivnega razvoja otroka.  
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7 POVZETEK UGOTOVITEV 
S prvim raziskovalnim vprašanjem smo ugotavljali, kakšne so razlike v zmožnostih štetja pri 

različno starih otrocih. Ugotovili smo, da je besedno štetje do števila 5 osvojila slaba polovica 

3- do 3,5-letnih otrok. Do 10 ali več zna besedno šteti polovica 4- do 4,5-letnih otrok in 

večina 5- do 5,5-letnih otrok.  

Tri načela štetja v povprečju razume tretjina (34,4 %) 3- do 3,5-letnih otrok, polovica (49,2 

%) otrok, starih od 4 do 4,5 leta, in večina (90,6 %) otrok, starih od 5 do 5,5 leta. 

Rezultat Spearmanovega korelacijskega koeficienta kaže, da sta starost in besedno štetje 

močno povezana, r=0,70. 

Z drugim raziskovalnim vprašanjem smo ugotavljali, katere reprezentacije števil otroci 

najtežje interpretirajo in katere najlažje. Iz konkretne v simbolno reprezentacijo so bili otroci 

najmanj uspešni, saj je v nalogi pravilno prehajala petina otrok, natančneje 20,83 % otrok. 

Najlažje je bilo prehajati iz grafične v konkretno reprezentacijo, v povprečju sta nalogo 

pravilno rešili dve tretjini otrok, natančneje 69,8 % otrok. 

S tretjim raziskovalnim vprašanjem smo raziskovali, kako otroci prehajajo med konkretno, 

grafično, simbolno in jezikovno reprezentacijo števil. Ugotovili smo, da otroci prepoznavajo, 

prirejajo in štejejo. Sprva štejejo s pomočjo dotikov, kasneje le še s pogledom. Pri mlajših 

otrocih je opaziti več glasnega štetja, pri starejših pa več tihega ali le štetje s pogledom v 

tišini. Otroci pri štetju uporabljajo manj spretne strategije, da npr. grabijo predmete v roke, 

nato pa jim padajo iz rok, in dobre strategije, kot je strategija preverjanja. Ugotovili smo, da 

sta spomin in koncentracija pomembna dejavnika uspeha pri štetju in prehajanju med 

reprezentacijami. Pri petletnikih se začnejo porajati računske operacije, kar nakazuje 

poglobljeno razumevanje pojma število. Otroci so prehajali tudi neustrezno. Ko števila niso 

več razumeli, so na različne načine predstavili pojem veliko. Ko je bila naloga pretežka, so 

sporočali, da ne znajo ali da ne morejo več. Nekateri otroci so pri neznanih številih poskusili z 

ugibanjem. Nekateri otroci so za števila, ki so večja od njim poznana izražali ali z najvišjim 

številom, ki ga trenutno obvladali ali z nedoločnim pojmom veliko. Včasih so naredili napako 

na začetku postopka prehajanja, ko so v eni reprezentaciji narobe prešteli objekte in so 

posledično narobe prehajali v novo reprezentacijo. 

V četrtem raziskovalnem vprašanju smo iskali razlike v zmožnostih prehajanja med 

reprezentacijami glede na starost otrok. Bistvena ugotovitev je, da je med starostnimi 

skupinami statistično pomembna korelacija, a da je med otroki, starimi od 3 do 3,5 leta, in 

otroki, starimi od 4 do 4,5 leta, višja, ta znaša 0,93, kot korelacija med otroki, starimi od 4 do 

4,5 leta, in otroki, starimi od 5 do 5,5 leta, ki znaša 0,76. To kaže, da se reprezentacije vsaj v 

prvih letih razvijajo po zelo utečenem vrstnem redu. Možno je, da so različna prehajanja med 

reprezentacijami odvisna od otrokovega kognitivnega razvoja. 

V četrtem raziskovalnem vprašanju smo iskali razlike v zmožnostih prehajanja med 

reprezentacijami glede na spol. Ugotovili smo, da so razlike v uspešnosti prehajanja v prid 

dečkov, vendar razlika statistično ni pomembna.  
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Z zadnjim raziskovanim vprašanjem smo ugotavljali, kako se otrokova zmožnost prehajanja 

med reprezentacijami pojma števila povezuje z njegovim razumevanjem pojma število. 

Povezava med štetjem in prehajanji med reprezetacijo je močna, pozitivna (0,82, st. pom. = 

0,000), kar pomeni, da če je nekdo dober pri štetju, torej razumevanju načel štetja, bo zelo 

dober tudi na prehajanjih in obratno. 
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8 ZAKLJUČEK 
Magistrsko delo obravnava področje razumevanja pojma število pri 3- do 5-letnih otrocih. V 

teoretičnem delu sem predstavila mnogotere opredelitve števila in oris zgodovine, kako so 

števila s časom pridobivala v simbolnem smislu. Da so števila v vsakdanjem življenju 

nepogrešljiva, so ugotovili že naši predniki, ko so iskali načine, kako bi jih predstavili, da bi 

bila kar se da poenostavljena in uporabna. Tako se danes predšolski otroci že v ranem 

otroštvu soočijo z dediščino prednikov. Spoznajo števila in se naučijo šteti z uporabo različnih 

strategij. V teoretičnem delu sem po predstavitvi števil, štetja, oblik štetja in načel štetja 

predstavila reprezentacije števil, ki otrokom pomagajo pri oblikovanju matematičnih pojmov. 

Podrobneje sem se seznanila s konkretno, grafično, jezikovno in simbolno reprezentacijo in s 

prehajanjem med omenjenimi reprezentacijami. Predstavila sem reprezentacije števil v 

Kurikulumu za vrtce, nato sem se posvetila razvoju pojma števila pri predšolskem otroku. 

Spoznavni razvoj o številih in o reprezentacijah sem predstavila preko Piageta in njegovih 

stopenj spoznavnega razvoja. Pozornost sem posvetila še zakonu o ohranjanju količine za 

števila in inkluziji števil. Pomemben del teoretičnega dela je posvečen vprašanju, kdaj in do 

koliko znajo otroci šteti in kako osvojijo pojem števila. Predstavila sem težave otrok pri 

dojemanju pojma število in napake, ki jih naredijo pri upoštevanju načel štetja. Na kratko sem 

predstavila dve raziskavi o štetju, povezani z reprezentacijami, opravljeni v Sloveniji. Vida 

Manfreda Kolar (2000) je v svoji raziskavi preučevala, kateri dejavniki vplivajo na otrokovo 

uspešnost reševanja aritmetičnih nalog, Tatjana Hodnik Čadež (2003) pa je proučevala 

prehajanje med reprezentacijami ter pomenjanje računskih operacij seštevanja in odštevanja. 

V sklopu empiričnega dela sem izvedla raziskavo, katere glavni namen je bil ugotoviti, kako 

se otrokova zmožnost prehajanja med reprezentacijami pojma števila povezuje z njegovim 

razumevanjem pojma število. Zanimalo me je, kako se povezujeta pravilna uporaba treh načel 

štetja (tj. načelo povratno enoličnega prirejanja, načelo urejanja in načelo kardinalnosti) in 

prehajanje med reprezentacijami. Raziskovala sem, katere reprezentacije števil otroci najtežje 

in katere najlažje interpretirajo, in temu dodala dejavnik starosti in spola, ki bi lahko vplivala 

na spremembe v prehajanjih med reprezentacijami. Zanimalo me je, kako otroci prehajajo 

med reprezentacijami. Na osnovi izvedene raziskave sem ugotovila, da starost otrok 

pomembno vpliva na razumevanje števil, tako pri upoštevanju načel kot pri prehajanjih med 

reprezentacijami. Ugotovila sem še, da spol ne vpliva na uspešnost otrok pri štetju. Otrokom 

je bilo najtežje prehajati iz konkreten v simbolno reprezentacijo, najlažje pa iz grafične v 

konkretno reprezentacijo. Kot najpomembnejšo ugotovitev izpostavljam, da je prehajanje med 

reprezentacijami učinkovit pokazatelj otrokovega razumevanja pojma število. 

Vzorec raziskave je bil premajhen, da bi lahko na njegovi podlagi delala posplošene 

ugotovitve, podaja pa nove ideje in iztočnice. Zanimivo bi bilo preveriti, kako se isti 

posamezniki na mojem testu odrežejo pri treh, štirih in petih letih, saj bi se tako izognili 

morebitnim razhajanjem rezultatov med posameznimi generacijami. Prav tako bi bilo 

zanimivo preveriti še prehajanja v druge reprezentacije, v zvočno ali v čutno (brez slike). 

Zanimivo bi bilo raziskati prehajanje med reprezentacijami za druge matematične in ne-

matematične pojme. Zelo zanimivo bi bilo podrobneje raziskati, kakšen je spoznavni razvoj 
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otroka starega samo od 3,5 leta do 4,5 leta, saj se zdi, da omenjena starost ponuja veliko 

kognitivnih sprememb. 

Za praktično delo v vrtcu pa si želim nabor konkretnih primerov in iztočnic, kako krepiti 

otrokovo razumevanje pojma število s prehajanjem med reprezentacijami števil. Dobro bi bilo 

znati uporabljati potencial prehajanja med reprezentacijami, kot že omenjeno za druge 

matematične pojme ali pojme izven področja matematike. 
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PRILOGA 1 
 

POTEK NALOG 

 

NALOGE ZA PREVERJANJE RAZUMEVANJA NAČEL ŠTETJA 

1. Otroku sem predstavila igračo veverico, ki otroka vpraša, koliko je star/a. Nato se 

zaskrbljeno začne praskati po glavi in spraševati na glas: »Presneto, malo sem 

pozabila, kako se šteje, da bi seštela orehe.« Nato se obrne k otroku in ga vpraša: »Do 

koliko znaš šteti?« 

2. Veverica otroka vpraša: »Ali prav štejem? 3, 1, 5, 2, 8, 9, 10.«  

3. Ne glede na odgovor na prejšnje vprašanje, veverica na glas razmišlja, da bo poskusila 

prešteti še prste. Najprej šteje 1, 2, preskoči prst, 3, 4. Otroka vpraša, če je tako prav. 

Če otrok reče, da je ali da ni, veverica ponudi, da bo štela še enkrat. Tokrat šteje 1, 2, 

3, 3, 4. Ponovno vpraša otroka, če je bilo tako štetje pravilno. Še zadnjič ponudi, da bo 

štela še enkrat, tokrat tako: 1, 2, 3 in 4 (na istem prstu), 5, 6, in vpraša, če je bilo to 

prav. 

4. Na mizo postavimo košaro z orehi in majhno posodo. Veverica prosi otroka, da vanjo 

nabere 1 oreh. Posodo z nabranim orehom izpraznim, nato prošnjo ponovi še za števila 

3, 7 in 10. 

 

NALOGE ZA PREVERJANJE PREHAJANJA MED REPREZENTACIJAMI ŠTEVIL 

5. Konkretno-jezikovno prehajanje: Veverica pred otroka položi majhno posodo z 2 

orehoma in vpraša otroka, koliko orehov je v posodi. Posodo umakne in položi pred 

otroka drugo s 5 orehi. Otroka vpraša, koliko je orehov v tej posodi. Vprašanja ponovi 

še za posodi s 7 in 10 orehi. 

6. Konkretno-grafično prehajanje: Igrača veverica otroku ponudi list papirja, ki je 

razdeljen na štiri dele, barvico, nato še posodo z enim orehom. Otroka prosi, da nariše 

toliko orehov, kolikor jih vidi v posodi. Ponovi še za števila 3, 6 in 8. 

7. Konkretno-simbolno prehajanje: Veverica pred otroka položi list s števili in črkami. 

Predenj položi še posodo z orehi. Otroka vpraša, s katerim znakom napišemo, koliko 

orehov je v posodi. Posamezno ponudi posodo z 2, 5, 7 in 10 orehi. 

 

 

 

 

 

 

Slika 22: Postavitev pripomočkov pri nalogi konkretno-simbolnega prehajanja 
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8. Grafično-konkretno prehajanje: Otrok ima pred sabo košaro z orehi. Veverica predenj 

položi sliko z orehi in ga prosi: »Na mizo daj toliko orehov, kolikor jih je na sliki.« 

Posamezno ponudi sliko s 3, 4, 7 in 9 orehi. 

9. Grafično-jezikovno prehajanje: Otroku veverica ponudi sliko z orehi in ga vpraša, 

koliko orehov je na sliki. Ponudi slike z 2, 5, 8 in 10 orehi. 

10. Grafično-simbolno prehajanje: Veverica pred otroka položi sliko z orehi in list s števili 

in črkami, razmetanimi na njem. Otroka prosi, da ji pokaže, s katerim znakom se 

napiše, koliko orehov je na sliki. Pokaže ji slike z 1, 4, 7 in 8 orehi.  

11. Jezikovno-grafično prehajanje: Veverica pred otroka položi list papirja in barvico. 

Otroka prosi, da ji nariše 2 oreha. Nato ga prosi, da ji na druge liste nariše še 3, in 8 

orehov. 

12. Simbolno-grafično prehajanje: Veverica pred otroka položi prazen list papirja in 

barvico ter zapisano število na kartončku. Otroka prosi, da ji nariše toliko orehov, kot 

piše na kartončku. Ponudi kartončke s števili 1, 4, 7 in 9. 

13. Simbolno-konkretno prehajanje: Veverica poda otroku navodila, da v košaro, 

spremenjeno v avto, nabere toliko orehov, kot piše na kartonu. Na posameznih 

kartonih so zapisana števila 2, 5, 7 in 8.  

14. Jezikovno-konkretno prehajanje: Veverica otroka prosi, da ji v košaro nabere najprej 

1, potem pa še 5, 8 in 10 orehov. Med vsakih številom košaro tudi izprazni. 

15. Jezikovno-simbolno prehajanje: Pred otroka položimo list s števili in črkami, mešano 

razporejenimi, in ga prosimo, da na njem pokaže, katero število je 2, potem še 3, 6 in 

10. 

 

 

 

 

 

 

 

16. Simbolno-jezikovno prehajanje: Pred otroka posamezno položimo kartonček z 

zapisom enega števila in vprašamo, kaj piše na njem. Na kartončkih pišejo števila 4, 5, 

8 in 9. 

  

Slika 23: List s števili in črkami 
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PRILOGA 2 

 
OPAZOVALNE TABELE  

Starost  

Spol  

 

NALOGE ZA PREVERJANJE RAZUMEVANJA NAČEL ŠTETJA  

Igrača veverica se zaskrbljeno praska po glavi. »Presneto, malo sem pozabila, kako se šteje, 

da bi seštela orehe.« 

1. »Znaš šteti? Do koliko znaš šteti?« 

Otrokov odgovor  

 

2. »Ali prav štejem? 3, 1, 5, 2, 8, 9, 10.« (Načelo urejenosti) 

Otrokov odgovor 

in odziv 

 

 

3. »Aha … no zdaj preštejem še orehe. Ali prav štejem?« (Načelo povratno enoličnega 

prirejanja)  

1,    2,    /,     3,   4.  

1,    2,    3,    3,    4.  

1,    2,    3,4,  5    6.  

 

4. V posodo naberi … oreh/e/ov. (Načelo kardinalnosti)  

1  

3  

7  

10  

 

NALOGE ZA PREVERJANJE PREHAJANJA MED REPREZENTACIJAMI ŠTEVIL 
 

5. Koliko orehov je v posodi? (Konkretno-jezikovno) 

2  

5  

7  

10  
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6. Nariši toliko orehov, kolikor jih vidiš v posodi. (Konkretno-grafično) 

1  

3  

6  

8  

      

7. Pokaži, s katerim znakom napišemo, koliko orehov je v posodi. (Konkretno-simbolno) 

2  

5  

7  

10  

 

8. Na mizo daj toliko orehov, kot jih je na sliki. (Grafično-konkretno)  

3  

4  

7  

9  

 

9. Koliko orehov je na sliki? (Grafično-jezikovno)  

2  

5  

8  

10  

 

10. Pokaži, s katerim znakom napišemo, koliko orehov je na sliki. (Grafično-simbolno)  

1  

4  

7  

8  

 

11. Nariši… (Jezikovno-grafično prehajanje) 

2  

3  

6  

8  
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12. Nariši, koliko orehov tu piše. (Simbolno-grafično)  

1  

4  

7  

9  

 

13. V košaro/avto naberi toliko orehov, kot piše na kartonu. (Simbolno-konkretno)  

2  

5  

7  

8  

 

14. V košaro naberi … orehov (Jezikovno-konkretno) 

1  

5  

8  

10  

 

15.  Na listu mi pokaži, katero število je … (Jezikovno-simbolno) 

2  

3  

6  

10  

 

16. Katero število piše na tem listku? (Simbolno-jezikovno) 

4  

5  

8  

9  

 

 

 

 


