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POVZETEK  

Slovenski učenci dosegajo dobre rezultate pri znanju matematike, medtem ko 
stališča do tega predmeta ostajajo negativna. Avtomatizacija poštevanke je eden 
izmed učnih ciljev pri matematiki v 4. razredu osnovne šole. Če je učenec ne 
avtomatizira, počasneje rešuje naloge in dela pri tem napake. Zaradi neuspeha se 
lahko spremeni najprej njegov odnos do poštevanke in nato še do matematike. To 
lahko preprečimo z učinkovito obravnavo. Raziskovalni problem, ki smo si ga zadali, 
je bil na podlagi obseţnejših teoretičnih in raziskovalnih predpostavk znanstveno 
podkrepiti in oblikovati trening za avtomatizacijo poštevanke z vedenjsko-kognitivno 
metodo, ga preizkusiti v praksi ter ugotoviti njegovo učinkovitost. V teoretičnem delu 
smo predstavili pomen matematike, učne teţave pri matematiki, poštevanko, 
avtomatizacijo poštevanke, najpogostejše napake pri poštevanki, uspešne strategije 
utrjevanja poštevanke, povezave med branjem in poštevanko, vedenjsko-kognitivni 
pristop, učinkovitost vedenjsko-kognitivnega pristopa, izpostavili smo dejavnike in 
elemente, ki vplivajo na učinkovitost vedenjsko-kognitivnega pristopa ter predstavili 
vedenjsko-kognitivno metodo za izboljšanje branja. V empiričnem delu smo uporabili 
kvalitativni raziskovalni pristop. Izvedli smo študijo primera 6 učencev 4. razreda 
različnih oddelkov osnovne šole, ki niso vključeni v dodatno strokovno obravnavo in 
pri katerih smo na podlagi 5-minutnega preverjanja avtomatizacije poštevanke 
zaznali teţave pri reševanju le-te. Vključeni so bili v izvedbo treninga vedenjsko-
kognitivne metode, prilagojene za avtomatizacijo poštevanke. V raziskavi so 
sodelovali tudi učitelji razrednega pouka, psihologinja in starši učencev. Izvedba 
treninga je potekala pri posameznih učencih doma. Z vsakim učencem in enim izmed 
njegovih staršev smo imeli 6 srečanj, na katerih so starši in učenec dobili navodila za 
vadbo poštevanke in na katerih je potekala evalvacija izvedbe. Starši so vsak dan z 
učenci izvajali 10 minut vadbe poštevanke. Pred začetkom izvedbe treninga 
avtomatizacije poštevanke z vedenjsko-kognitivno metodo smo s pomočjo anketnih 
vprašalnikov s starši in učitelji ter intervjujev z učenci pridobili podatke o znanju, 
interesu in odnosu učenca do poštevanke. Pred začetkom izvedbe treninga z 
vedenjsko-kognitivno metodo smo preverili prevladujoči zaznavni stil učenca in temu 
ustrezno izdelali in prilagodili pripomočke. Staršem smo prilagodili navodila izvedbe 
na posamezni stopnji. Po izvedbi treninga z vedenjsko-kognitivno metodo, 
prilagojeno za avtomatizacijo poštevanke, smo z evalvacijskimi vprašalniki za starše, 
učitelje in učence preverili napredek učenca pri poštevanki ter učinkovitost izvedbe. 
Na koncu smo z vsakim učencem še enkrat izvedli 5-minutno preverjanje 
avtomatizacije poštevanke. Vsi učenci so pri preizkusu avtomatizacije poštevanke 
izboljšali hitrost reševanja (za 39 računov so porabili manj kot 5 minut), odpravili so 
napake in s tem izboljšali avtomatizacijo poštevanke. Starši in učitelji so opazili 
napredek tako pri hitrosti kot popravljanju napakah, prav tako so potrdili, da se je 
izboljšal odnos učencev do poštevanke in interes zanjo. Trening avtomatizacije 
poštevanke so pozitivno ocenili in so bili z izvedbo zadovoljni tako starši kot učenci. 

KLJUČNE BESEDE: avtomatizacija aritmetičnih dejstev, poštevanka, vedenjsko-
kognitivna metoda, prilagojena za avtomatizacijo poštevanke 
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ABSTRACT   

Slovenian students are achieving good results in math, yet the attitude on this subject 
remains negative. The automaticity of multiplication facts is one of the main learning 
objectives in 4th grade math. If the student does not automate multiplication, he or 
she may solve assignments at a slower rate and make mistakes during the process. 
Failure may contribute to a change in their attitude toward multiplication and, later on, 
math. This can be avoided by effectively addressing the issue. On the basis of 
extensive theoretical and research assumptions, the purpose of the research was to 
scientifically corroborate and formulate a practice program for the automaticity of 
multiplication facts with a cognitive-behavioral method, test it in practice, and then 
ascertain its effectiveness. In the theoretical section, we introduced the importance of 
math, the difficulties students face when learning math, multiplication, the 
automaticity of multiplication facts, the most common multiplication mistakes, 
successful strategies for automating multiplication, the connection between reading 
and multiplication, the cognitive behavioral approach, and the effectiveness of the 
cognitive behavioral approach. We also stressed the factors and elements that affect 
the efficiency of the cognitive-behavioral approach as well as described the cognitive-
behavioral method adjusted to help with reading. In the empirical section, we used a 
qualitative research approach. We conducted a study involving six 4th grade students 
from different departments of an elementary school who are not included in the 
additional technical examination, and who, after a five-minute examination, exhibited 
problems with the automaticity of multiplication facts. They were included in the 
practice program with a cognitive-behavioral method adjusted to automate 
multiplication. Class teachers, the psychologist, and the students’ parents also 
participated in the research. The training program was conducted at each individual 
student's home. We held 6 meetings with each student and one of their parents, 
during which the parent and student received instructions for practicing multiplication, 
followed by an evaluation of the execution. The parents practiced multiplication with 
their children for 10 minutes every day. Before we carried out the practice program 
for the automaticity of multiplication facts with the cognitive-behavioral method, we 
obtained information about the student's knowledge, interest, and attitude toward 
multiplication by surveying their parents and teachers as well as interviewing the 
students themselves. Before we carried out the practice program with the cognitive-
behavioral method, we verified the student's prevailing sensory style and adjusted 
and created the accessories accordingly. We adjusted the instructions for carrying 
out the practice program at each level for the parents. After the practice program with 
the cognitive-behavioral method was carried out, we examined the student's progress 
in multiplication and the efficiency of the program by giving the parents, teachers, and 
students evaluation questionnaires. At the end, we carried out another five-minute 
examination of the automaticity of multiplication facts with each student. During the 
examination of the automaticity of multiplication facts, all of the students increased 
the speed at which they solved the assignments (they spent less than 5 minutes for 
39 calculations), reduced mistakes, and improved their automaticity of multiplication 
facts. Parents and teachers noticed a progress in speed and mistake correction, and 
they also confirmed an improvement in regard to the attitude toward and interest in 
multiplication. The parents and their children gave the practice program for the 
automaticity of multiplication facts a positive review and said that they were pleased 
with its execution. 
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1 UVOD  

Matematika je ţe v preteklosti igrala pomembno vlogo (gradnja piramid, 
monumentalnih stavb, merjenje časa itn.). Z njo se srečujemo v različnih situacijah 
vsakdanjega ţivljenja (na primer ko gremo v trgovino, ko razpolagamo z denarjem, 
ko delimo stvari s prijatelji, ko odštevamo dneve do počitnic, novega leta in še bi 
lahko naštevali). Zaradi navedenega je matematika eden izmed temeljnih predmetov 
v osnovni šoli, ki se ga preverja tudi z nacionalnim preizkusom znanja. 

V osnovnih šolah v Sloveniji je matematika v učnem načrtu od 1. razreda naprej. Od 
učencev se pričakuje, da dosegajo temeljne standarde znanja. To je teţje za učence, 
ki imajo teţave pri učenju matematike. Pri teh je treba najti ustrezno pot do znanja in 
uspeha, posebej v prvih letih izobraţevanja. V nasprotnem primeru lahko zgodaj 
pride do odpora do učenja matematike.  

Eden izmed učnih ciljev v 4. razredu je avtomatizacija poštevanke. Nekateri učenci 
imajo pri avtomatizaciji poštevanke teţave kljub utrjevanju v šoli in doma. Učence s 
teţavami pri avtomatizaciji poštevanke je treba čim prej prepoznati in zanje načrtovati 
ustrezno obravnavo. 

Pri obravnavi učenca z učnimi teţavami je pomembno, da smo sistematični in 
obravnavamo učenca celostno, upoštevamo njegove interese ter prevladujoči stil 
učenja. Učencu se obravnava prilagodi tako, da lahko glede na svoje sposobnosti in 
interese iz pomoči izčrpa največ. Poznati moramo različne vire pomoči in jih tudi 
izkoristiti. 

Čeprav imajo učitelji pri usvajanju temeljnih znanj učencev v šoli najpomembnejšo 
vlogo, preko skupinskega poučevanja ne doseţejo, da bi čisto vsi učenci dokončno 
avtomatizirali poštevanko. Starši imajo vedno večjo vlogo pri utrjevanju snovi z 
domačimi nalogami in dodatnimi vajami. 

Staršem za delo z njihovimi otroki ne zadostujejo le domače naloge, ampak 
potrebujejo tudi konkretne usmeritve in predloge, kako otroka nekaj naučiti. Včasih 
imajo otroci odpor in takrat je staršem najteţje, zato pomoč in podporo iščejo pri 
učiteljih in strokovnjakih. 

Eden izmed moţnih načinov sodelovanja s starši je uporaba treninga z vedenjsko-
kognitivno metodo. Za spremljanje napredka, spodbujanje motivacije ter pozitivnega 
odnosa do učenja, strukturirano in sistematično vajo se je pri učenju branja do 
avtomatizacije kot uspešna izkazala vedenjsko-kognitivna metoda za izboljšanje 
branja. Tako pri branju kot tudi pri poštevanki pomembno vlogo igra semantični 
spomin, pri obeh je vključeno deklarativno znanje, treba ju je avtomatizirati, da se ju 
lahko uporablja pri zahtevnejših nalogah. Zato lahko vedenjsko-kognitivno metodo 
prilagodimo tudi za poštevanko. 

S pomočjo vedenjsko-kognitivne metode lahko partnersko sodelujemo s starši, jih 
obiščemo na domu ter jim damo konkretne napotke za vsakodnevno delo z otrokom. 
Metoda je primerna za tiste starše, ki se za sodelovanje odločijo sami. Starši s tem 
dobijo vpogled v otrokovo znanje, moţnost, da otroku na sistematičen način 
pomagajo pri avtomatizaciji določene spretnosti, ob tem pa spodbujajo pozitiven 
odnos in interes otroka za učenje te spretnosti. Metoda obsega pet stopenj, starši štiri 
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tedne z otrokom vsak dan vadijo po 10 minut, peti teden ga spodbujajo k 
samostojnosti. 

Vedenjsko-kognitivno metodo, prilagojeno za avtomatizacijo poštevanke, smo lansko 
leto preizkusili pri učenki 4. razreda. Opaţen je bil viden napredek pri avtomatizaciji 
poštevanke, povečal se je učenkin interes. Zato smo mnenja, da ga je vredno 
podkrepiti s teoretičnimi izhodišči in raziskavami ter ga uporabiti pri ostalih učencih, 
katerih starši se odločijo za sodelovanje. 
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 

2. 1 POMEN MATEMATIKE IN UČNE TEŢAVE PRI MATEMATIKI 

Matematika igra pomembno vlogo tako v vsakdanjem ţivljenju kot tudi v šoli. Preverja 
se jo z različnimi preizkusi na nacionalni in mednarodni ravni. Nekaterim učencem 
predstavlja teţave, zaradi katerih imajo lahko ovire celo ţivljenje. V nadaljevanju 
omenjamo pomen matematike v šoli in ţivljenju, predstavljamo najnovejše rezultate 
nacionalnega preverjanja znanja (NPZ), rezultate mednarodne raziskave PISA ter 
rezultate raziskave TIMSS. Ob iskanju ter razvoju ustreznih strategij za izboljšanje 
znanja in odnosa do matematike moramo vedeti, s kakšnimi učnimi teţavami se 
učenec srečuje. V nadaljevanju so zato podrobneje opredeljene še splošne in 
specifične učne teţave pri matematiki. 

 

2. 1. 1 Pomen matematike 

V šoli velja matematika za enega temeljnih predmetov. Učenci jo obravnavajo v šoli 
od 1. do 9. razreda (Ţakelj idr., 2011). 

Matematična pismenost pomembno vpliva na ţivljenje posameznika in lahko zanj 
predstavlja stalno oviro (Magajna, 2015b). Vpogled v uspešnost slovenskih učencev 
pri matematiki nam dajo različna preverjanja znanja. 

Za preverjanje znanja matematike je za vse učence osnovne šole v Sloveniji v 6. in 9. 
razredu obvezno nacionalno preverjanje znanja (NPZ). Leta 2016 je nacionalno 
preverjanje znanja iz matematike pisalo 16 671 učencev 9. razreda. Moţnih je bilo 50 
točk, učenci so v povprečju dosegali 25,75 točk, kar je 51,51 % vseh točk (Bone idr., 
2016).  

Mednarodna raziskava pismenosti PISA je bila nazadnje izvedena leta 2015. 
Slovenski učenci so pri matematični pismenosti v povprečju dosegli 510 točk, kar je 
pomembno višji doseţek kot leta 2012 (501 točka). Doseţek je pomembno višji od 
povprečja OECD (490 točk). Odstotek učenk in učencev z nizkimi doseţki se je od 
leta 2012 pomembno zniţal (za 4 odstotne točke, z 20 % na 16 %) (Štraus, Šterman 
Ivančič in Štigl, 2016). 

Raziskava TIMSS ob preverjanju znanja matematike pri učencih preverja še 
dejavnike, ki vplivajo na doseţke. Slovenski četrtošolci so pri matematiki v povprečju 
dosegli 520 točk, kar je višje od povprečja sodelujočih drţav – 500 točk. Ob odličnem 
znanju je raziskava pokazala nizka stališča do znanja in učenja matematike med 
vsemi udeleţenci. Učenci se matematiko manj radi učijo in so manj samozavestni. 
Ravnatelji in učitelji presojajo, da šole manj skrbijo za akademsko uspešnost učencev 
v primerjavi z drugimi drţavami, starši nizko cenijo učenje matematike, učitelji skupaj 
z ravnatelji prepoznavajo manj zgodnjega znanja učencev ob vstopu v šolo v 
primerjavi z drugimi drţavami. Učenci čutijo manjšo pripadnost šoli in manj cenijo 
znanje kot vrstniki v drugih drţavah. Na pedagoškem inštitutu zato pričakujejo 
nadaljnje analize zbranih podatkov in razvoj nacionalnih strategij za izboljšanje 
odnosa do učenja in poučevanja (Mlekuţ, 2016). 
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2. 1. 2 Učne teţave pri matematiki 

Koncept dela: Učne težave v osnovni šoli (Magajna, Kavkler, Čačinovič Vogrinčič, 
Pečjak in Bregar Golobič, 2008) ter Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje 
primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami (Magajna, Kavkler, 
Košak Babuder, Zupančič Danko, Seršen Fras in Rošer Obretan, 2014) sta 
dokumenta, v katerih so postavljeni temelji za učinkovito poučevanje učencev s 
teţavami pri učenju matematike.  

Učne teţave delimo na splošne učne teţave in na specifične učne teţave. Splošne 
učne teţave so povezane z niţjimi izobraţevalnimi doseţki pri vseh predmetih, 
specifične pa so povezane z niţjimi izobraţevalnimi doseţki na enem področju 
učenja (branja, pisanja, pravopisa, računanja itn.). V Sloveniji je učencev s splošnimi 
in specifičnimi učnimi teţavami 20 %. Med temi je 10 % učencev s specifičnimi 
učnimi teţavami, od česar jih je 2–4 % z izrazitimi specifičnimi učnimi teţavami 
(Magajna idr., 2008). Po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2000) se 
učence z izrazitimi specifičnimi učnimi teţavami opredeljuje kot učence s primanjkljaji 
na posameznih področjih učenja (Magajna idr., 2008).  

Če ţelimo prepoznati učenca s primanjkljaji na področju učenja matematike, je 
potrebno izpolniti pet kriterijev (Kavkler in Košak Babuder, 2015): 

1. kriterij: Neskladje med strokovno določenimi in utemeljenimi pokazatelji globalnih 
intelektualnih sposobnosti ter dejansko uspešnostjo na področju učenja matematike. 

2. kriterij: Obseţne, vztrajne in izrazite teţave pri učenju matematike. V Kriterijih za 
opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi 
potrebami (Magajna idr., 2014) so primanjkljaji na področju matematične pismenosti 
opredeljeni še kot primanjkljaji na naslednjih področjih: razvoj občutka za števila, 
razvoj in obvladovanje avtomatizacije aritmetičnih dejstev, razvoj sposobnosti 
točnega izvajanja in/ali avtomatizacija aritmetičnih postopkov, razvoj točnosti 
matematičnega rezoniranja.  

3. kriterij: Pomanjkljive in/ali motene kognitivne, metakognitivne strategije in moten 
tempo učenja oziroma hitrost predelovanja informacij. 

4. kriterij: Motenost enega ali več psiholoških procesov, na primer pozornosti, 
jezikovnega procesiranja, spomina, socialne kognicije, percepcije, koordinacije, 
časovne in prostorske orientacija, organizacije informacij itd. 

5. kriterij: Izključene motnje v duševnem razvoju, druge duševne in nevrološke 
teţave, čustvene in vedenjske motnje, senzorne okvare, kulturna in jezikovna 
različnost, neustrezno poučevanje in psihosocialno neugodne okoliščine kot glavni 
povzročitelji. Lahko se pojavljajo skupaj. 

V program s prilagojenim izvajanjem in z dodatno strokovno pomočjo so torej 
usmerjeni učenci, ki imajo teţjo obliko specifičnih učnih teţav oziroma primanjkljaje 
na področju učenja matematike. 

Skupino učencev s splošnimi učnimi teţavami predstavljajo učenci, katerih učne 
teţave so pogojene z mejnimi ali podpovprečnimi intelektualnimi sposobnostmi, 
večjezičnostjo in multikulturalnostjo, revščino, neustreznim poučevanjem, specifičnimi 
teţavami pri matematiki, neustreznimi vzgojno-izobraţevalnimi interakcijami med 
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učencem in okoljem, čustveno pogojenimi teţavami, pomanjkljivo motivacijo in 
samoregulacijo, neprilagojenim okoljem in procesom poučevanja kljub gibalnim 
oviram, senzornim okvaram ter dolgotrajnim boleznim (Magajna idr., 2008). 

Geary (2004) specifične učne teţave pri matematiki deli na diskalkulijo in specifične 
učne teţave pri aritmetiki.  

Pri opredelitvi specifičnih učnih teţav pri matematiki je potrebno poznati klasifikacijo 
matematičnih znanj. Po Gagnejevi klasifikaciji matematično znanje razdelimo na: 
osnovno (deklarativno) in konceptualno znanje, proceduralno znanje in problemsko 
znanje (Ţakelj, 2003). 

Razvojna diskalkulija je povezana s slabšim konceptualnim, proceduralnim in 
deklarativnim matematičnim znanjem (Magajna idr., 2008).  

Učenci s specifičnimi učnimi teţavami pri aritmetiki imajo primanjkljaje na področju 
avtomatizacije aritmetičnih dejstev in postopkov (Kavkler in Košak Babuder, 2015). 

Specifične aritmetične učne teţave glede na povezanost s kognitivnimi in 
nevrološkimi primanjkljaji delimo v tri podskupine (Magajna idr., 2008): 

 specifične aritmetične učne teţave, povezane s slabšim semantičnim 
spominom – teţave s priklicem aritmetičnih dejstev iz dolgotrajnega spomina 
(npr. poštevanka), 

 specifične aritmetične teţave, povezane z aritmetičnimi proceduralnimi 
teţavami, 

 specifične aritmetične učne teţave, ki so povezane z vizualno-prostorskimi 
teţavami. 

V prvem poglavju teoretičnih izhodišč smo omenili pomen matematike in izpostavili 
rezultate različnih preizkusov znanja matematike. Ob odličnem znanju je raziskava 
TIMSS pokazala negativna stališča do znanja in učenja matematike. Na podlagi 
navedenih raziskav ugotavljamo, da je potrebno najti strategije in metode dela, s 
pomočjo katerih lahko poleg znanja razvijamo tudi odnos do učenja ter poučevanja. 
Za laţji izbor in oblikovanje strategij ter metod pa je treba poznati učne teţave pri 
matematiki. Učne teţave pri matematiki delimo na splošne in specifične učne teţave. 
Glede na povezanost s kognitivnimi in nevrološkimi primanjkljaji je ena izmed treh 
podskupin specifične aritmetične učne teţave, ki so povezane s slabšim semantičnim 
spominom – teţave s priklicem aritmetičnih dejstev iz dolgotrajnega spomina, kot je 
na primer poštevanka. Pri nekaterih učencih moramo zaradi izrazitejših specifičnih 
učnih teţav in teţav pri priklicu aritmetičnih dejstev dobro premisliti, če bomo vztrajali 
pri avtomatizaciji poštevanke ali jim bomo omogočili uporabo pripomočka ali ţepnega 
računala, s pomočjo katerega bodo lahko učno uspešni ter posledično bolj zadovoljni 
in samozavestni. 
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2. 2 DEJAVNIKI UČNE (NE)USPEŠNOSTI 

V prvem poglavju teoretičnih izhodišč smo ugotovili, da je pri slovenskih učencih bolj 
kot znanje matematike problematičen odnos do matematike. Na odnos do 
matematike pomembno vpliva učna uspešnost učencev. Neuspeh po J. Vipavc in M. 
Kavkler (2015) namreč predstavlja negativno izkušnjo, ki se ji hočemo izogniti. Zato v 
nadaljevanju predstavljamo dejavnike, ki vplivajo na učno (ne)uspešnost ter 
dejavnike učnega okolja. 

 

2. 2. 1 Dejavniki, ki vplivajo na učno (ne)uspešnost 

Dejavnike, ki vplivajo na učno uspešnost učencev, delimo na: notranje dejavnike 
(izvirajo iz učenca), dejavnike, vezane na pouk, in zunanje dejavnike na ravni šole ali 
izvenšolskega okolja (Ţakelj in Valenčič Zuljan, 2015). 

Notranji dejavniki obsegajo učenčeve spoznavne, čustvene in socialne značilnosti. 
To so inteligentnost, razvojna stopnja in struktura, raven, razvoj sposobnosti 
(številske predstave, količinske predstave, prostorske predstave, abstraktno 
mišljenje, logično sklepanje, besedne sposobnosti, spominske sposobnosti). Mednje 
spadajo še kognitivni stil, zaznavni stil, učne navade, motivacija za učenje, dejavniki, 
povezani z vedenjem, ter njihovo sodelovanje z vrstniki (Ţakelj in Valenčič Zuljan, 
2015).    

Eden izmed dejavnikov, ki naj bi bil pomemben pri poučevanju učencev z učnimi 
teţavami pri matematiki, je upoštevanje učnega stila učenca (Vipavc in Kavkler, 
2015). Teoretiki in praktiki se strinjajo, da vsak učenec spoznava svet na svoj način. 
Najpogosteje omenjajo čutni vtis, ki predstavlja način, na katerega naše telo 
sprejema informacije iz okolja s pomočjo čutil. Z določitvijo učnega stila določimo 
čutilo, ki mu posameznik daje prednost pri sprejemanju in predelavi informacij iz 
okolice. Zaznavne stile najpogosteje razdelimo na slušni, kinestetični in vizualni 
(Aţman, 2012).  

S. Greenfield (v Aţman, 2012) in nekateri drugi nevroznanstveniki poudarjajo, da 
človeški moţgani osmišljajo svet z vsemi čutili in to jim omogoča šele povezanost 
vseh zaznav. Zato je poudarek na multisenzornem načinu učenja, torej učenju, pri 
katerem se vključuje vse čutne kanale. 

Dejavniki pouka so: učne metode in oblike, strategije poučevanja, stopnja 
učenčevega sodelovanja pri pouku, samoregulacijsko učenje, vrstniško učenje 
(Ţakelj in Valenčič Zuljan, 2015). 

Zunanji dejavniki izvirajo iz oţjega in širšega druţbenega okolja učenca. To so 
učenčeva druţina (sodelovanje s šolo, socialno-ekonomski poloţaj, kulturno okolje), 
šola (organizacija pouka, učna gradiva, dostop do interneta, šolsko okolje) (Ţakelj in 
Valenčič Zuljan, 2015). 
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2. 2. 2 Motivacija in dejavniki, ki vplivajo na motivacijo 

V nadaljevanju izpostavljamo in podrobneje opredeljujemo motivacijo ter dejavnike, ki 
vplivajo na motivacijo. 

Motivacijo delimo na notranjo in zunanjo. Pri notranji je vir podkrepitve v nas, na 
delovanje vpliva dejavnost sama. Pri zunanji motivaciji je vir podkrepitve zunaj nas, 
delamo, ker si ţelimo dobre ocene, pohvale ali pa se hočemo izogniti kazni ali graji. 
Zunanja motivacija za razliko od notranje ni trajna, medtem ko notranja vztraja, tudi 
ko pohval ali drugih podkrepitev ni (Marentič Poţarnik, 2016).  

Pomembno je, da posameznik pozna namen, s katerim se loteva določene 
dejavnosti, in da ima pred sabo jasen cilj. Viri notranje motivacije so: radovednost, 
ţelja po spoznavanju ali interes, teţnja po uresničevanju individualnih potencialov, 
ustvarjanju in obvladovanju neke spretnosti. Notranjo motivacijo lahko spodbujamo z 
občutkom kontrole oziroma nadzora nad situacijo, s prepričanjem v lastne 
sposobnosti in z moţnostmi izbire. Radovednost lahko spodbujamo s presenečenji, 
interes pa ob osebni vpletenosti učencev z uporabo drugačnih načinov utrjevanja 
(kvizi, igre, uganke), vključevanjem izkušenj otrok. Pomemben vir motivacije so jasni 
učni cilji, ki so dosegljivi ob vlaganju primerne količine truda in napora (Marentič 
Poţarnik, 2016). 

Na razvoj otrokove motivacije v veliki meri vplivajo starši, in sicer s svojim načinom 
spodbujanja, pripisovanjem pomena znanju in doseţkom, s postavljanjem ciljev, z 
reagiranjem na doseţke, izraţanjem zaupanja in ljubezni ne glede na doseţke – 
nudenjem potrebne pomoči in spodbude, da učenci doseţke izboljšajo. Za razvoj 
notranje motivacije učencev je pomembno, da se starši zanimajo za vsebino tega, 
kar se otrok uči, za zmoţnost in znanja, ki jih pridobiva, in ne le za ocene. Pri 
spodbujanju motivacije učencev so pomembne pohvale. Pohvale morajo biti 
usmerjene na konkretne prednosti nekega doseţka ali dejavnosti. Pohvala naj bo 
spontana, pristna, raznovrstna, povratna informacija naj bo stvarna, kriterij naj bo 
individualen, poudarjen je pomen pripisovanja doseţenega vloţenemu naporu, graja 
naj bo stvarna, ne pa osebna, odnos naj bo spoštljiv in zaupljiv, graja ali pohvala naj 
bo izrečena na štiri oči (prav tam).  

Na (ne)uspeh in motivacijo vplivajo še pripisovanje vzroka za (ne)uspeh, čustva in 
samopodoba učenca. 

Vzrok za (ne)uspeh na podlagi teorije pripisovanja razvrstimo glede na tri dimenzije: 
stalnost (stalna ali spremenljiva), lokacija (znotraj nas ali zunaj nas) in moţnost 
vplivanja/kontrole (lahko vplivam ali nimam vpliva). Situacijo je treba predstaviti kot 
spremenljivo, sposobnosti v dometu naših sposobnosti in da imamo nad situacijo 
nadzor. V tem primeru imamo občutek zmoţnosti reševanja naloge in se je bomo tudi 
lotili. Pozorni moramo biti pri poznavanju in opredeljevanju lastnih sposobnosti. Če 
menimo, da smo bolj sposobni, bomo vloţili manj truda, kot bi ga, če bi imeli realno 
predstavo o svoji sposobnosti. Zato je potrebno dajati poudarek trudu in vlaganju 
napora učenca (prav tam). 

Za učenje so pomembna tudi čustva in samopodoba učenca (Marentič Poţarnik, 
2016). Leta 2015 je raziskava TIMSS, ki poleg preverjanja znanja matematike 
preverja še dejavnike, ki vplivajo na doseţke, pokazala, da je samozavest slovenskih 
učencev pri matematiki niţja kot pri učencih drugih drţav ter niţja, kot so jo izrazili v 



8 

letu 2012 (Mlekuţ, 2016). Ti dejstvi nas opozarjata, da pri poučevanju premalo 
pozornosti posvečamo učni samopodobi ter čustvom učencev. Na uspešnost 
učencev negativno vpliva tudi strah. Treba je spodbujati pozitivna čustva, se med 
učenjem zabavati, ustvarjati sproščeno čustveno ozračje. Čustva so v moţganih 
skladiščena skupaj z deklarativnim in proceduralnim znanjem. Če so čustva pri učni 
situaciji povezana z negativnimi čustvi, usmerimo energijo namesto na samo nalogo 
v pomirjanje negativnih čustev (Boekaerts, 1993, v Marentič Poţarnik, 2016). Za 
učenca je pomembno, da ima realno šolsko samopodobo ter da se zaveda svojih 
sposobnosti in zmoţnosti, da uresničuje svoje potenciale pri posameznih predmetih 
(Marentič Poţarnik, 2016).  
 
L. Marjanovič Umek, Sočan in K. Bajc (2006) so izvedli analizo napovednikov učne 
uspešnosti učencev v 9. razredu. Ugotovili so, da so bili med psihološkimi 
značilnostmi učenca najvišji napovedniki učenčeve učne uspešnosti pri matematiki 
njihova splošna inteligentnost ter dimenziji osebnosti: vestnost in odprtost/intelekt, 
med značilnostmi druţinskega okolja pa so bili najvišji napovedniki učne uspešnosti 
izobrazba staršev učenca, pritisk staršev za delo v šoli in pomoč staršev pri šolskem 
delu.  

 

2. 3. 3 Dejavniki učnega okolja 

Vsi dejavniki se med seboj prepletajo. Pri vplivih učnega okolja gre predvsem za 
zunanje dejavnike. Kljub temu je ob tem treba upoštevati notranje dejavnike, 
dejavnike pouka ter zunanje dejavnike. Vsi so zdruţeni in prikazani na sliki 1. 
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Slika 1: Dejavniki učnega okolja (prirejeno po Ferguson, Kozlevski in Smith, 2001) 

Dejavniki učnega okolja 
(prirejeno po Ferguson, 

Kozlevski in Smith, 2001) 

UČENEC 

osebnostne 
značilnosti in 

zmožnosti 
(inteligentnost) 

motivacija 

interesi 

močna področja 

odnos do učenja 

kognitivne 
sposobnosti 

UČITELJ 

dobra 
poučevalna 

praksa 

profesionalni 
razvoj učitelja 

stil poučevanja 
in ocenjevanja 

sodelovanje s 
starši 

pomoč učencem 
z učnimi 
težavami 

ŠOLA 

stil vodenja šole 

spremembe in 
izboljšave dela 

razpolaganje s 
časom 

razporeditev 
človeških virov 

odnos do 
učencev z učnimi 

težavami 

organizacija 
pomoči za 

učence z učnimi 
težavami 

ŠIRŠE OKOLJE 

partnerstvo z 
družinami 

učencev 

partnerstvo z 
lokalno 

skupnostjo 

naravnanost na 
izboljšave 

podpornega 
sistema 

sodelovanje s 
šolami različnih 
ravni in stopenj 

sodelovanje med 
ustanovami, ki 

nudijo učno 
pomoč 

izobraževanja 
učiteljev, staršev, 

svetovalnih 
delavcev, 

prostovoljcev 

tabori, društva 
za pomoč 
učencem z 

učnimi težavami 
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Za izvedbo treninga avtomatizacije poštevanke po vedenjsko-kognitivni metodi sta 
ključna dejavnika šola in širše okolje (starši ali društva, strokovni centri za pomoč 
učencem z učnimi teţavami). Vedenjsko-kognitivno metodo za izboljšanje branja 
namreč na nekaterih šolah skupinsko na šoli ali individualno na domu izvajajo 
svetovalni delavci ali specialni pedagogi, nudijo pa jo tudi različna društva in 
svetovalni centri za pomoč otrokom z učnimi teţavami. V sklopu dejavnika širšega 
okolja so v obeh primerih starši vključeni v partnersko sodelovanje. 

Šolsko učno okolje delimo na fizično, didaktično, socialno in kurikularno šolsko okolje 
(Jereb, 2011). Fizično učno okolje predstavlja urejenost in funkcionalno opremljenost 
šolskih prostorov. Didaktično učno okolje vključuje vse didaktične pripomočke in 
materiale, ki jih učitelj vključuje pri pouku. Socialno učno okolje je sestavljeno iz vseh 
ključnih odnosov v šoli (z učitelji, učenci, starši, svetovalno sluţbo, vodstvom, 
zunanjimi institucijami). Kurikularno učno okolje obsega ustreznost šolskega kurikula, 
ki zajema predmetne učne načrte z različnimi specialnodidaktičnimi predlogi in 
prilagoditvami (prav tam). 

 

2. 2. 4 Socialno učno okolje 

V nadaljevanju podrobneje opredelimo socialno učno okolje, ki poudarja sodelovanje 
s starši. Tudi pri treningu avtomatizacije poštevanke z vedenjsko-kognitivno metodo 
je v ospredju socialno učno okolje, ki omogoča pretok informacij in mentorstvo 
staršem.  

Socialno učno okolje vključuje kakovostne odnose med učenci in pedagogi. Ti se 
kaţejo v spoštovanju močnih področij in različnih značilnosti vsakega učenca. 
Partnerski odnosi med starši in učitelji predstavljajo poenoteno vzgojno mreţo (Jereb, 
2011). Poudarek je na čim bolj zgodnjem prepoznavanju učnih teţav in nudenju 
celostne pomoči učencem ter staršem. Učitelj v razredu spodbuja pozitivne 
medvrstniške odnose v obliki tutorstva in medvrstniške pomoči. Učitelj sodeluje s 
svetovalnim delavcem, ki kar se da primerno pomaga učencem z učnimi teţavami ter 
vključuje tudi starše (prav tam). 

Učitelj in šola lahko učencem nudita oblike pomoči za premagovanje teţav pri 
matematiki izven pouka ali v okviru pouka matematike. Slovenske osnovne šole se 
lahko odločajo za dopolnilni pouk, skupinske svetovalne ure za učence izven pouka, 
individualne svetovalne ure za učence izven pouka, pomoč učencem v času 
podaljšanega bivanja, dodatno individualno pomoč izven pouka s strani specialnega 
pedagoga, šolskega svetovalnega delavca ali drugega strokovnega delavca v 
manjših skupinah izven pouka, pomoč sošolcev, sodelovanje s starši oziroma pomoč 
staršev pri domačem delu (Ţakelj in Valenčič Zuljan, 2015). 

Širše domače okolje v veliki meri vpliva na uspeh učenca. Pomembno je, da je 
domače okolje za učenca stabilno in varno, da so vzpostavljeni ustrezni načini 
komunikacije in reševanja sporov, da je prisotna visoka raven čustvene podpore, 
sprejetosti in pomoči, da imajo učenci v domačem okolju razpoloţljive vire učne 
pomoči, ugoden socialno-ekonomski status, ustrezna pričakovanja, prepričanja in 
načine nagrajevanja, ustrezno individualno pomoč doma. Pri domačem delu so 
ključnega pomena tudi starši, ki naj bi otroke pri šolskem delu spodbujalli in jim nudili 
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oporo. To lahko počnejo s skupnim reševanjem teţjih nalog, pregledovanjem 
šolskega in domačega dela, zbiranjem gradiva za pouk itn. V domačem okolju bi se 
moralo ustvarjati spodbudne pogoje za učenje. Te se lahko ustvarja tudi v finančno 
skromnejšem okolju, kjer starši ne morejo nuditi materialnih spodbud (drage knjige, 
računalnik, internet, dragi priročniki), lahko pa ustvarjajo spodbudno okolje. 
Pomembno je, da se starši vključujejo v različne aktivnosti z otroki – se z njimi igrajo 
s pomočjo didaktičnih iger, berejo didaktične knjige. Pomagajo lahko še z ustreznimi 
pohvalami in ustrezno izbranimi nagradami (Magajna idr., 2008).  

Starši otroka najbolje poznajo. Potrebno je, da jih vključujemo v obravnavo ali v 
usposabljanja, na katerih se lahko seznanijo s teţavami pri avtomatizaciji 
poštevanke. Seznanitev s teţavami jim bo v pomoč pri delu ter vaji z otroki doma 
(Kavkler, 2011). 

Učenci z učnimi teţavami potrebujejo več opore s strani učiteljev in staršev, da mu  
lahko pomagajo pri doţivljanju uspehov in premagovanju neuspehov. To učencu 
omogoči, da zaupa vase in se zmore soočiti z za njega zahtevnejšimi šolskimi 
preizkušnjami. Mnogim učencem pri šolskem delu doma pomagajo njihovi starši. 
Starši nimajo toliko znanj in prostega časa, da bi lahko svojemu otroku vedno znali 
pomagati ter svetovati, zato iščejo pomoč pri strokovnjakih in učiteljih. V primeru, da 
bi imeli starši s strani strokovnih delavcev dovolj strokovne podpore za konkretno 
urjenje šolske snovi doma, bi bili mnogi starši najboljši vir pomoči otrokom z učnimi 
teţavami (Jereb, 2011). 

Načini pomoči staršem učencev z učnimi teţavami po A. Jereb (2011): 

 usposabljanja za seznanitev staršev z naravo otrokovih učnih teţav ter 
seznanitev staršev z učinkovitimi načini pomoči učencu pri domačem učenju, 

 ustanovitev skupine staršev učencev z učnimi teţavami na šoli, 

 individualna srečanja staršev učenca z učnimi teţavami s strokovnimi delavci 
in učitelji, ki učenca učijo. 

Dejavnik, ki vpliva na organizacijo pomoči staršem učencev z učnimi teţavami, je 
šola. Na podlagi stila vodenja, ustrezne razporeditve človeških virov, organizacije 
časa in naklonjenosti do nudenja pomoči učencem, ki imajo različne učne teţave, 
lahko šola pripravi usposabljanja za starše, ustanovi skupino staršev učencev z 
učnimi teţavami (tudi npr. skupino staršev učencev, ki imajo teţave pri avtomatizaciji 
poštevanke) ali druge oblike individualnih/skupinskih srečanj staršev z učitelji ali 
šolskim svetovalnim delavcem.  

Od retorike, ki se ukvarja z neuspešnostjo in vplivi na neuspešnost, se je potrebno 
osredotočiti na strategije, ki preprečujejo nastanek učne neuspešnosti. Tukaj imajo 
vlogo strokovni delavci, ki lahko ozaveščajo in izobraţujejo učitelje, starše in širšo 
lokalno skupnost ter predstavijo učinkovitost različnih strategij (Magajna, 2015a). 

V sklopu šole se tako lahko organizira pomoč za učence z učnimi teţavami tudi v 
obliki treninga avtomatizacije poštevanke z vedenjsko-kognitivno metodo. Trening se 
lahko izvaja v šoli, na domu, individualno ali skupinsko. Pri treningu potrebujemo 
mediatorja oziroma nekoga, ki pripravi navodila in pripomočke za starše. Mediator je 
lahko svetovalni delavec, učitelj razrednega pouka, specialno-rehabilitacijski 
pedagog, psiholog, pedagog – učitelj dodatne strokovne pomoči, ki ima ustrezna 
znanja.  
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L. Taylor in Adelman (2000) predlagata, da bi strokovni delavec prevzel vodilno in 
koordinacijsko vlogo pri partnerskem sodelovanju šole in doma.  

Strokovni delavec naj bi prevzel vlogo pobudnika in sodelavca z učitelji ter starši. V 
svoje delo naj bi pogosteje vključeval posvetovanje in koordinacijo (Kalin, Govekar 
Okoliš, Maţgon, Mrvar, Resman in Šteh, 2008). Posvetovanje in koordinacija naj bi 
strokovni sluţbi omogočala prostor zbliţevanja med starši in šolo. Za ustvarjanje 
takšnega prostora mora biti strokovni delavec strokoven, imeti mora ustrezne 
kompetence, dobre komunikacijske sposobnosti ter zmoţnost presoje dinamike 
odnosov (prav tam).  

 

2. 2. 5 Pomen vključevanja staršev v izobraţevanje otrok 

Učenci, katerih starši se aktivno vključujejo v izobraţevanje otrok, so bolj uspešni od 
učencev, ki imajo pasivne starše. Montgomery (1999, v Puklek Levpušček in 
Zupančič, 2009) izpostavlja vplive aktivnega vključevanja staršev v izobraţevanje na 
učence: učenci dosegajo boljše učne doseţke, motivacija za šolo narašča, otroci 
postanejo bolj samozavestni in laţje obvladujejo zahteve okolja. Največjo korist od 
tega vključevanja imajo učenci iz socialno ogroţenih druţin, pri katerih imajo dobro 
načrtovani programi trajne učinke (Puklek Levpušček in Zupančič, 2009). 

Dejavnik, ki vpliva na aktivno vključevanje staršev v izobraţevanje otrok, je stopnja 
zaznane samoučinkovitosti in prepričanja o pomembnosti vključevanja v 
izobraţevalni proces. Stopnja zaznane samoučinkovitosti je odvisna od tega, koliko 
so starši dejavni ali nedejavni. Bolj aktivni so starši, ki se zavedajo, da z aktivnim 
vključevanjem vplivajo na uspeh in zadovoljstvo otrok. Pomembna sta tudi socialno-
ekonomski poloţaj staršev in okolje, v katerem ţivijo. Na znanje ter izbiro ustrezne 
pomoči otroku vplivajo še izobrazba, znanja ter spretnosti staršev. Pomembno je tudi, 
koliko časa in energije imajo starši, saj se tisti z nefleksibilnim delovnim časom 
redkeje vključujejo v šolske dejavnosti (Puklek Levpušček in Zupančič, 2009).  

V drugem poglavju teoretičnih izhodišč smo izpostavili dejavnike, ki vplivajo na učno 

uspešnost. Opredeljeni so bili notranji dejavniki, dejavniki pouka ter zunanji dejavniki. 

Pri notranjih smo izpostavili še zaznavni stil učenca, ob katerem smo poudarili 

uporabo multisenzornega učenja. Kot poseben dejavnik smo predstavili motivacijo in 

dejavnike, ki vplivajo nanjo. Pomemben vpliv na motivacijo učencev imajo starši z 

nudenjem ustreznih spodbud. Ugotovljeno je bilo, da je samozavest slovenskih 

učencev pri matematiki nizka. Čustva so v moţganih skladiščena skupaj z 

deklarativnim in proceduralnim znanjem in če so pri učni situaciji povezana z 

negativnimi čustvi, usmerimo energijo v pomirjanje negativnih čustev namesto na 

samo nalogo. Ta dejstva nam narekujejo, da je pri poučevanju treba spodbujati 

pozitivna čustva, se medtem zabavati, ustvarjati sproščeno čustveno ozračje ter ob 

tem hvaliti vsak mali napredek učenca. V nadaljevanju so bili predstavljeni še 

dejavniki učnega okolja, med katerimi smo posebej izpostavili socialno učno okolje. 

Za domače učenje so pomembni ekonomsko-socialni poloţaj staršev, izobrazba in 

sposobnost staršev za pomoč otrokom pri šolskem delu ter njihovo aktivno 

vključevanje v izobraţevanje. V primeru, da pogoji za učenje doma niso zagotovljeni, 
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lahko staršem z izobraţevanjem, učinkovitimi strategijami in z ustrezno podporo v 

vlogi koordinatorjev nudijo strokovni delavci na šoli. 
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2. 3 SODELOVANJE S STARŠI IN VKLJUČEVANJE STARŠEV V 

IZOBRAŢEVANJE 

 

Sodelovanje s starši učencev z učnimi teţavami je še pomembnejše od sodelovanja 
s starši njihovih vrstnikov brez učnih teţav. Treba je preseči odnos iskanja krivde za 
učni neuspeh učencev, se izogniti enosmernemu posredovanju informacij, izkušenj 
ali nasvetov. Zaţeleno je, da šolski strokovni delavci s starši vzpostavijo delovni 
odnos, da lahko skupaj z njimi in njihovim otrokom odkrivajo ter raziskujejo teţave 
(Magajna idr., 2008). Zato v nadaljevanju opredeljujemo partnersko sodelovanje, 
predstavljamo modela kognitivnega vključevanja staršev v izobraţevanje ter oblike 
vključevanja staršev, ki spodbujajo partnerski odnos s strokovnjaki. 

Najbolj zaţeleni model sodelovanja je partnersko sodelovanje. G. Čačinovič 
Vogrinčič (2008, v Jereb, 2011) pravi, da je partnersko sodelovanje med učitelji in 
starši skupno vzgojno-izobraţevalno prizadevanje učenčevih roditeljev ali skrbnikov 
in učenčevih učiteljev, ki kot enakovredni partnerji nudijo celostno podporo učencu z 
učnimi teţavami.  

Šola, starši in širša skupnost bi se morali zavedati medsebojne povezanosti, skupaj 
oblikovati načrt dela ter razumeti vlogo posameznih dejavnikov v odnosih do drugih 
(Kalin idr., 2008). Starši se lahko vključijo v izobraţevanje otroka doma ali se 
vključujejo v šoli. V šoli se lahko udeleţujejo roditeljskih sestankov, govorilnih ur, 
šolskih prireditev, prostovoljnih del. Doma se starši z otroki lahko vključijo v ravnanja 
v povezavi s šolo – pomoč pri domačih nalogah, ustvarjanje spodbudnih pogojev za 
učenje, omogočanje prostora, svetovanje pri izbiri izbirnih predmetov, vključevanje v 
dejavnosti, kot so branje knjig, obisk knjiţnic, muzejev (prav tam). 

Pomerantz, Moorman in Litwack (2007) navajajo 2 modela kognitivnega vključevanja 
staršev v nudenje učne pomoči, in sicer:  

1. model razvijanja spretnosti vključuje razvoj kognitivnih in metakognitivnih 
spretnosti, razvoj sposobnosti, učenje iz prakse in izkušenj; 
 

2. model razvijanja motivacije vključuje spodbujanje otrokovih doseţkov, 
omogočanje različnih motivacijskih virov, nadzorovanje doseţkov, pozitivno 
zaznavanje lastnih zmoţnosti, starši z aktivnostjo predstavljajo model. 

J. L. Epstein (2001) predstavlja šest oblik vključevanja staršev, ki spodbujajo 
partnerski odnos s strokovnjaki: 

1. kvalitetna vzgoja in zagotovitev osnovnih ţivljenjskih potreb – starši 
zagotavljajo pozitivno okolje, ki omogoča učenje, razvoj motorike, intelektualni, 
socialni in čustveni razvoj, seznanjajo se z moţnostmi spodbujanja razvoja in 
učenja; 
 

2. komuniciranje – poteka dvosmerno, s prizadevanjem za sodelovanje, za 
dosego skupnih ciljev in neprekinjeno komuniciranje, obojestranski pretok 
informacij; 
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3. prostovoljstvo – pomoč staršev pri izvajanju zunajšolskih aktivnosti, šolskih 
prireditev, ekskurzij;  
 

4. domače učenje – sluţi namenom in različnim načinom spodbujanja otrokove 
učne izkušnje, učenje skozi igro, domačih nalog, dejavnosti, ozko vezanih na 
določeno snov, pomoč staršev otroku pri načrtovanju ciljev, navodila in nasveti 
staršem od učiteljev ali strokovnih delavcev za domače učenje; 
 

5. odločanje – starši sprejemajo odločitve, ki so povezane z izobraţevanjem 
njihovih otrok in so aktivno vključeni v ostale pomembne odločitve, izraţajo 
javno mnenje v skupini staršev, lahko nastopajo tudi kot zagovorniki šole; 
 

6. sodelovanje s širšo skupnostjo – ker ima druţina veliko drugih problemov 
(npr. zagotavljanje ustrezne ekonomske varnosti), potrebujejo starši pomoč in 
sodelovanje šole, ki omogoča podporo druţini za večjo učno uspešnost otrok, 
povezovati se mora z lokalnimi podjetniki, organizacijami, fakultetami in 
drugimi ustanovami, ki so pripravljene sodelovati pri izboljšanju kakovosti 
izobraţevanja. 

V tretjem poglavju teoretičnih izhodišč ugotavljamo, da je s starši pomembno 
vzpostaviti enakovreden odnos, saj s poznavanjem otroka tvorijo komplementarni 
odnos pri nudenju učne pomoči. Ločujemo dva modela kognitivnega vključevanja 
staršev v pomoč učencem, in sicer: model razvijanja spretnosti ter model razvijanja 
motivacije. Oblike vključevanja staršev v izobraţevanje, ki spodbujajo partnerski 
odnos s strokovnjaki, so:  zagotavljanje vzgoje otroka in osnovnih ţivljenjskih potreb, 
komuniciranje, prostovoljstvo, domače učenje, sprejemanje pomembnih odločitev ter 
sodelovanje s širšo skupnostjo. 
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2. 4 POŠTEVANKA 

Avtomatizacija poštevanke je eden izmed učnih ciljev v osnovni šoli. Spoznavati se jo 
začne ţe v 2. razredu, uporablja pa se jo v vseh nadaljnjih razredih do konca 
osnovne šole in tudi kasneje. Pri učencih, ki jim avtomatizacija poštevanke povzroča 
teţave, se lahko pojavljajo napake, kasneje odpor in pomanjkanje motivacije za 
učenje poštevanke, čez nekaj časa posledično še odpor do matematike. Menimo, da 
nekateri učenci nimajo dovolj časa, da bi poštevanko do avtomatizacije usvojili ţe v 
3. razredu, zato je treba avtomatizaciji le-te nameniti večjo pozornost. V nadaljevanju 
navajamo definicijo poštevanke, izpostavljamo pomen avtomatizacije poštevanke, 
navajamo napake pri poštevanki ter nekaj strategij za utrjevanje poštevanke. 

 

2. 4. 1 Definicija poštevanke 

Poštevanko uvrščamo v deklarativno matematično znanje (Naggar Smith, 2008). 
Deklarativno znanje večina učencev usvoji v prvih letih šolanja. Zgodnje učenje 
matematike je povezano z učenjem aritmetičnih dejstev na pamet. Dejstva se 
shranijo v dolgoročni spomin in učenec jih mora priklicati. Pomembno je, da učenec 
napreduje do stopnje avtomatizacije priklica, saj je priklic več enostavnih aritmetičnih 
dejstev pomemben pri reševanju zahtevnejših algebraičnih nalog (Thaker, 2011, v 
Kavkler in Košak Babuder, 2015).  

Po Streefland (1991) obstajata dve metodi poučevanja poštevanke: 

1. reproduktivna metoda, 
2. rekonstrukcijska metoda. 

Pri reproduktivni metodi gre za reprodukcijo, kjer obravnava večkratnikov poteka 
zaporedno. Metoda je ista za vsa števila, začne se z vsoto enakih seštevancev in se 
zapiše kot produkt z znakom krat. Zapomnitev aritmetičnih dejstev poteka s 
ponavljanjem (Streefland, 1991). 

Rekonstrukcijska metoda izhaja iz koncepta realistične matematike. Gre za proces 
obnove in izgradnje. Ni tolikšen poudarek na mehanskem učenju poštevanke, ampak 
na tem, da se pred začetkom učenja poštevanke oblikujejo koncepti. S konkretnega 
se preide na abstraktno raven učenja. Formalno učenje se povezuje z neformalnim 
učenjem in z izkušnjami učenca. Ponavljanje večkratnikov od konkretnega k 
abstraktnemu in prikazovanje primerov iz ţivljenjskih situacij je nadgrajena 
reproduktivna metoda, saj gre še vedno za ponavljanje. Pri rekonstrukcijski metodi je 
treba slediti 5 principom, kot sledijo: izgrajevanje in konkretiziranje, nivoji in modeli, 
refleksija in proste iznajdbe, socialni kontekst in interakcija, strukturiranje in 
povezovanje (Streefland, 1991). 

V dokumentu Program osnovna šola MATEMATIKA: Učni načrt (2011) je predvideno, 
da učenci v 2. razredu zapisujejo vsoto enakih seštevancev v obliki zmnoţka in 
spoznajo operacijo mnoţenja.  

V 3. razredu se pričakuje, da do avtomatizma usvojijo zmnoţke v obsegu 10 x 10.  
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V 4. razredu je predvideno, da je poštevanka avtomatizirana in se uporablja za 
reševanje zahtevnejših računskih operacij: ustno mnoţenje in deljenje z 10 in 100, 
ustno in pisno mnoţenje z enomestnim številom v mnoţici naravnih števil do 10 000, 
pisno mnoţenje z večkratniki števila 10 v mnoţici naravnih števil do 10 000 (Štrukelj, 
2011). 

 

2. 4. 2 Avtomatizacija poštevanke  

Avtomatizacija določenih procesov je zelo pomembna, kar je dokazal tudi Janisma s 
sodelavci (2001), ki je ugotovil, da se je v situaciji vadbe, ko je bilo izvajanje 
avtomatizirano, obseg aktivacije zmanjšal na vseh vzburjenih področjih, celotna 
komunikacijska mreţa pa je z vajo delovala bolj učinkovito.  

Avtomatizacija poštevanke je za učence bistvenega pomena, saj pomembno vpliva 
na učne doseţke pri matematiki. Omogoča krajši čas reševanja nalog, hitrejše 
reševanje zahtevnejših nalog, učinkovito reševanje nalog z mnoţenjem in deljenjem 
(Gurganus in Wallace, 2005). 

Poštevanka od učenca zahteva avtomatizacijo aritmetičnih dejstev ter avtomatizacijo 
aritmetičnih postopkov (Naggar Smith, 2008).  

Znanje poštevanke opredelimo z avtomatizacijo zmnoţkov števil 10 x 10. 
Avtomatizacija pomeni, da učenec v kratkem času prikliče zmnoţke iz dolgotrajnega 
spomina. V primeru, da učenec poštevanko avtomatizira, mu je olajšano učenje 
matematike v nadaljnjih razredih, saj jo uporabljajo v različnih, zahtevnejših 
aritmetičnih nalogah vse do konca izobraţevanja (Geary, 1994).  

C. I. Goldfus (2010) navaja, da avtomatizacija aritmetičnih dejstev omogoča hitro 
reševanje enostavnih računskih nalog in prostor v delovnem spominu med 
reševanjem zahtevnejših računov.   

L. S. Fuchs in Fuchs (2006) poudarjata vlogo kognitivnih sposobnosti pri priklicu 
dejstev.  

Kognitivne sposobnosti učencev, ki potrebne za priklic dejstev (Fuchs in Fuchs, 
2006), so: 

 hitrost predelave informacij,  

 pozornost,  

 delovni spomin,  

 fonološko procesiranje, 

 dolgoročni spomin. 

Hitrost predelave informacij ni odvisna od delovnega spomina in jo pogosto 
upoštevamo kot napovedovalca matematičnih doseţkov (Geary, 1991). Časovni 
pritisk vpliva na to, da imajo učenci teţave s pozornostjo med reševanjem, pri 
pomnjenju in priklicu informacij. Posledično pri pouku teţje obvladujejo tudi ostale 
naloge, ki zahtevajo hitro reševanje (Magajna idr., 2008). 
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Pozornost igra pomembno vlogo pri daljših nalogah z večjo količino korakov. Učenci 
morajo odmisliti vse draţljaje v okolju in pozornost zavestno osredotočiti na nalogo. 
Učenci, ki imajo zmanjšano zmoţnost usmerjanja pozornosti, dosegajo slabše 
rezultate na vseh področjih, tudi pri enostavnih računskih operacijah, kot so 
seštevanje, odštevanje, mnoţenje in deljenje (Fuchs in Fuchs, 2006). 

Delovni spomin imenujemo tudi »trenutni spomin«. Informacija, na katero smo v 
trenutku pozorni, je dostopna za nadaljnje procesiranje in trajno shranjevanje v 
dolgoročni spomin. V kratkoročnem spominu lahko zadrţimo 7 ± 2 enoti/kosa 
informacije. Pri tem je enota lahko črka, beseda, stavek itd. (Miller, 1994).  

Delovni spomin je pomemben element sposobnosti računanja z večmestnimi števili 
ter ima velik vpliv na zapomnitev informacij (Fuchs  in Fuchs,  2006). 

Fonološko procesiranje pomeni zmoţnost sprejemanja fonoloških informacij in 
predstavlja osnovo za aritmetično znanje. Zmoţnost fonološkega procesiranja 
najmočneje vpliva na aritmetične sposobnosti otrok (Fuchs in Fuchs, 2006). 

Dolgoročni spomin deluje v soodvisnosti s kratkoročnim spominom. Dlje ko se 
informacija zadrţi v kratkoročnem spominu, boljša je zapomnitev v dolgoročnem 
spominu. V dolgoročnem spominu se skladiščijo aritmetična dejstva, ki jih od tam 
prikličemo med reševanjem osnovnih aritmetičnih operacij (Fuchs in Fuchs, 2006). 

Po L. S. Fuchs s sodelavci (2010) na razvoj sposobnosti priklica aritmetičnih dejstev 
iz dolgoročnega spomina vplivajo: 

 občutek za pomen števil, 

 učinkovitost štetja, 

 obvladovanje pojma števil 0 in 1, 

 razdruţevanja celot na dele, 

 kombinacije ustreznih dveh števil za razvoj asociacije v dolgoročnem spominu, 

 ugotavljanje povezav med operacijami. 

Na avtomatizacijo aritmetičnih dejstev vplivajo tudi vidno-prostorske sposobnosti. 
Teţave z le-temi vplivajo na obdelavo nebesednih informacij ter s tem upočasnjujejo 
usvajanje in avtomatizacijo osnovnih aritmetičnih nalog (Gersten, Jordan in Flojo, 
2005).  

 

2. 4. 3 Napake pri poštevanki 

Nekateri učenci poštevanke ne avtomatizirajo zaradi različnih vzrokov, kot so: 
neustrezno poučevanje poštevanke s strani učitelja, teţave na področju 
semantičnega spomina, neustrezne spodbude v domačem okolju, prisotnost splošnih 
učnih teţav, prisotnost specifičnih učnih teţav (Gurganus in Wallace, 2005). 

Učenci, ki poštevanke ne avtomatizirajo, delajo pri računanju različne napake. 

Geary (1994) napake, ki se pojavljajo pri poštevanki, razdeli v tri skupine:  
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1. napake zamenjave števil (učenec prikliče usvojeno dejstvo, rešitev, ki ni 
pravilna za te faktorje, ampak za druge – npr. pri vprašanju koliko je 5 x 6 
učenec odgovori 36 (6 x 6) namesto 30);  
 

2. napake zamenjave računskih operacij (učenec mnoţenje zamenja z 
deljenjem, seštevanjem ali odštevanjem – npr. napiše, da je 9 x 3 enako 3 
namesto 27); 
 

3. napake pribliţka (učenec navede dejstvo, ki je blizu pravilne rešitve – npr. 
napiše/pove, da je 7 x 3 enako 22 namesto 21). 

Pri računanju učenci uporabljajo različne strategije, ki vplivajo na hitrost in natančnost 
računanja. M. Kavkler (2002) navaja: 

 materialne strategije (reševanje ob pomoči s konkretnimi predmeti, prsti itd.), 

 verbalne strategije (ponavljanje večkratnikov v zaporedju), 

 miselne strategije (priklic dejstva iz baze podatkov ali uporaba specifičnih 
postopkov reševanja aritmetičnih problemov – npr. 9 x 3 = 8 x 3 + 3). 

Učenci, ki imajo učne teţave pri matematiki, se pogosteje kot vrstniki posluţujejo 
preprostejših strategij, kot so materialne in verbalne, redkeje pa miselnih strategij, ki 
zahtevajo avtomatizacijo dejstev (Geary in Brown, 1991). 

 

2. 4. 4 Strategije utrjevanja poštevanke 

Sodobni pristopi upoštevajo celovito učenčevo osebnost, njegove razmere doma in v 
šoli ter ţivljenjsko perspektivo. Usmerjajo se k vzpostavljanju učnega okolja, ki 
spodbuja in razvija aktivno sodelovanje učenca, izraţanje misli ter idej, spodbuja 
interese učenca, upošteva nadarjenost ter močna področja, ob tem pa si prizadeva in 
razvija sodelovanje med druţino ter šolo (Magajna idr., 2008). 

Splošna načela za nudenje učne pomoči učencem s specifičnimi učnimi teţavami so: 
načelo celostnega pristopa, načelo interdisciplinarnosti, načelo partnerskega 
sodelovanja s starši, načelo odkrivanja in spodbujanja močnih področij, načelo 
udeleženosti učenca, spodbujanje notranje motivacije in samodoločenosti, načelo 
akcije in samozagovorništva, načelo postavljanja optimalnih izzivov, načelo 
odgovornosti in načrtovanja, načelo vrednotenja, načelo dolgoročne usmerjenosti 
(Magajna idr., 2008). 

Učenje matematike mora učencem predstavljati izziv in občutek uspeha. Neuspeh 
predstavlja negativno izkušnjo, ki se ji hočemo izogniti. Zato so potrebni: ustrezna 
raven zahtevnosti, ustrezna pomoč in učinkoviti učni pripomočki (Vipavc in Kavkler, 
2015).  

Pri obravnavi učencev s teţavami pri učenju matematike upoštevamo naslednja 
načela (Vipavc in Kavkler, 2015): 

 potrebno je začeti zgodaj, še preden pride do neuspeha, 

 prilagoditve naj se vpeljejo, preden jih učenec potrebuje, 

 obravnavo je treba načrtovati na daljši rok, 
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 uporabiti je treba ponazorila širše uporabnosti, 

 ne upoštevamo le pisnega zapisa, 

 organizirati je potrebno nenehno ponavljanje in spominske osveţitve, 

 potrebna je potrpeţljivost in vztrajnost vseh vpletenih, 

 potrebna je pozitivna podkrepitev učenca, 

 uporaba konkretnega materiala, 

 uporaba enostavnega jezika, 

 strukturirano poučevanje v korakih, preverjanje razumevanja, prehod od 
konkretnega k abstraktnemu, 

 učenje po modelu, 

 upoštevanje učnega stila učenca. 

Za avtomatizacijo poštevanke je pomembna vaja. Med učenjem poštevanke se 
pridobljena znanja shranjujejo v dolgoročnem spominu, ob povečanju količine vaj pa 
doseţemo hitrejši priklic informacij iz dolgoročnega spomina (Geary, 1994). 

Po prebiranju dokumenta Program osnovna šola MATEMATIKA: Učni načrt (Štrukelj, 
2011) in ob upoštevanju splošnih načel za poučevanje učencev z učnimi teţavami pri 
matematiki (Vipavc in Kavkler, 2015) prepoznavamo naslednja splošna didaktična 
priporočila za usvajanje in utrjevanje poštevanke: 

 upošteva se načelo od konkretnega k abstraktnemu (na začetku se uporabi 
štetje in seštevanje s pomočjo konkretnih predmetov, šele kasneje se vključi 
štetje in seštevanje ob številski premici in stotičnem kvadratu), 

 pri posredovanju novih večkratnikov učitelj za prikaz najprej uporablja 
konkretne predmete, nato preide na slikovni prikaz in na koncu na 
matematične simbole, 

 načelo od laţjega k teţjemu (priporočen vrstni red ponavljanja večkratnikov je: 
2, 4, 5, 10, 3, 6, 7, 8, 9, 1, ni pa nujen – lahko gremo tudi po vrsti), 

 pomembno je delo po majhnih korakih s poudarkom na utrjevanju, 

 jezik in navodila za naloge so jasna in enostavna, 

 utrjevanje poteka na različne načine, učenec je aktiven. 

Na podlagi teh izhodišč smo pripravili nekaj primerov strategij.  

 Predstavitev večkratnikov poštevanke s pomočjo številske premice 

 

Slika 2: Tovornjaki ob številski premici 
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 Vaje s stotičnim kvadratom 

 

Slika 3: Vaje s stotičnim kvadratom 

 Vaje z igro 

 

Slika 4: "Nagajivec" 

V četrtem poglavju teoretičnih izhodišč smo ugotovili, da poštevanka sodi med 

deklarativna znanja. V 4. razredu se pričakuje, da je poštevanka avtomatizirana in se 

ţe uporablja za reševanje zahtevnejših računskih operacij. Avtomatizacija 

aritmetičnih dejstev omogoča hitro reševanje enostavnih računskih nalog. Razvoj 

sposobnosti za priklic aritmetičnih dejstev je odvisen od občutka za pomen števil, 

učinkovitosti štetja, obvladovanja pojma števila 0, razdruţevanja celote na dele, 

kombinacije ustreznih dveh števil za razvoj asociacije v dolgoročnem spominu in 

ugotavljanja povezav med operacijami. Kognitivne sposobnosti, ki so potrebne za 

priklic dejstev, so: hitrost predelave informacij, pozornost, delovni spomin, fonološko 

procesiranje in dolgoročni spomin. V primeru, da gre za teţave na kateremkoli od 

prej omenjenih področij, učenci s teţavo prikličejo dejstva, zato si morajo pomagati z 

različnimi manj razvitimi strategijami, kot so materialne in verbalne. Učencem s 

teţavami pri avtomatizaciji poštevanke je treba pomagati razviti ustreznejše 

strategije, za kar je potreben čas, strukturiran način poučevanja, potrpeţljivost, 

spodbude, pozitivna podkrepitev, raba enostavnega jezika ter upoštevanje učnega 

stila učenca.  
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2. 5 POVEZAVE MED POŠTEVANKO IN BRANJEM  

V petem poglavju teoretičnih izhodišč izpostavljamo povezave med poštevanko in 
branjem ter osmislimo prilagoditev in prenos vedenjsko-kognitivne metode za 
izboljšanje branja na avtomatizacijo poštevanke. 

 

O sopojavljanju različnih primanjkljajev lahko beremo v Kriterijih za opredelitev vrste 

in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami (Magajna 

idr., 2014). Primanjkljaji na posameznih področjih učenja (v nadaljevanju PPPU) se 

pogosto pojavljajo skupaj z nevrološkimi razvojnimi in drugimi duševnimi motnjami. 

Najpogosteje se sočasno pojavljajo PPPU in motnje pozornosti s hiperaktivnostjo ter 

disleksija skupaj s specifično jezikovno motnjo. Disleksija se pojavlja skupaj s 

specifičnimi primanjkljaji na področju matematike, opaţeno je še sočasno pojavljanje 

disleksije in dispraksije (Magajna idr., 2014). 

Specifične aritmetične učne teţave se najpogosteje pojavljajo skupaj z motnjo 
pozornosti in hiperaktivnosti (ADHD) ali s teţavami na področju branja (Gross – Tsur, 
Manor in Shalev, 1996). 

V raziskavi ameriških nevropsihologov in drugih strokovnjakov so preučili 241 
učencev z učnimi teţavami pri branju, 183 učencev z učnimi teţavami pri matematiki 
in 188 učencev s kombinacijo učnih teţav pri branju in matematiki. Z multiplo 
regresijsko analizo so ugotovili, da se pri obeh skupinah učencev z učnimi teţavami 
(pri matematiki in branju) pojavljajo teţave z delovnim spominom, hitrostjo 
procesiranja in  verbalnim izraţanjem. Učne teţave pri branju so bile v večji meri kot 
učne teţave pri matematiki povezane s hitrostjo poimenovanja in fonološkega 
procesiranja (Wilcutt, Petrill, Wu, Defries, Olson in Pennington, 2013). 

LeFevre in sodelavci (2010) so ugotovili, da jezikovne sposobnosti (slovnica in 
fonološko zavedanje) v največji vplivajo na matematične doseţke v 3. razredu, v večji 
meri kot sposobnost štetja in vizualna pozornost. Od tod lahko sklepamo, da imajo 
otroci z učnimi teţavami pri branju lahko posledično teţave pri matematičnih nalogah, 
ki zahtevajo jezikovne sposobnosti (pri štetju, dekodiranju števil, besedilnih nalogah). 

Primanjkljaji pri priklicu aritmetičnih dejstev se sopojavljajo s primanjkljaji na področju 
branja, ki jih povzroča primanjkljaj na področju fonološkega procesiranja (Fuchs in 
Fuchs, 2006).  

Glede na vzroke razdelimo učne teţave pri matematiki na: proceduralne teţave, 
teţave s semantičnim spominom in vizualno-prostorske teţave. Po Geary in Hoard 
(2005) prevajamo in povzemamo spodnjo tabelo, iz katere lahko razberemo, da so 
teţave pri matematiki in branju med seboj povezane, kadar gre za teţave s 
semantičnim spominom. Od tod pridemo do ugotovitve, da so teţave pri priklicu 
dejstev, kot je poštevanka, povezane s teţavami pri zapomnitvi pojmov, glasovno 
podanih informacij, pri branju, ko je zahtevano fonološko procesiranje (štetje besed v 
povedi, štetje zlogov v besedah, odkrivanje glasov v besedah, ujemanje besed, 
ugotavljanje rim in sintetiziranje glasov).  
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Tabela 1: Povezave med branjem in učnimi teţavami pri matematiki (Geary in Hoard, 2005) 

Učne teţave pri 

matematiki glede 

na vzrok 

Kognitivne 

značilnosti 

učencev s 

teţavami na tem 

področju 

Izvor teţav glede 

na 

nevropsihološki 

profil 

Povezave s 

teţavami pri 

branju 

Proceduralne 

teţave. 

Pogosto imajo 

teţave pri izvajanju 

nalog, ki vključujejo 

več korakov, 

prisotna je teţava 

pri uporabi 

konceptov v 

kompleksnih 

nalogah z več 

koraki. 

Ni dokončno 

raziskano. 

Prevladuje mnenje, 

da je vzrok v levi 

moţganski 

hemisferi, raba 

katere prevladuje 

pri jeziku, 

matematiki in 

logičnem mišljenju. 

Ni pomembnih 

povezav. 

Teţave s 

semantičnim 

spominom. 

Teţave so 

povezane s 

priklicem 

matematičnih 

dejstev iz 

dolgoročnega 

spomina, kot so 

odgovori na 

enostavne 

aritmetične 

probleme (npr. 

poštevanka). 

Vzrok se nahaja v 

levi hemisferi, izvor 

teţav je tudi v 

frontalnem 

korteksu in 

bazalnem gangliju. 

Povezane so s 

teţavami pri branju, 

ki zahtevajo 

fonološko 

procesiranje. 

Vizualno-

prostorske teţave. 

 Vzrok teţav se 

nahaja v desni 

hemisferi, ki je 

specializirana za 

prostorske 

sposobnosti, 

prepoznavo 

obrazov, vidne 

predstave in 

glasbene 

sposobnosti. Izvor 

teţav naj bi bil tudi 

v parietalnem 

korteksu ter delu 

leve hemisfere. 

Niso povezane s 

teţavami pri branju. 
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Prenos vedenjsko-kognitivnega pristopa na avtomatizacijo poštevanke 

Vedenjsko-kognitivni pristop se v psihoterapiji uporablja pri reševanju različnih teţav 
posameznika. Prenesen je bil na različna področja, tudi na področje učnih teţav. Ob 
prenosu se ne uporablja izraz pristop ali terapija, ampak metoda, prilagojena za 
določen problem, saj so pri metodi uporabljeni le nekateri elementi pristopa. 

N. Anić (2002) izpostavlja nekatere primarne (teţave z delovnim spominom, 
metakognicijo, pozornostjo in atribucijskimi procesi) ter sekundarne (pomanjkanje 
vztrajnosti, interesa, napačna ocena časa in truda) teţave, ki se pojavijo pri učencih z 
učnimi teţavami. Elementi vedenjsko-kognitivnega pristopa so bili uspešno preneseni 
na branje, vedenjsko-kognitivna metoda za izboljšanje branja pa se je izkazala kot 
učinkovita. Metoda spodbuja motivacijo učenca za branje ter izboljšanje tekočnosti 
branja, branje do avtomatizacije (Anić, 1984a). Ob upoštevanju teoretičnih osnov za 
utrjevanje poštevanke in dejstev, da je branje povezano s semantičnim spominom in 
priklicem dejstev pri poštevanki (Fuchs in Fuchs, 2006; Geary in Hoard, 2005) ter da 
s pomočjo vedenjsko-kognitivnega pristopa lahko vplivamo na deklarativno znanje, bi 
lahko vedenjsko-kognitivno metodo za izboljšanje branja s področja branja prenesli in 
prilagodili za avtomatizacijo poštevanke. Ker smo pred tem ţeleli natančno opredeliti 
vedenjsko-kognitivni pristop in vedenjsko-kognitivno metodo ter ugotoviti, zakaj je 
pristop tako učinkovit, ju predstavljamo v nadaljnjih poglavjih teoretičnega uvoda.  
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2. 6 VEDENJSKO-KOGNITIVNI PRISTOP  

Vedenjsko-kognitivna metoda izhaja iz vedenjsko-kognitivnega pristopa, ki je nastal 
na podlagi behaviorističnega pogleda na učenje in teorije podkrepitve, kognitivizma 
ter konstruktivizma. V nadaljevanju se osredotočamo na vedenjsko-kognitivni pristop 
in predstavljamo posamezne poglede. 

 

2. 6. 1 Izhodišča za vedenjsko-kognitivni pristop 

Pavlov (v Marentič Poţarnik, 2015) je delal eksperimente na psih in preučeval 
učenje, ki nastaja na podlagi pogojnih refleksov. Gre za vzpostavitev zveze med 
nevtralnim draţljajem, kot je na primer zvonec, in brezpogojno reakcijo, kot je 
slinjenje na hrano. Poudarek je bil na tem, da sta se nevtralni draţljaj in brezpogojna 
reakcija pojavljala skupaj in da se je ta situacija večkrat ponovila. Izhajal je iz 
asociativističnega pogleda, ki je poudarjal, da se pri učenju ustvarjajo in krepijo 
asociativne zveze in da bistveno vlogo pri tem igra ponavljanje. Na ljudeh podoben 
poskus ni uspel zaradi motečih mentalnih procesov, kot je pričakovanje. Edward 
Thorndike se je prav tako ukvarjal z asociativnimi zvezami, vendar se je bolj ukvarjal 
s tistimi, ki vključujejo dejavnost posameznika. Kasneje je behaviorist Skinner (ob 
vplivu Pavlova in Thorndika) oblikoval teorijo podkrepitve. Podkrepitev je uporabljena 
kot posledica določenega vedenja. Ob podkrepitvi obstaja več moţnosti, da se bo 
vedenje večkrat pojavilo. Podkrepitev je lahko pozitivna ali negativna. Pozitivna 
poveča pogostost pojavljanja določene reakcije, negativna pa povzroča negativna 
čustva, kot so strah, jeza, ţalost. Skinnerjev model učenja imenujemo instrumentalno 
pogojevanje. Na začetku je kot podkrepitev za otroke uporabljal sladkarije, kasneje 
pa povratne informacije z odgovori otrokom (Marentič Poţarnik, 2016).  

Kognitivizem se ukvarja s pomenom posameznikovih spoznavnih procesov pri 
učenju. S tem se še intenzivneje ukvarja konstruktivizem, čigar teoretiki menijo, da 
mora znanje vsakdo zgraditi sam z lastno miselno aktivnostjo. Znanja posameznik ne 
sprejema od zunaj, ampak ga gradi, ko osmišlja svoje izkušnje. Socialni 
konstruktivizem poudarja pomen dialoga in izmenjave znanja med več osebami, prvi 
pomemben odnos, ki ga ljudje vzpostavimo, je odnos otrok – starši (Marentič 
Poţarnik, 2016). 

Začetnik kognitivno-vedenjske terapije je Aaron Beck, psihiater in profesor psihiatrije 
(Kuhar, 2015). Izhajal je iz predpostavke, da imamo avtomatske misli, ki vplivajo na 
vedenje. Kognitivno-vedenjsko terapijo je uporabljal pri terapijah z depresivnimi 
bolniki. Ob oblikovanju svoje teorije je ves čas spremljal učinkovitost kognitivno-
vedenjske terapije (v nadaljevanju VKT). Zato je postavil temelje vsem nadaljnjim 
raziskavam na področju VKT, ki so poleg psihičnih teţav ob upoštevanju principov, 
značilnosti ter pravil VKT vključevale še prenos na druga področja (npr. šport, učenje, 
pisanje domačih nalog, samoregulacijo) (prav tam). 
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2. 6. 2 Značilnosti vedenjsko-kognitivnega pristopa 

Vedenjsko-kognitivni pristop razvoj različnih motenj pripisuje interakciji čustev, 
vedenja, vpliva okolja ter izkušenj, kognitivnih dogodkov, kognitivnih procesov, 
kognitivnih produktov in kognitivnih struktur. Cilj pristopa je modifikacija vedenja s 
pomočjo različnih vedenjskih tehnik in postopkov. Klient in terapevt izvajata 
kognitivne in vedenjske vaje za rešitev osebnih, učnih ali drugih teţav. Vedenjski in 
kognitivni pristop teţko ločimo enega od drugega, zato se uporablja kombinacija 
obeh. Najpogosteje uporabljene so naslednje tehnike (Rotvejn Pajič, 2001): 

 vedenjske tehnike: relaksacija, pogojevanje, učenje po modelu, trening 
asertivnosti, izpostavljanje, samoopazovanje, načrtovanje aktivnosti, igra vlog; 
 

 kognitivne tehnike: tehnika samoinstrukcij, tehnika reševanja problemov, 
imaginacija, kognitivna restrukturacija. 

Tehnike teţko ločujemo, saj se navadno prepletajo, preoblikujejo in prilagajajo glede 
na teţave posameznika (prav tam). 

Kritika vedenjsko-kognitivnega pristopa meri na to, da je ta simptomatsko usmerjen. 
Učinek naj ne bi bil dolgotrajen, saj naj bi se teţave in simptomi vrnili v novi obliki. Ta 
kritika je bila zavrnjena z znanstvenimi raziskavami, pri čemer je bilo poudarjeno, da 
je vedenjsko-kognitivni pristop učinkovit, če teţavo dobro konceptualiziramo in jo 
rešimo pri njenem vzroku (Tušak, 2016). V tem primeru pride sicer v ospredje 
medicinski model in je pristop del modela, ki se osredotoča na odpravljanje 
primanjkljaja pri posamezniku. A glede na to, da vedenjsko-kognitivni pristop ne 
izključuje prilagoditve okolja ter zunanjih dejavnikov, ki oblikujejo ter vplivajo na 
posameznika, lahko rečemo, da upošteva nekatere vidike socialnega modela. 
Vedenjsko-kognitivni pristop je pravzaprav integrativen, praktičen in učinkovit v 
obsegu ambicij ter postavljenih ciljev, kakršne ima lahko nek sodoben, kratkotrajen in 
pragmatičen pristop. To lahko izpeljemo tudi na osnovi spodaj navedenih principov 
vedenjsko-kognitivnih terapij. 

Osnovni principi vedenjsko-kognitivne terapije so (Grant, Young in DeRubeis, 2008): 

1. Obravnave so usmerjene v reševanje problemov, ki so specifični za pacienta. 
Problemi so operacionalno opredeljeni v merljivih terminih. 

2. Cilj terapije je pomagati pacientu pri doseganju ţeljenih sprememb. 
3. Obravnava je ciljno usmerjena.  
4. Gre za kratkotrajno oz. časovno omejeno nudenje pomoči.  
5. Terapija je izobraţevalna.  
6. Pacient se nauči spretnosti, ki mu pomagajo pri ustreznem reševanju 

problemov.  
7. Poudarjen je odnos med pacientom in terapevtom. Pomembno je, da sta v 

terapiji oba aktivna. 
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2. 6. 3 Globalna priljubljenost vedenjsko-kognitivnega pristopa 

Vedenjsko-kognitivni pristop velja za enega izmed najbolj raziskanih in uporabljenih 
terapevtskih pristopov na svetu, kar dokazuje več kot 400 obstoječih empiričnih 
raziskav. Pozitivno so ga sprejeli v številnih drţavah v Evropi, Aziji in Ameriki. 
Razlogov je več, avtor Dattilio (2011) navaja predvsem naslednje:  

 vedenjsko-kognitivni pristop vključuje pomembna teoretična in praktična 
spoznanja iz različnih druţboslovnih ved; 

 pristop je zelo prilagodljiv, lahko se uporablja v različnih okoljih in kulturah; 

 predstavlja jasen in artikuliran model psihopatologije; 

 sestavni del pristopa je izvajanje empiričnih študij, ki preverjajo učinkovitost 
pristopa; 

 za pristop je značilno kolaborativno sodelovanje med terapevtom in klientom, 
ki se nanaša tudi na dejavnike okolja; 

 pristop je časovno učinkovit in ekonomičen ter se v praksi lahko prenaša še na 
druga področja; 

 na podlagi skupnega osredotočanja na kratkoročne cilje se povezuje s 
psihofarmakologijo; 

 kognitivno-vedenjska terapija omogoča nove ideje in vnos terapevtovega 
znanja in kliničnih veščin, obenem pa izhaja iz jasnih dokazov (Dattilio, 2011). 
 
 

2. 6. 4 Vedenjsko-kognitivni pristop v Sloveniji 

Vedenjsko-kognitivni pristop je v Slovenijo iz Zagreba prinesla N. Anić. Sistematično 
je poučevala principe vedenjske terapije. Potem se ji je pridruţila I. Ţivčič-Bečirević iz 
Reke ter model nadgradila s kognitivno perspektivo. K rojstvu vedenjsko-kognitivne 
terapije v Sloveniji je organizacijsko pripomogel Svetovalni center za otroke, 
mladostnike in starše v Ljubljani. Pristop se je izkazal kot integrativen, praktičen in 
učinkovit v obsegu ambicij in postavljenih ciljev, kakršne ima lahko nek sodoben, 
kratkotrajen in pragmatičen pristop, ki ga je mogoče tudi verificirati. Leta  1997 je bilo 
ustanovljeno Društvo za vedenjsko in kognitivno terapijo Slovenije (DVKT), ki 
usposablja vedenjsko-kognitivne terapevte, po izobrazbi psihologe in psihiatre, 
izobraţevanja pa potekajo tudi za druge strokovne delavce, ki lahko učinkovito 
uporabljajo elemente vedenjsko-kognitivnega pristopa (Praper, 2004). 

V šestem poglavju teoretičnih izhodišč smo najprej spoznali izhodišča za nastanek 

vedenjsko-kognitivnega pristopa, posledično vedenjsko-kognitivne metode. 

Vedenjsko-kognitivni pristop se izvaja z namenom usposabljanja posameznika za 

uporabo strategij notranjega govora, za premišljeno soočanje s problemskimi 

situacijami, razvijanja samonadzora ter samouravnavanja pri reševanju problemov. 

Kritika vedenjsko-kognitivnega pristopa meri na to, da je usmerjen v primanjkljaj. 

Glede na to, da vedenjsko-kognitivni pristop ne izključuje prilagoditve okolja ter 

zunanjih dejavnikov, ki oblikujejo ter vplivajo na posameznika, lahko rečemo, da je 

vedenjsko-kognitivni pristop pravzaprav integrativen, praktičen in učinkovit. Globalno 

je precej priljubljen, ker je zelo prilagodljiv v različnih okoljih in kulturah, ekonomičen 

ter dokazano učinkovit. Prenesen je bil tudi v Slovenijo. 
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2. 7 UČINKOVITOST VEDENJSKO-KOGNITIVNEGA PRISTOPA 

Vedenjsko-kognitivni pristop je svetovno znan kot eden izmed bolj učinkovitih 
pristopov reševanja različnih problemov. V nadaljevanju so predstavljene raziskave o 
učinkovitosti vedenjsko-kognitivnega pristopa, dejavniki in elementi, ki vplivajo na 
učinkovitost le-tega, podrobneje je predstavljena funkcionalna analiza vedenja, ki je 
pomembna za dobro konceptualizacijo problema, ki ga rešujemo z vedenjsko-
kognitivnim pristopom. 

 

2. 7. 1 Raziskave o učinkovitosti vedenjsko-kognitivnega pristopa 

Ob prebiranju različnih raziskav (Hofmann, Asnaani, Vonk, Sawyer in Fang, 2012; 
Anić, 1984a; Kendall, 1992, Camp in Bash, 1981, Douglas, 1972, Hinshaw, 1984, v 
Rotvejn Pajič, 2004) je treba dobro preučiti veljavnost le-teh. Pri raziskovanju je treba 
najti načrt, ki bo zagotovil notranjo ali zunanjo veljavnost. Notranjo veljavnost 
poimenujemo tudi učinkovitost in označuje mero, do katere so dobljeni učinki 
posledica specifičnih dejavnikov, ki smo jih preučevali. Zunanja veljavnost ali klinična 
uporabnost meri stopnjo, do katere eksperimentalni načrt omogoča posploševanje 
izsledkov na druge probleme in situacije izven eksperimentalne situacije (Zadravec, 
2007). 

Obstajajo številne raziskave, ki dokazujejo učinkovitost vedenjsko-kognitivnega 
pristopa (Anić, 1984a; Kendall, 1992, Camp in Bash, 1981, Douglas, 1972, Hinshaw, 
1984, v Rotvejn Pajič, 2004). S. G. Hofmann, A. Ansnaani, I. J. J. Vonk, A. T. Sawyer 
in A. Fang (2012) so našli 269 metaanaliz ter med njimi izbrali reprezentativni vzorec 
106. Metaanalize so preučevale reševanje naslednjih problemov z vedenjsko-
kognitivno metodo: zasvojenost, shizofrenijo, depresijo, bipolarno motnjo, 
anksioznost, somatske teţave, motnje hranjenja, čustvene in vedenjske teţave, 
agresijo, kriminalno vedenje, generalizirano anksioznost, kronično bolečino, 
uravnavanje stresa med nosečnostjo. Pristop z vedenjsko-kognitivno metodo je bil 
dokazan kot učinkovit pri vseh navedenih problemih, največ raziskav pa je bilo 
narejenih na področju anksioznosti, somatskih teţav, motenj hranjenja, agresije in 
generaliziranega stresa. 

Vedenjsko-kognitivni pristop so terapevti prenesli na različne probleme, tudi na 
obravnavo otrok in mladostnikov z motnjo pozornosti in hiperaktivnosti (ADHD) ter na 
področje učnih teţav. Med najbolj učinkovite vedenjsko-kognitivne pristope pri 
obravnavi otrok z ADHD sodijo: Kendallov program za impulzivne otroke, Camp in 
Bashov program Think Aloud, program Stop, look and listen Virginie Douglas in 
Hinshawov Self-management program (Kendall, 1992, Camp in Bash, 1981, 
Douglas, 1972 in Hinshaw, 1984, v Rotvejn Pajič, 2004). 

Na področju učnih teţav obstaja vedenjsko-kognitivna metoda za izboljšanje branja 
(Anić, 1984a). V Zagrebu so jo preizkusili na vzorcu 100 učencev s teţavami pri 
branju. Primerjali so jih s komparativno skupino 100 učencev s teţavami pri branju, ki 
so vsak dan vadili branje brez podkrepitev. Ugotovili so, da je bil postopek, pri 
katerem so bile uporabljene podkrepitve in je izhajal iz vedenjsko-kognitivnega 
pristopa, bolj učinkovit in uspešen (pri učencih je bil opaţen večji napredek) kot 
vsakodnevne vaje brez podkrepitev in sistematičnega pristopa (Anić, 1984a). 
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N. Anić (1984b) kritično navaja, da je vedenjsko-kognitivna terapija učinkovita pri 
reševanju mnogih problemov, a da to ne pomeni, da je enako dobra za vse probleme 
in da je vedno najboljša. Na učinkovitost vplivajo dejavniki z vidika problema, z vidika 
osebe, ki je vključena v program, z vidika okolice in z vidika terapevta.  

 

2. 7. 2 Dejavniki in elementi, ki vplivajo na učinkovitost vedenjsko-
kognitivnega pristopa 

Na učinkovitost vedenjsko-kognitivnega pristopa vplivajo številni dejavniki in 
elementi. Pristop vključuje odnos terapevt – klient, ki se uporablja v vedenjsko-
kognitivni terapiji, ter odnos mediator – učenec, ki se uporablja pri vedenjsko-
kognitivni metodi. Slednja vključuje elemente vedenjsko-kognitivnega pristopa, 
prilagojena pa je izvajanju z učenci ob sodelovanju s starši. 

Dejavniki z vidika problema 

Z vidika problema mora biti odstopajoče vedenje opazno, vplivati mora na celovito 
vedenje osebe, da lahko to vedenje opazujemo, beleţimo in merimo, problem mora 
omogočati, da obstajajo vzroki za ta problem in da ima nadaljnje posledice na 
delovanje osebe (Anić, 1984b).  

Dejavniki z vidika osebe 

Z vidika osebe mora biti oseba pripravljena, da nekaj spremeni, predvideni postopek 
mora vsebovati dosegljive cilje in biti primeren glede na pričakovanja osebe, 
pomembno je, da oseba aktivno sodeluje v programu – vodi dnevnik vaj, izvršuje vaje 
(Anić, 1984b). 

Dejavniki z vidika okolice 

Z vidika okolice morata biti doseţena doslednost in vztrajnost pri izvedbi 
dogovorjenih postopkov, najpogosteje z ustrezno podkrepitvijo (nagrade s strani 
staršev), najbolje je, kadar se vaje izvajajo v naravnem okolju. Pri učenju z vodenjem, 
kjer model predstavljajo starši, je pomembno, da so starši motivirani za sodelovanje 
in dosledno izvedbo vaj (Anić, 1984b). 

Dejavniki z vidika terapevta/mediatorja 

Z vidika terapevta/mediatorja je pomembno, da ima ta ustrezna znanja in 
kompetence za modifikacijo vedenja (Anić, 1984b). 

V nadaljevanju izpostavljamo nekatere elemente vedenjsko-kognitivnega pristopa, ki 
izhajajo iz različnih spoznanj kognitivne psihologije, vedenjske terapije, koncepta 
shem in posameznikovih sistemov prepričanj, psihodinamske teorije, značilnosti 
humanistične psihologije, osnov humanistično-eksistencialnih teorij ter komponent 
sistemskih teorij (Dattilio, 2011).  

Vpliv na avtomatske misli  

Iz kognitivnega modela izhaja poudarek na motečem vplivu negativnih avtomatskih 
misli. Pri učencih, ki imajo učne teţave, se negativne avtomatske misli pojavljajo kot 
paralelni miselni proces v času učenja. Te misli so kratke, hitre, navadno imajo 
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negativno vsebino. Če se med učenjem pojavljajo večkrat, ga resno ovirajo na 
kognitivni in čustveni ravni. Rezultati raziskave o prisotnosti avtomatskih misli pri 
študentih z učnimi teţavami v primerjavi s tistimi, ki učnih teţav nimajo, so se pojavile 
statistično pomembne razlike. Ugotovljeno je bilo, da študente najbolj vznemirjajo 
negativne reakcije staršev na moţen nov neuspeh (Ţivčič-Bečirević in Anić, 2001, v 
Anić, 2004a). S pomočjo vedenjsko-kognitivnega pristopa lahko posamezniku 
omogočimo, da uvidi svoje negativne avtomatske misli. Pogosto namreč zaznamo 
čustva in ne misli, ki čustva spremljajo. S pomočjo vaje lahko postanejo te misli 
dostopne. Preko kognitivne terapije se paciente na podlagi prepoznavanja, evalvacije 
in ocene realnosti nauči prepoznati te misli, imeti kritični odnos do njih, jih modificirati, 
kar pogosto pripelje do izboljšanja čustvenega doţivljanja (Pastirk, 2007). Aktivacija 
in vpliv avtomatskih misli potekata na sledeč način (Pastirk, 2007): 

zgodnje izkušnje       kognitivna shema (bazična prepričanja, vmesna prepričanja)  
kritičen dogodek      aktivacija kognitivne sheme     avtomatske misli    vpliv na 
čustva, vedenja, telesne reakcije 
(Pastirk, 2007). 
 
Notranji govor 

V kognitivnem modelu je velik poudarek na uporabi notranjega govora. Uporablja se 
v obliki samoinstrukcij s sistematičnim načrtom za izboljšanje učnih doseţkov, za 
zmanjšanje testne anksioznosti ter za usmerjanje pozornosti na nalogo in zmanjšanje 
števila napak (Anić, 2004a). Raziskave kaţejo, da samousmerjanje z uporabo 
notranjega govora vpliva na uspešnost pri reševanju nalog, učno neuspešni jih 
uporabljajo manj kot uspešni (Wong, 1991, v Anić, 2004a).  

Motivacija, atribucije uspeha in neuspeha 

Učno neuspešni učenci se razlikujejo po atribucijah uspeha in neuspeha (Lebedina-
Mazoni, 2001, v Anić, 2004a). Atribucije uspeha in neuspeha pomembno vplivajo na 
usmerjenost motivacije. Prepričanje, da je učenec manj sposoben od drugih, vodi v 
prepričanje, da ovire ne zmore premagati, zato so čustva do učenja negativna, 
prisotni so pomanjkanje vztrajnosti, pomanjkanje interesa za pridobivanje novih 
strategij učenja in izogibanje vlaganja truda ter napora. Motivacija je usmerjena 
negativno. Pri vedenjsko-kognitivnem pristopu se oceni navedene kognicije ter njihov 
moţen vpliv na učno uspešnost. Na motivacijo se vpliva z ojačanjem oziroma 
podkrepitvijo od okolja ali s samoojačanjem (Anić, 2004a). 

Pozitivno ojačevanje vedenja, instrumentalno pogojevanje 

Thorndike, Tolman in Gutrie (v Anić, 2004a) so zasnovali zakon učinka: v primeru, da 
vedenju sledi prijetna posledica, se to pojavlja pogosteje, v primeru, da mu sledi 
negativna posledica, se pojavlja redkeje. Skinner poimenuje nagrado, ki prinaša 
ugodje, ojačevalec. Pri vedenjsko-kognitivnem pristopu se uporablja predvsem 
pozitivno ojačanje, ţetoniranje in privilegije (Anić, 2004a).  

Ţetoniranje 

Pri ţetoniranju se ţeleno vedenje nagrajuje z uporabo ţetonov. Prednost ţetonov je 
v tem, da se jih uporabi takoj po ţelenem vedenju, preden dobijo učenci pravi 
ojačevalec – privilegij, z njimi lahko spremljamo pojavljanje ţelenega vedenja. Pri tem 
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je treba skrbno načrtovati in določiti ciljna vedenja, izbrati ojačevalce, ki pri 
posamezniku spodbudijo motivacijo, sprejemljivi morajo biti z moralno-etičnega 
vidika, pomembno je, da se točno določi osebo, ki nagrajuje (Kriţnik Novšak, 2007). 

Beleţenje 

Beleţenje je namenjeno spremljanju in evalvaciji obravnave na začetku, vmes in na 
koncu terapije. Pri učencih beleţenje navadno prevzamejo odrasli – starši. Za to jim 
strokovnjaki pripravijo tabelo in poudarijo pomen pozitivnih spodbud (Anić, 2004a). 

Vloga staršev pri učenju z vodenjem 

Pri učenju z vodenjem s pomočjo vedenjsko-kognitivnega pristopa odrasla oseba 
otroku konkretno pomaga pri izvajanju ţelene aktivnosti. Pomoč se sistematično 
opušča. Cilji so postopni, ko se določen korak osvoji, preidemo na naslednjega. 
Starši s pozitivnimi podkrepitvami pomembno vplivajo na spodbujanje motivacije in 
interesa pri otrocih, pri razvijanju njihovega samospoštovanja, notranjega govora ter 
predstavljajo model pri učenju. Aktivno se vključujejo v beleţenje in spremljanje 
napredka. Pri reševanju problemov otrok starši najhitreje najdejo konkretno rešitev, ki 
je primerna za njihove otroke (Anić, 2004a).  

Ostali elementi, ki so del terapij z vedenjsko-kognitivnim pristopom in vplivajo na 
učinkovitost pristopa, so: sodelovanje med terapevtom in klientom oziroma 
mediatorjem, učencem in staršem pri delu z učenci z učnimi teţavami, aktivna 
participacija klienta/učenca, ciljna usmerjenost, edukativna usmerjenost, časovna 
omejitev in strukturiranost (Pastirk, 2007). 

Sodelovanje med terapevtom in klientom oziroma mediatorjem, učencem in 
staršem ter aktivna participacija klienta/učenca 

Pri kognitivno-vedenjskem pristopu je poudarek na sodelovanju. Prednost je v tem, 
da terapevt/mediator prinaša strokovno znanje o kognicijah, vedenju in čustvih, 
usmerja klienta/učenca in starša k cilju, prinaša različna sredstva za doseganje ciljev, 
spodbuja pacienta/učenca in starša, da aktivno sodeluje/ta in je/sta soodgovoren/na 
za spremembe. Ta način dela imenujemo vodeno raziskovanje – na začetku je bolj 
aktiven terapevt/mediator, kasneje pa klient/učenec. V primeru, da gre za mlajše 
učence, podaljšek mediatorja predstavljajo starši, ki otroke spodbujajo k aktivnosti, 
ob tem pa zmanjšujejo oporo ter jih navajajo k samostojnosti (Pastirk, 2007).  

Ciljna usmerjenost 

Cilji morajo biti natančni, jasni in konkretni. Pomembno je, da se terapevt/mediator o 
ciljih pogovarja s pacienti in da so pri tem uporabljena različna sredstva, s katerimi 
lahko merimo njihovo doseganje. Cilji morajo biti kratkoročni in dolgoročni, hkrati pa 
morajo omogočati, da so za pacienta/učenca realni in dosegljivi (Pastirk, 2007). 

Edukativna usmerjenost 

Cilj terapije je, da klient/učenec usvoji znanja, s katerimi si bo lahko pomagal tudi po 
zaključku terapije. S tem doseţemo opremljenost klienta/učenca s »samoterapijo« 
oziroma strategijami, s pomočjo katerih bo znal sam rešiti svoje probleme. To 
doseţemo s tem, ko klientu/učencu omogočimo uvid v lastno reševanje problemov 
ter mu dajemo povratne informacije (Pastirk, 2007). 
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Časovna omejitev 

Terapija mora biti čim krajša. Trajanje seans do končnega cilja je omejeno na 5 do 6 
tednov. Srečanja so navadno tedenska, pacienti pa morajo biti aktivni vsak dan. 
Vsakodnevne vaje trajajo od 10 do 15 minut. Pogosto se dogovorimo za dodatno 
srečanje čez pol leta ali eno leto, ko preverimo ali klient/učenec še obvladuje 
usvojene veščine. Pri nekaterih klientih/učencih, ki imajo zelo rigidna prepričanja, 
lahko seanse trajajo tudi dlje (Pastirk, 2007). 

Strukturiranost 

Seanse so strukturirane, tedenska srečanja potekajo po ustaljeni strukturi. Najprej se 
pacienta/učenca vpraša po počutju, nato kratko opiše pretekli teden, skupaj se 
pregleda naloga od prejšnjega tedna in se nato zastavi nova terapevtska naloga za 
prihodnji teden. Struktura omogoča večjo preglednost in razumljivost procesa, 
usmerjenost na bistvo terapije, optimizacijo izrabe časa ter konstantnost in občutek 
varnosti pri pacientu (Pastirk, 2007). 

 

2. 7. 3 Funkcionalna analiza vedenja 

Za učinkovitost izvedbe treninga z vedenjsko-kognitivnim pristopom je pomembno, 
da pred izvajanjem vedenjsko-kognitivne metode naredimo funkcionalno analizo 
vedenja. S funkcionalno analizo vedenja dobimo podatke o tem, ali gre pri 
klientu/učencu za vrsto teţav, ki je primerna za obravnavo. Funkcionalno ocenjevanje 
vedenja je proces, ki vključuje (Grubelnik, 2004):  

1. Določitev in opredelitev odstopajočega vedenja.  

Preden začnemo z izvajanjem, moramo opredeliti odstopajoče vedenje po 
postavljenih kriterijih za izbor vedenja. Navadno izberemo tiste oblike vedenja, ki 
jih lahko resnično opazujemo (postopki reševanja nalog, strategije, uporabljene 
pri reševanju nalog, poloţaj telesa, emocionalni izraz). 

2. Določitev dejavnikov in okoliščin, ki so povezani z (ne)pojavom 
odstopajočega vedenja.  

Po opisu vedenja se določijo okoliščine, ki so povezane s pojavljanjem vedenja, 
ter dogodki in draţljaji v okolju, ki povzročajo in sledijo vedenju. Določijo se 
naslednje okoliščine: kdaj se vedenje pojavi, kako pogosto se pojavlja, s kom se 
pojavlja, kje se pojavi. 

3. Določitev namena odstopajočega vedenja. 

Vedenje se lahko pojavi zaradi različnih namenov, oseba lahko zahteva 
pozornost ali materialno korist, lahko se ţeli izogniti dejavnosti zaradi negativnih 
posledic itn. Pri določitvi funkcije moramo ugotoviti, kaj motivira vedenje, kaj se 
ţeli z vedenjem doseči ter kaj ga spodbuja in ohranja. Osnovni motivatorji vedenja 
so: pridobitev pozornosti nekoga v okolju, pridobiti nekaj otipljivega (npr. jed, 
igračo, ogled filma), pridobiti senzorno zadovoljitev (npr. taktilne, vizualne, slušne 
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zadovoljitve), pobegniti ali se izogniti neprijetni situaciji, regulirati čustva (umiriti 
razburjenost), zadovoljiti razvado. 

Funkcije vedenja so lahko sledeče (Grubelnik, 2004): 

 beg in senzorna stimulacija sta povezana z dejavnostmi, ki so stresne ali 
dolgočasne; 

 pozornost in beg sta posledica teţavnosti/dolgočasnosti zahtev; 

 pridobitev v kombinaciji z drugimi motivatorji je lahko rezultat dolgočasenja; 

 kombinacija dveh ali več motivatorjev zahteva pregled potreb in uporabo  
ustreznih podkrepitev.  

V sedmem poglavju teoretičnih izhodišč smo ugotovili, da je bila učinkovitost 

vedenjsko-kognitivnega pristopa potrjena z različnimi raziskavami. Dejavnike, ki 

vplivajo na učinkovitost vedenjsko-kognitivnega pristopa, in metode delimo na 

dejavnike z vidika problema, dejavnike z vidika osebe, dejavnike z vidika okolice in 

dejavnike z vidika terapevta/mediatorja. Ostali elementi, ki pomembno vplivajo na 

učinkovitost vedenjsko-kognitivnega pristopa, so: vpliv na avtomatske misli, notranji 

govor, motivacija, pozitivno ojačevanje vedenja, ţetoniranje, beleţenje, vodenje s 

strani staršev, sodelovanje med terapevtom in klientom oziroma mediatorjem, starši 

in učencem, ciljna usmerjenost, edukativna usmerjenost, časovna omejitev ter 

strukturiranost. Za učinkovitost je pomembna še dobra konceptualizacija problema 

oziroma dobra funkcionalna ocena.   
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2. 8 VEDENJSKO-KOGNITIVNI PRISTOP PRI UČENCIH Z UČNIMI 

TEŢAVAMI 

Vedenjsko-kognitivni pristop so različni terapevti prenesli na različna področja. N. 
Anić ga je prenesla na področje učnih teţav in podrobneje utemeljila, zakaj je to 
mogoče. V nadaljevanju predstavljamo ugotovitve, na podlagi katerih N. Anić 
utemeljuje zdruţljivost vedenjsko-kognitivnega pristopa z učnimi teţavami ter primer 
konkretne metode, ki je nastala ob upoštevanju principov ter značilnosti vedenjsko-
kognitivnega pristopa – vedenjsko-kognitivno metodo za izboljšanje branja. 

 

2.8.1 Zdruţljivost vedenjsko-kognitivnega pristopa z učnimi teţavami 

Primarno se pri učencih z učnimi teţavami pojavljajo teţave v procesiranju informacij. 
Najpogosteje so izpostavljene teţave na področju delovnega spomina, pozornosti, 
metakognicije in atribucijskih procesov. Kasneje se pogosto pojavijo sekundarne 
teţave: pomanjkanje vztrajnosti pri reševanju zahtevnejših nalog, pasivnost, 
pomanjkanje interesa za učenje, napačna ocena časa in truda, ki ga je treba vloţiti v 
učenje, teţave s samoregulacijo učenja. Starši in učitelji menijo, da bi imel učenec 
lahko boljše ocene, če bi vloţil več truda, v resnici pa se je učenec nehal truditi, ker 
kljub vloţenemu trudu ni prišel do ţelenih rezultatov ali ciljev. Na kasnejše 
pomanjkanje motivacije je treba gledati kot na posledico in ne kot na vzrok (Anić, 
2002). 

Vedenjsko-kognitivni pristop je zdruţljiv z motivacijskimi in kognitivnimi 
komponentami samoregulacije učenja Garcie in Pintricha (v Lončarič in Peklaj, 
2008). Le-te so odvisne od vedenj in prepričanj, strategij za regulacijo ter rezultatov. 
Motivacijske komponente, ki vplivajo na posameznikova vedenja in prepričanja, naj bi 
bile: ciljna orientacija učenca, njegov osebni interes, čustva ter doseţki ostalih 
učencev. Kognitivno komponento pa naj bi sestavljalo posameznikovo konceptualno 
in metakognitivno znanje. Pri motivacijskih komponentah naj bi imelo pomembno 
vlogo pripisovanje uspeha kot strategije regulacije, pri kognitivnih komponentah pa 
strategije učenja ter strategije samouravnavanja. Na misli ob doseganju rezultatov 
ima kot motivacijska komponenta velik vpliv vloţen trud, kot kognitivna komponenta 
pa zmoţnost globinskega procesiranja (Lončarič in Peklaj, 2008).  

S pomočjo vedenjsko-kognitivnega pristopa lahko vplivamo na samoregulacijo učenja 
ter na kognitivne in motivacijske komponente. Na vedenje in prepričanja vplivamo s 
ciljno usmerjenostjo, izhajanjem iz tistega, kar učenec zmore, pozitivno podkrepitvijo 
napredka in dajanjem povratnih informacij. Strategije za samouravnavanje se pri 
učencih razvija s strukturiranim pristopom, aktivno participacijo učenca, vplivom na 
avtomatske misli ter notranji govor in preko učenja z vodenjem. Rezultate se dosega 
v kratkem času, napredek se redno beleţi, učni doseţki so vidni. Pri delu z učenci se 
vključuje starše.  

N. Anić (2004b) izvaja vedenjsko-kognitivno metodo s starši in otroki. Srečanja s 
starši so usmerjena na njihovo seznanitev z naravo teţav otroka, z delom v skupini, 
na načine prenosa in utrjevanja naučenih veščin iz skupine v domače okolje ter na 
tehnike za obvladovanje vedenja otrok. Pri delu najpogosteje uporablja tehniko 
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reševanja problemov, tehniko samoinstrukcij, kognitivno modeliranje in tehniko 
podkrepljevanja. 

Tehnika reševanja problemov 

Avtorja, ki sta začela razvijati programe za izboljšanje različnih veščin s pomočjo 
kognitivno-vedenjske terapije, sta Spivack in Shure (v Rotvejn Pajič, 2004). 
Ugotavljala sta, da je uspešno reševanje medčloveških odnosov odvisno od 
naslednjih veščin: od občutljivosti za človeške probleme, sposobnosti najti več 
moţnih rešitev in občutljivosti za vzročno-posledične odnose v človeškem vedenju. 
Pri tehniki reševanja problemov gre za usposabljanje otroka, da postane sam svoj 
terapevt (Rotvejn Pajič, 2004). 

Tehnika samoinstrukcij 

Pri tehniki samoinstrukcij gre za verbalno mediacijo – uporabo govora kot notranjega 
uravnalca mišljenja. Izhaja iz prepričanja, da notranji govor vpliva na vedenje in 
čustva. Odnos med govorom, mišljenjem in vedenjem sta proučevala ţe Luria in 
Vygotski. Tehnike samoinstrukcij se najpogosteje uporabljajo v terapevtskih 
programih, namenjenih otrokom z učnimi teţavami zaradi nemirnosti in motenj 
pozornosti (Rotvejn Pajič, 2004). 

Kognitivno modeliranje 

Gre za učenje po modelu, katerega začetnik je Bandura. Pomeni demonstriranje 
strategije reševanja problemov, tako da ga otroci posnemajo. Pri modeliranju ima na 
začetku pomembno vlogo oseba, ki posamezniku pomaga rešiti nek problem: na 
začetku nudi več opore posamezniku s problemom in jo nato postopoma zmanjšuje, 
da na koncu pri njem doseţe samostojnost pri reševanju nekega problema (Rotvejn 
Pajić, 2004).  

Tehnika podkrepljevanja 

Ta tehnika se uporablja, ko ţelimo pri posamezniku ohraniti na novo usvojene 
spretnosti. Pomembno je, da najprej vključujemo zunanje podkrepitve v obliki nagrad, 
kasneje pa igra večjo vlogo uspeh, ki je za posameznika nagrada sam po sebi 
(Rotvejn Pajič, 2004). 

 

2. 8. 2 Vedenjsko-kognitivna metoda za izboljšanje branja 

V prejšnjih poglavjih smo omenjali vedenjsko-kognitivni pristop, v nadaljevanju pa 
prehajamo na vedenjsko-kognitivno metodo. Za metodo je značilno, da vsebuje 
elemente ter značilnosti vedenjsko-kognitivnega pristopa in je prilagojena za druga 
področja (ne le psihoterapevtska), kot je na primer učenje določenih veščin. 

N. Anić (1984a) je na osnovi zgoraj opisanih izhodišč oblikovala eno izmed strategij 
za utrjevanje branja – vedenjsko-kognitivno metodo za izboljšanje branja.  

Poudarek je na izboljšanju motivacije za branje ter odpravljanju problemov na 
področjih spretnosti branja, prisotnosti odpora do branja, oteţenega odnosa med 
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starši in otroci zaradi teţav z branjem in šolskega neuspeha. Postopek lahko 
demonstriramo in predstavimo staršem v klinični situaciji, pomembno pa je, da ga 
starši doma vsak dan izvajajo z otroki. Neposredna cilja sta: izboljšanje motivacije za 
vajo branja in zmanjšanje števila napak pri branju. Končni cilji so: napredovanje na 
področju veščin branja, izboljšanje interesa za branje in usvajanje navade branja. 
Vedenja, ki jih ţelimo doseči (samoiniciativa za vajo, spontano odpravljanje napak pri 
branju), se dosegajo sistematično in temeljijo na podkrepitvi z dogovorjenimi 
nagradami (ţetoni, privilegiji). Postopek se izvaja po stopnjah (Anić, 1984a). 

Vedenjsko-kognitivna metoda temelji na motivaciji za branje, prav tako je namenjena 
urjenju branja do avtomatizacije (Kalan, 2004).  

Pri obravnavi je v skladu z vedenjsko-kognitivnimi principi posebna pozornost 
namenjena izboljšanju notranje motivacije. Notranjo motivacijo spodbudimo na 
sledeče načine (Anić, 2002):  

- začnemo pri tistem, kar učenec zmore,  
- pozitivno se podkrepi vsak napor,  
- izbrani cilji so dosegljivi,  
- učenje se povezuje z zadovoljstvom, 
- okolica učenca spodbuja,  
- učencu se omogoča uspeh, saj izkušnje neuspeha posledično vplivajo na 

razvoj anksioznosti in nezainteresiranosti,  
- metoda se izvaja izven šole, kjer lahko učenec doţivlja zadovoljstvo, 
- učenje poteka preko igre, 
- poudarek je na aktivni vključenosti in sodelovanju s starši.  

V izvajanje vedenjsko-kognitivne metode za izboljšanje branja so vključeni (Košak 
Babuder, 2011): 

- učenec,  
- eden od staršev ali drugih sorodnikov in 
- mediator.  

Učenec vsak dan z enim od staršev aktivno izvaja vaje, ki jih dobi po navodilu 
mediatorja.  

Starši beleţijo in spremljajo napredek, učence spodbujajo k aktivnosti pri branju, 
pozitivno podkrepijo vsak napredek s pomočjo ţetonov in dajanjem privilegijev 
oziroma nagrad, ki pri učencu spodbujajo motivacijo. 

Mediator starše spodbuja ter pouči, da lahko doma skupaj z otrokom vsak dan vadijo 
branje. Mediatorji so najpogosteje specialni pedagogi, učitelji ali šolski svetovalni 
delavci (Košak Babuder, 2011). 

Bralni trening je razdeljen na pet stopenj. Vsaka stopnja traja 8 dni, ima določen cilj in 
natančno določena pravila. Pomembno je, da je besedilo za branje skrbno izbrano. 
Vaje branja morajo biti izvedene kot igra, učenci morajo pri branju uţivati in jih v to ne 
silimo. Notranjo motivacijo spodbujamo z beleţenjem napredka in dajanjem pohval. 
Učenčevega branja ne grajamo. Cilji morajo biti realni in dosegljivi. Napredek ni nujno 
takoj opazen (Košak Babuder, 2011). V nadaljevanju natančneje predstavljamo 
pravila za oblikovanje programa in posamezne stopnje. 
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Pravila za oblikovanje programa bralnega treninga z vedenjsko-kognitivno metodo za 
izboljšanje branja (Kalan, 2004b): 

1. Izberemo primerno besedilo, ki je v skladu z otrokovimi interesi in za pribliţno 
2 leti laţje od besedil, ki se jih bere pri njegovi trenutni starosti. 
 

2. Vaje so igra. Pravila za označevanje in ocenjevanje napak morajo izgledati kot 
pravila pri določenem športu ali igri. Monotonijo preganjamo z načinom vaje, 
načinom točkovanja in prikazovanja rezultatov, načinom nagrajevanja in 
pohval.  
 

3. Vaje so kratke in jih izvajamo vsak dan. Otrok sprejme kratke vaje (od 10 do 
15 minut), take vaje tudi omogočijo napredek in boljši uspeh kot vaje enkrat na 
teden (več ur). Pri branju je potreben nadzor ene osebe, navadno starša. Ta je 
vključen v načrtovanje izvedbe programa na posamezni stopnji. 
 

4. Pomembno je beleţenje rezultatov. Rezultate je potrebno beleţiti, videti jih 
mora tudi učenec. Rezultate navadno beleţi starš v obliki zapisa, grafov, 
nalepk. 
 

5. Opaziti je treba uspeh in ne uporabljati pretirane graje. Pomembno je, da ima 
otrok moţnost v nečem uspeti, treba je hvaliti še tako majhen napredek. 
 

6. Branje mora otroku predstavljati zabavo. Ko otroci naloge začutijo kot igro, jih 
tudi najlaţje sprejmejo. 
 

7. Cilji morajo biti realni. Pomembno je, da so za otroka individualni, v skladu z 
njegovimi dejanskimi teţavami pri branju; vedno gradimo od tistega, kar otrok 
zmore. 
 

8. Zavedanje, da gre za dolgotrajen proces. Vsi vključeni se morajo zavedati, da 
je obvladovanje branja proces, ki traja dolgo, in morajo biti ob tem potrpeţljivi. 
Zavedati se je potrebno, da cilji ne morejo biti doseţeni, če se program ne 
izvaja dosledno in če se izvedbo prehitro zaključi. 
 

9. Ustvariti je treba veselje do branja. Pokazatelji napredka so branje brez 
zlogovanja, točno branje, popravljanje napak, upoštevanje ločil, največji 
napredek pa se pokaţe kot otrokov interes za branje. 
 

10. Z branjem nadaljujemo še po izvedbi programa. Spremljanja napredka ne 
prekinemo takoj po izvedbi, ampak mediator še naprej (v večjih časovnih 
intervalih) starše in učence spodbuja za branje. 
 

11. Otrok ne smemo siliti k branju, ne sramotimo jih pri branju in ne uporabljamo 
šibe za izboljšanje branja. 
 

12. Uspeh je motivacija za nadaljnje branje, zato je treba biti še posebej pozoren, 
da so cilji otrokom dosegljivi in da gradijo njihovo samospoštovanje. 

Predstavitev posameznih stopenj pri izvedbi vedenjsko-kognitivne metode za 
izboljšanje branja: 
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Prva stopnja: 

Cilj stopnje: Branje poveţemo z ugodjem (Kalan, 2004a). 

Trajanje: 8 dni. 

Na prvi stopnji otrok preneha z vsemi bralnimi aktivnostmi. Starši otroku pred 
spanjem 10 minut berejo knjigo po njegovi izbiri. Poudarimo, da starši ustvarjajo 
spodbudno in prijetno vzdušje med branjem (Košak Babuder, 2011). 

Druga stopnja: 

Cilj stopnje: Postopno vključevanje učenca v branje kot zabavo, brez zahtev po 
doseganju uspeha pri tem (Kalan, 2004a). 

Trajanje: 8–14 dni. 

Na drugi stopnji bereta starš in učenec, učenec prebere po eno besedo ali poved, 
njegovega branja starši ne komentirajo (Košak Babuder, 2011). 

Tretja stopnja: 

Cilj stopnje: Navajanje učenca na točnost pri branju in samoregulacijo (Kalan, 
2004a). 

Trajanje stopnje: 8 dni. 

Na tretji stopnji učenec dobi ţeton, če se spomni na branje, pomembno pa je, da 
svoje branje popravlja. K temu učenca spodbujamo tako, da s črtami označimo 
napake, ki jih popravi, s pikami pa tiste napake, ki jih ne popravi. Učenčev cilj je, da 
dobi več črt kot pik (Košak Babuder, 2011). 

Četrta stopnja: 

Cilj stopnje: Navajanje učenca na točnost pri branju in usvajanje navade branja s 
ponavljanjem (Kalan, 2004a) 

Trajanje stopnje: 8 dni. 

Na četrti stopnji je pomembna hitrost branja. Uvede se merjenje časa in dvakratno 
branje istega besedila (Košak Babuder, 2011). 

Po končani četrti stopnji izvedemo oceno učitelja, oceno staršev, primerjamo 
rezultate pred izvedbo metode in sedaj, spodbujamo samoiniciativno branje (Kalan, 
2004a). 

Peta stopnja: 

Cilj stopnje: Pridobivanje navade branja (Kalan, 2004a). 

Na peti stopnji je cilj pridobivanje navade branja, krepi se samoiniciativa pri branju. 
Učenca se spodbuja k obiskovanju knjiţnice (Košak Babuder, 2011). 

V osmem poglavju smo vedenjsko-kognitivni pristop povezali z učnimi teţavami. Pri 

učencih z učnimi teţavami se pojavljajo teţave pri procesiranju informacij na 
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področju delovnega spomina, metakognicije in atribucijskih procesov, kasneje se 

pojavijo še pomanjkanje interesa ter teţave s samoregulacijo učenja. Vedenjsko-

kognitivni pristop je zdruţljiv z motivacijskimi in kognitivnimi komponentami 

samoregulacije učenja, saj vpliva prav na te komponente. Kot najpogosteje 

uporabljene tehnike za terapijo pri delu s starši in otroki so bile: tehnika reševanja 

problemov, tehnika samoinstrukcij, kognitivno modeliranje in tehnika podkrepljevanja. 

Ko je vedenjsko-kognitivni pristop ob uporabi nekaterih elementov in principov 

prenesen na drugo področje, ga imenujemo vedenjsko-kognitivna metoda. Anićeva 

(1984a) je oblikovala vedenjsko-kognitivno metodo za izboljšanje branja, pri kateri je 

poudarek na izboljšanju motivacije za branje ter odpravljanju problemov na področjih 

veščin branja, prisotnosti odpora do branja, oteţenem odnosu med starši in otroci 

zaradi teţav z branjem in šolskega neuspeha.  
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3 EMPIRIČNI DEL 

3. 1 OPREDELITEV PROBLEMA 

Premik od zavestnega procesiranja, ki zahteva napor in zavestno pozornost, k 
avtomatiziranemu procesiranju je pomemben za povečanje kognitivne učinkovitosti, 
saj omogoča osvoboditev virov, ki jih posameznik potrebuje za izvajanje kompleksnih 
nalog, prerazporeditev omejenih virov pozornosti in procesiranja (Magajna, 2015a). Z 
uporabo funkcijskega slikanja moţganov je Janisma s sodelavci (2001) ugotovil, da 
se je v situaciji vadbe, ko je bilo izvajanje avtomatizirano, obseg aktivacije zmanjšal 
na vseh vzburjenih področjih, celotna komunikacijska mreţa pa je z vajo delovala bolj 
učinkovito, kar je posebej pomembno pri zahtevnejših aritmetičnih operacijah. V 4. 
razredu je pomembno, da učenci poštevanko avtomatizirajo, saj je to opredeljeno tudi 
v dokumentu Program osnovna šola MATEMATIKA: Učni načrt (2011). Številni 
učenci imajo teţave s shranjevanjem aritmetičnih dejstev v dolgoročni spomin in s 
priklicem teh dejstev (Kavkler, 2014). Med učenjem poštevanke se nova znanja 
shranijo v dolgoročnem spominu, hitrost priklica informacij iz le-tega pa se izboljša z 
več vaje (Geary, 1994). Raziskave TIMSSA 2015 opozarjajo na negativen odnos 
učencev do matematike (Mlekuţ, 2016), zato ţelimo najti metode in načine, s 
katerimi bomo izboljšali tako znanje kot učenčev odnos do matematike in ki morajo 
biti sistematični in strukturirani, vsebovati morajo enostaven jezik ter upoštevati 
učenčev učni stil. Woodward (2006) je s 4-tedensko obravnavo in z utrjevanjem 
poštevanke pri 58 učencih 4. razreda ugotovil, da so stališča učencev do matematike 
po obravnavi bolj pozitivna kot pred njo. Ob poučevanju in urjenju poštevanke je 
potrebno upoštevati okoljske in razvojne dejavnike ter ustvariti spodbudno okolje, saj 
le-to vpliva na razvoj učenčevega ţivčnega sistema (Geary,1994). Ob prilagajanju 
načina poučevanja učencu je pomembno še dobro sodelovanje in komunikacija med 
učitelji, starši ter učencem (Kavkler, 2011). Ena izmed učinkovitih metod, ki vpliva na 
odnos in znanje, ustvarja spodbudno okolje ter vključuje sodelovanje s starši, je 
vedenjsko-kognitivna metoda za izboljšanje branja. Glede na to, da se primanjkljaji 
pri priklicu aritmetičnih dejstev sopojavljajo s primanjkljaji na področju branja (Fuchs 
in Fuchs, 2006), smo vedenjsko-kognitivno metodo za izboljšanje branja prilagodili za 
avtomatizacijo poštevanke ter pripravili trening za avtomatizacijo poštevanke z 
vedenjsko-kognitivno metodo. 

Na podlagi teoretičnih in raziskovalnih predpostavk smo ţeleli trening za 
avtomatizacijo poštevanke znanstveno podkrepiti z vedenjsko-kognitivno metodo, ga 
preizkusiti v praksi ter ugotoviti njegovo učinkovitost. 
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3. 2 RAZČLENITEV, PODROBNA OPREDELITEV IN OMEJITEV 

RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

3. 2. 1 Cilj raziskovanja 

Cilj raziskave je:  

 ugotoviti, ali lahko s pomočjo treninga avtomatizacije poštevanke z vedenjsko-

kognitivno metodo izboljšamo učenčev odnos do učenja poštevanke in hitrost 

reševanja ter zmanjšamo število napak pri računanju poštevanke. 

 

3. 2. 2 Raziskovalna vprašanja 

Raziskovalna vprašanja, na katera smo poskusili dobiti odgovore v raziskavi: 

RV1: Ali se s pomočjo treninga avtomatizacije poštevanke z vedenjsko-kognitivno 
metodo izboljša odnos in poveča učenčev interes za utrjevanje poštevanke? 

RV2: Ali se s pomočjo treninga avtomatizacije poštevanke z vedenjsko-kognitivno 
metodo izboljša hitrost reševanja in zmanjša število napak pri poštevanki? 

RV3: Ali je vedenjsko-kognitivna metoda, prilagojena za avtomatizacijo poštevanke, 
učinkovita? 
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3. 3 METODOLOGIJA 

3. 3. 1 Raziskovalni pristop in metoda 

Kvalitativna raziskava je bila izvedena kot pluralna študija primera. Metoda 
raziskovanja je kavzalna neeksperimentalna. S 6 učenci 4. razreda različnih oddelkov 
osnovne šole, ki niso vključeni v dodatno strokovno obravnavo in pri katerih smo na 
podlagi 5-minutnega preverjanja avtomatizacije poštevanke zaznali teţave pri  le-tej, 
smo izvedli trening avtomatizacije poštevanke z vedenjsko-kognitivno metodo, pri 
čemer smo spremljali napredek in zabeleţili rezultate tako pred kot po izvedbi ter jih 
grafično in tabelarno prikazali. 

 

3. 3. 2 Raziskovalni vzorec 

Vzorec je neslučajnostni namenski. Na podlagi pridobljenih soglasij staršev je bil v 3 
oddelkih 4. razreda osnovne šole izveden 5-minutni preizkus znanja poštevanke za 
preverjanje avtomatizacije poštevanke (Linasi, 2016). Po izvedbi smo staršem 
predstavili rezultate. Na podlagi rezultatov se je več staršev odločilo za sodelovanje 
svojih otrok. Med temi smo izbrali 6 učencev, ki so dosegli najniţje število točk in ki 
pri matematiki izkazujejo splošne učne teţave ter niso vključeni v dodatno strokovno 
obravnavo. Pri pridobivanju podatkov o splošnih učnih teţavah pri matematiki so 
sodelovale 3 učiteljice razrednega pouka, ki so podale podatke o učni uspešnosti ter 
motivaciji posameznih učencev za matematiko. Pri izbiri otrok je sodelovala šolska 
psihologinja. Poudarek je bil na partnerskem sodelovanju s starši otrok, eden od 
staršev vsakega izmed otrok (skupaj 6 staršev) je aktivno sodeloval pri celotni izvedbi 
vedenjsko-kognitivne metode, prilagojene za avtomatizacijo poštevanke. 

Čeprav gre za skupino učencev iste starosti in razreda, je skupina heterogena po 
spolu in učnem stilu učencev. Prav tako je obravnava individualna in usklajena z 
interesi ter močnimi področji posameznega učenca, zato so predstavljeni rezultati 
posameznikov in njihov napredek. 

Tabela 1: Struktura vzorca glede na spol, starost in izobrazbo staršev 

Ime 
učenca 

Spol Starost Oseba, ki je 
izvajala metodo z 
učencem 

Stopnja izobrazbe starša, ki je 
izvajal metodo z učencem 

Teo M 9 mama Podiplomska izobrazba 
(magisterij) 

Tina Ţ 9 mama Podiplomska izobrazba 
(magisterij) 

Tadej M 9 mama Srednja poklicna izobrazba 

Leo M 9 mama Srednja poklicna izobrazba 

Lara Ţ 9 babica Osnovnošolska izobrazba 

Simona Ţ 9 mama Srednja poklicna izobrazba 
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Značilnosti učencev 

ZNAČILNOSTI UČENCA  TEA 

Star je 9 let in obiskuje 4. razred devetletne osnovne šole. Ţivi v hiši skupaj s 
štiričlansko druţino – ima starejšo sestro v 8. razredu. Ukvarja se z odbojko, trikrat 
na teden ima treninge. Dvakrat na teden obiskuje glasbeno šolo, kjer igra bobne. Na 
šolskem področju dosega povprečne in nadpovprečne rezultate. Udeleţuje se šolskih 
matematičnih tekmovanj iz logike, čeprav ne dosega dobrih rezultatov. Najraje ima 
predmete, kot so športna vzgoja, glasba, likovna vzgoja, naravoslovje in druţba. Sam 
zase pravi, da mu teţave povzročata matematika in slovenščina. Pri matematiki je 
uspešen pri geometriji, teţave mu povzroča računanje, pojavlja se površnost. 
Učiteljica trdi, da opaţa pri njem počasnost pri računanju, nenatančnost pri reševanju 
računskih nalog, jezo ob zaostanku za sošolci pri reševanju in pomanjkanje 
vztrajnosti za dokončanje besedilnih nalog. Mama poudarja, da je dober na logičnem 
področju, a mora za uspeh vloţiti kar nekaj truda. Mama omenja, da opaţa njegovo 
izogibanje učenju, Teo nima učnih navad, zato je prepričana, da bi lahko z malo več 
dela imel še boljše ocene.  

 

Graf 1: Profil učnega stila – TEO 

Z grafa 1 lahko razberemo, da je prevladujoči učni stil učenca Tea kinestetični.  

ZNAČILNOSTI UČENKE TINE 

Stara je 9 let in obiskuje 4. razred devetletne osnovne šole. Ţivi v stanovanju skupaj 
s štiričlansko druţino – ima starejšega brata v 7. razredu. Ukvarja se s plesom, 
dvakrat na teden hodi na plesne vaje. V prostem času rada ustvarja, izrezuje, šiva, 
rada se igra z mačkami. Na šolskem področju dosega povprečne in nadpovprečne 
rezultate. Njen najljubši predmet v šoli je slovenščina, njeno branje je tekoče, prav 
tako ima bogato domišljijo. Največji odpor ima do matematike. Tam ima sicer rada 
geometrijo, odštevanje in seštevanje, a ji ne gre mnoţenje, zaradi česar prepočasi 
rešuje naloge in doţivlja neuspeh. Preveč časa posveti nalogam, v katere vlaga 
veliko truda in napora. Mama opaţa, da je imela učenka teţave pri usvajanju 
večkratnikov poštevanke večjih števil, predvsem 7 in 8. Izrazite teţave omenja pri 
hitrosti mnoţenja. Učiteljica izpostavlja teţave pri reševanju besedilnih nalog. Pravi, 
da učenka dela samostojno, a za razmislek potrebuje več časa kot vrstniki.  
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Graf 2: Profil učnega stila - TINA 

Z grafa 2 lahko razberemo, da je prevladujoči učni stil učenke Tine vizualno-
prostorski. 

ZNAČILNOSTI UČENCA TADEJA 

Star je 9 let in obiskuje 4. razred devetletne osnovne šole. Ţivi v hiši skupaj s 
šestčlansko druţino – ima starejšo sestro (23 let) in dva brata (25, 27 let). V prostem 
času je rad zunaj, z lokom strelja v tarčo, ko je mrzlo, rad gleda televizijo in igra 
različne igre na računalniku. Na šolskem področju dosega povprečne in 
podpovprečne rezultate. Njegova domišljija je zelo bogata, njegov najljubši predmet 
je slovenščina, tam najraje piše domišljijske spise. Največ teţav ima pri naravoslovju 
in tehniki, kjer se je treba naučiti več faktografskih dejstev. Pri matematiki rad računa, 
a za to potrebuje več časa. Teţave ima pri pretvarjanju enot. Po opaţanjih učiteljice 
učenec počasno rešuje naloge pri vseh predmetih, teţave ima z vzdrţevanjem 
pozornosti in koncentracije. Mama je opazila teţave pri hitrosti računanja ter teţave 
pri naštevanju večkratnikov števil 7 in 8. Ne strinja se, da učenec v hitrosti zelo 
zaostaja za vrstniki, in meni, da stvari dojame dovolj hitro, da lahko doseţe 
minimalne standarde. Poudarja, da učenec obvlada poštevanko, a jo je pozabil, ker 
je med počitnicami ni vadil. Obenem opaţa, da ima učenec teţave pri učenju 
nemščine in matematike, pri čemer porabi več časa za učenje skupaj z drugim 
učencem. Pri reševanju nalog je samostojen. 

 

Graf 3: Profil učnega stila – TADEJ 
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Z grafa 3 lahko razberemo, da je Tadejev prevladujoči učni stil kinestetični. 

ZNAČILNOSTI UČENCA LEA 

Star je 9 let in obiskuje 4. razred devetletne osnovne šole. Ţivi v hiši skupaj s 
štiričlansko druţino – ima starejšo sestro v 9. razredu. Ukvarja se s košarko, trikrat 
na teden ima treninge. Enkrat na teden obiskuje čebelarski kroţek pri lokalnem 
čebelarju. V prostem času se rad igra z druţabnimi igrami in s tabličnim 
računalnikom. Na šolskem področju dosega povprečne in nadpovprečne rezultate. 
Najraje ima slovenščino in tehniko. Teţave ima pri naravoslovju in matematiki, ko je 
treba razlagati različne termine. Pri matematiki učenec ustrezno rešuje geometrijske 
naloge, ima dober občutek za prostor in pozna pojma del – celota. Teţave ima pri 
reševanju različnih računov, predvsem računskih operacij mnoţenja. Učiteljica opaţa 
teţave pri reševanju besedilnih nalog z različnimi računskimi operacijami in teţave pri 
matematični terminologiji. Mama je pri učenju poštevanke opaţala, da ima Leo 
teţave z zamenjavo mestnih vrednosti (namesto 24 = 42) in da ugiba rezultate. Pri 
učencu se večkrat pojavi površnost med reševanjem. Napak ne popravlja sproti in 
svojih rezultatov ne preverja. 

 

Graf 4: Profil učnega stila - LEO 

Z grafa 4 je razvidno, da je prevladujoči učni stil učenca Lea kinestetični ob 
medosebnem. 

ZNAČILNOSTI UČENKE LARE 

Stara je 9 let in obiskuje 4. razred devetletne osnovne šole. Ţivi v hiši skupaj s 
štiričlansko druţino – ima mlajšega brata (3 leta). Trikrat na teden obiskuje glasbeno 
šolo, kjer igra klavir. Trenira judo, treninge ima dvakrat tedensko. V prostem času 
rada riše, barva, ustvarja, se igra z bratcem, gleda televizijo. Na šolskem področju 
dosega povprečne in nadpovprečne rezultate. Najuspešnejša je pri vzgojnih 
predmetih, kot sta glasba in likovna umetnost. Teţave ima pri nemščini in druţbi. Pri 
matematiki ji gre dobro geometrija, teţave ima pri pretvarjanju enot. Poštevanko 
srednje obvlada, rada bi jo še utrdila.  
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Graf 5: Profil učnega stila – LARA 

Z grafa 5 je razvidno, da sta prevladujoča učna stila učenke Lare vizualno-prostorski 
in slušni. Sledi kinestetični učni stil. 

ZNAČILNOSTI UČENKE SIMONE 

Stara je 9 let in obiskuje 4. razred devetletne osnovne šole. Ţivi v hiši skupaj s 
štiričlansko druţino – ima starejšo sestro v 6. razredu. Ukvarja se z odbojko, treninge 
ima trikrat na teden. V prostem času je rada zunaj, se igra s tabličnim računalnikom 
in gleda televizijo. Na šolskem področju dosega povprečne rezultate. Dobro ji gre 
slovenščina in nemščina, pri matematiki ima teţave. Največ teţav ima pri reševanju 
matematičnih besedilnih nalog, teţave ima tudi s hitrostjo reševanja. Mama opaţa 
teţave pri hitrosti reševanja nalog.  

 

Graf 6: Profil učnega stila – SIMONA 

Z grafa 6 je razvidno, da je prevladujoči učni stil učenke Simone slušni. 

POVZETEK ZNAČILNOSTI UČENCEV 

Vsi učenci obiskujejo 4. razred in so stari 9 let. Njihovi doseţki na učnem področju so 
povprečni ali nadpovprečni. Ţivijo v štiričlanskih druţinah, eden ţivi v šestčlanski. 
Vključujejo se v različne obšolske dejavnosti. Vsi imajo teţave pri poštevanki, 
predvsem pri hitrosti reševanja, oziroma pri avtomatizaciji poštevanke. Z večino 
učencev je metodo izvajala mama, z eno učenko jo je izvajala babica. Starši, ki so z 
učenci izvajali trening, imajo večinoma peto stopnjo izobrazbe, dve mami imata 
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sedmo stopnjo izobrazbe, ena babica ima četrto stopnjo izobrazbe. Pri treh učencih 
je prevladujoči učni stil kinestetični, medtem ko je pri eni učenki prevladujoč učni stil 
slušni, pri dveh pa vizualno-prostorski.  

 

3. 3. 3 Postopki zbiranja podatkov 

3. 3. 3. 1 Organizacija zbiranja podatkov  

Pred začetkom izvedbe treninga avtomatizacije poštevanke z vedenjsko-kognitivno 
metodo smo uporabili kvalitativne in kvantitativne tehnike zbiranja podatkov: s 
pomočjo intervjujev z učenci ter anketnih vprašalnikov za starše in učitelje smo 
pridobili osnovne podatke o učencu ter njegovem znanju, odnosu in interesu za 
poštevanko. Izvedli smo test za ugotavljanje zaznavnih stilov. Pred začetkom in na 
koncu izvedbe avtomatizacije poštevanke z vedenjsko-kognitivno metodo smo 
uporabili kvantitativno tehniko: anketne vprašalnike za posameznega učenca, učitelja 
in starša, s katerimi smo preverili učenčev odnos in interes za matematiko ter 
reševanje računov poštevanke; 5-minutni preizkus znanja poštevanke za preverjanje 
avtomatizacije poštevanke (Linasi, 2016) ter kontrolno listo rabe strategij (materialne, 
verbalne, miselne) ob reševanju le-tega. Za sprotno spremljanje in izvajanje 
avtomatizacije poštevanke z vedenjsko-kognitivno metodo smo izvedli 6 srečanj s 
starši in učenci. Izvedba je potekala pri posameznih učencih doma, kjer so ti s starši 
vsak dan po 10 minut vadili poštevanko. Za izvedbo na posamezni stopnji smo jim 
prilagodili navodila in predloţili pripomočke. Na koncu izvedbe smo uporabili 
evalvacijske anketne vprašalnike za učenca, učitelja in enega izmed učenčevih 
staršev, s katerimi smo dobili podatke o napredku ter mnenje o uspešnosti in izvedbi 
treninga avtomatizacije poštevanke z vedenjsko-kognitivno metodo. 

 

3. 3. 3. 2 Vsebinsko-metodološke značilnosti instrumentov 

Pred začetkom izvajanja treninga avtomatizacije poštevanke z vedenjsko-kognitivno 
metodo smo uporabili 2 različna anketna vprašalnika: za učitelja in za starša. Za 
učence smo uporabili intervju. Pred začetkom smo z učenci izvedli test za 
ugotavljanje zaznavnih stilov (dostopen na povezavi: http://www.learning-
styles.online.com/overwiew), 5-minutni preizkus znanja poštevanke (Linasi, 2016), 
med reševanjem katerega smo uporabljali kontrolno listo, s katero smo ocenjevali 
rabo materialne, verbalne in miselne strategije. Naveden test zaznavnih stilov je ţe 
bil uporabljen v raziskovalne namene, ob interpretaciji in pripravi vaj ter pripomočkov 
pa smo upoštevali tudi kritike nevroznanstvenikov. Po izvedbi treninga avtomatizacije 
poštevanke z vedenjsko-kognitivno metodo smo ponovili 5-minutni preizkus znanja 
poštevanke. Po zaključenem treningu smo učencem, učiteljem in staršem razdelili 
evalvacijski vprašalnik. 

 

 

 

http://www.learning-styles.online.com/overwiew
http://www.learning-styles.online.com/overwiew


48 

Tabela 2: Instrumentariji glede na spremenljivke 

Spremenljivke Instrumenti Izvedba 

Značilnosti učenca 

 
- Interesi, 
- Močna področja, 
- Področja teţav 

Intervju z učencem  Pred izvedbo treninga 

Vprašalnik za starša  Pred izvedbo treninga 

Vprašalnik za učitelja  Pred izvedbo treninga 

- Zaznavni stil učenca Test za ugotavljanje zaznavnih 
stilov (http://www.learning-
styles.online.com/overwiew) 

Pred izvedbo treninga 

Kognitivne spremenljivke 

Hitrost (avtomatizacija) 
pri poštevanki 

5-minutni preizkus znanja 
poštevanke (Linasi, 2016) 

Pred in po izvedbi 
treninga 

Število napak pri 
poštevanki 

5-minutni preizkus znanja 
poštevanke (Linasi, 2016) 

Pred in po izvedbi 
treninga 

Raba strategij pri 
poštevanki 

Kontrolna lista rabe strategij Pred in po izvedbi 
treninga 

Čustveno-motivacijske spremenljivke 

Interes za utrjevanje 
poštevanke. 

Intervju z učencem Pred izvedbo treninga 

Vprašalnik za starša Pred izvedbo treninga 

Vprašalnik za učitelja Pred izvedbo treninga 

Evalvacijski intervju z učencem Po izvedbi treninga 

Evalvacijski vprašalnik za starša Po izvedbi treninga 

Evalvacijski vprašalnik za učitelja Po izvedbi treninga 

Odnos do poštevanke. Intervju z učencem Pred izvedbo treninga 

Vprašalnik za starša Pred izvedbo treninga 

Vprašalnik za učitelja Pred izvedbo treninga 

Evalvacijski intervju z učencem Po izvedbi treninga 

Evalvacijski vprašalnik za starša Po izvedbi treninga 

Evalvacijski vprašalnik za učitelja Po izvedbi treninga 

Ocena učinkovitosti 
treninga 
avtomatizacije 
poštevanke z 
vedenjsko-kognitivno 
metodo 

Evalvacijski intervju z učencem Po izvedbi treninga 

Evalvacijski vprašalnik za starša Po izvedbi treninga 

Evalvacijski vprašalnik za učitelja Po izvedbi treninga 

 

VPRAŠALNIK ZA UČITELJA (Priloga 1) 

Vprašalnik obsega 5 vprašanj. Od tega sta 2 vprašanji odprtega tipa, eno vprašanje 
je zaprtega tipa, 4. vprašanje je lestvičnega tipa (ocena znanja poštevanke številčno 
od 1 do 10) in 5. vprašanje je lestvičnega tipa (ne drţi, delno drţi, drţi) s 5 trditvami o 
interesu učenca za poštevanko. S 1. vprašanjem smo dobili osnovne značilnosti 
učenca (v čem je dober, kje ima teţave, kakšni so njegovi interesi). Pri 2. vprašanju 
smo dobili informacije o morebitnih teţavah pri matematiki. Pri 3. vprašanju nas je 
zanimal odnos učenca do poštevanke. Pri 4. vprašanju smo dobili podatek o oceni 
znanja poštevanke učenca. Pri 5. vprašanju smo dobili podatek o interesu učenca za 
poštevanko. 
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VPRAŠALNIK ZA STARŠA (Priloga 2) 

Vprašalnik obsega 6 vprašanj in eno vprašanje o stopnji izobrazbe. 2 vprašanji sta 
odprtega tipa, 2 vprašanji sta izbirnega tipa, 4. vprašanje je lestvičnega tipa (ocena 
znanja poštevanke številčno od 1 do 10) in 5. vprašanje je lestvičnega tipa (ne drţi, 
delno drţi, drţi) s 5 trditvami o interesu učenca za poštevanko. S 1. vprašanjem smo 
dobili osnovne značilnosti učenca (v čem je dober, kje ima teţave, kakšni so njegovi 
interesi). Pri 2. vprašanju smo preverili, če so se pri učenju poštevanke pojavljale 
tipične napake. Pri 3. vprašanju nas je zanimal odnos učenca do poštevanke. Pri 4. 
vprašanju smo dobili podatek o oceni znanja poštevanke učenca. Pri 5. vprašanju 
smo dobili podatek interesu učenca za poštevanko. Pri 6. vprašanju smo dobili 
informacije o učenju poštevanke doma. 

INTERVJU ZA UČENCA (Priloga 3) 

Intervju obsega 3 vprašanja. Dve vprašanji odprtega tipa in eno vprašanje 
lestvičnega tipa (določitev poloţaja na premici glede na znanje poštevanke v 
primerjavi s sošolci – skrajno levo so tisti, ki jim poštevanka ne gre, skrajno desno pa 
tisti, ki jo obvladajo). S 1. vprašanjem smo dobili osnovne podatke o značilnostih 
učenca (v čem je dober, kje ima teţave, kakšni so njegovi interesi). Z 2. vprašanjem 
smo preverjali učenčev odnos do poštevanke.  

5-MINUTNI PREIZKUS ZNANJA POŠTEVANKE (Priloga 4) 

Za preverjanje avtomatizacije poštevanke smo uporabili 5-minutni preizkus znanja 
poštevanke (Linasi, 2016), ki je bil preizkušen na 184 vrstnikih 3., 4. in 5. razreda. 
Obsega 39 različnih računov poštevanke. 

KONTROLNA LISTA ZA UGOTAVLJANJE RABE MATERIALNE, VERBALNE IN 
MISELNE STRATEGIJE (Priloga 5) 

S pomočjo kontrolne liste smo opazovali in ocenjevali rabo materialne, verbalne in 
miselne strategije med reševanjem 39 računov 5-minutnega preizkusa znanja 
poštevanke. 

EVALVACIJSKI INTERVJU ZA UČENCA (Priloga 6) 

Intervju obsega 10 vprašanj. 9 vprašanj je bilo odprtega tipa, eno vprašanje je bilo 
lestvičnega tipa (določitev poloţaja na premici glede na znanje poštevanke v 
primerjavi s sošolci – skrajno levo so tisti, ki jim poštevanka ne gre, skrajno desno pa 
tisti, ki jo obvladajo). S prvima dvema vprašanjema preverjamo učenčev odnos do 
poštevanke. Od 4. do 10. vprašanja preverjamo, kako učenec ocenjuje trening 
avtomatizacije poštevanke z vedenjsko-kognitivno metodo. 

EVALVACIJSKI VPRAŠALNIK ZA STARŠA (Priloga 7) 

Vsebuje 12 vprašanj. Sedem vprašanj je izbirnega tipa, eno vprašanje je lestvičnega 
tipa (ocena znanja poštevanke številčno od 1 do 10), eno vprašanje je lestvičnega 
tipa (ne drţi, delno drţi, drţi), tri vprašanja so odprtega tipa. Preverili smo odnos in 
interes učenca do poštevanke, znanje poštevanke ter pridobili oceno metode.  

 

 



50 

EVALVACIJSKI VPRAŠALNIK ZA UČITELJA (Priloga 8) 

Vsebuje 5 vprašanj. Tri vprašanja so izbirnega tipa, eno vprašanje je lestvičnega tipa 
(ocena znanja poštevanke številčno od 1 do 10), eno vprašanje je lestvičnega tipa 
(ne drţi, delno drţi, drţi). Preverili smo odnos in interes učenca do poštevanke in 
znanje poštevanke po izvedbi treninga avtomatizacije poštevanke z vedenjsko-
kognitivno metodo.  

TEST ZA UGOTAVLJANJE ZAZNAVNIH STILOV 

Uporabili smo test za ugotavljanje zaznavnih stilov s spletne strani: 
http://www.learning-styles.online.com/overwiew. Vsebuje 70 vprašanj lestvičnega tipa 
(ne drţi, delno drţi, drţi). Po 10 vprašanj je namenjenih preverjanju prevladujočega 
zaznavnega stila: vizualno-prostorski, medosebni, intrapersonalni, kinestetični, slušni, 
verbalni in logično-matematični. Za vsako področje lahko učenec doseţe največ 20 
točk (ne drţi = 0 točk, delno drţi = 1 točka, drţi = 2 točki). S programom lahko 
izrišemo profil, ki nakaţe, kateri je prevladujoči zaznavni stil učenca. 

 

3. 3. 4 Postopki obdelave podatkov 

Pri obdelavi kvalitativnih podatkov (testov zaznavnega stila, kontrolne liste) in 
kvantitativnih podatkov (vprašalnikov, rezultatov preizkusa znanja) smo s pomočjo 
tabel ter grafičnih prikazov ob uporabi programa Windows Excel predstavili podatke 
in rezultate. Odgovore, pridobljene iz intervjuja in odprtih vprašanj iz vprašalnikov, 
smo citirali. Za zagotovitev zanesljivosti smo uporabili triangulacijo metod (preizkus 
znanja, vprašalniki, intervjuji) in virov (učenci, učitelji, starši). 

  

http://www.learning-styles.online.com/overwiew
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3. 4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

3. 4. 1 Ocena stanja pred začetkom treninga avtomatizacije poštevanke z 
vedenjsko-kognitivno metodo 

Čustveno-motivacijske spremenljivke 

Interes in odnos učencev do poštevanke – odgovori učencev 

Tabela 3: Odgovori učencev na vprašanje o tem, ali imajo radi poštevanko 

Imaš rad poštevanko? 

Učenec Odgovor 

Teo Ne, ne maram je. 

Tina Poštevanko sovražim. 

Tadej Nimam rad. 

Leo Ne. 

Lara Ne. 

Simona Ne. 

Če povzamemo odgovore iz tabele 4, učenci poštevanke ne marajo, Tina jo sovraţi. 

Odnos učencev do poštevanke – mnenje učiteljev in staršev 

Tabela 4: Mnenje o odnosu učencev do poštevanke  

Kakšen je po Vašem mnenju učenčev odnos do poštevanke? 

Odgovor Starši (f) Učiteljice (f) 

zelo slab 1 1 

slab 4 5 

dober 1 0 

zelo dober 0 0 

Ʃ 6 6 

Če povzamemo odgovore iz tabele 5, v kateri je prikazano mnenje staršev in učiteljev 
o odnosu učencev do poštevanke, imajo učenci po mnenju staršev in učiteljic 
večinoma negativen odnos do poštevanke. Zelo negativen odnos ima ena učenka – 
Tina. Pozitiven odnos ima po maminem mnenju učenec Tadej. Da ima Tadej 
pozitiven odnos, je pričakovano, saj v primeru, da ima dovolj časa, pravilno reši vse 
račune in je pri poštevanki uspešen.  

Povzetek ugotovitev o odnosu učencev do poštevanke:  
Noben učenec ne mara poštevanke. Po mnenju učiteljev in staršev je odnos učencev 
do poštevanke negativen pri vseh učencih razen pri Tadeju, pri katerem je po mnenju 
mame pozitiven.  
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Interes učencev za poštevanko – mnenje staršev in učiteljev 

Tabela 5: Mnenje staršev o interesu učencev za poštevanko 

Mnenje staršev o interesu učencev za poštevanko (f) 

Trditev Ne drţi. Delno 
drţi. 

Drţi. Ʃ 

Poštevanka je otroku zanimiva. 4 2 0 6 

Poštevanka otroku predstavlja izziv. 6 0 0 6 

Otroka ni bilo potrebno spodbujati, da 
se je učil poštevanko. 

5 1 0 6 

Doma se otrok večkrat sam uči 
poštevanko. 

6 0 0 6 

Otrok pri učenju poštevanke ni 
potreboval moje pomoči. 

5 1 0 6 

Iz tabele 6 je razvidno, da so starši pri večini trditev mnenja, da te za njihove otroke 

ne drţijo ali le delno drţijo. S tem potrjujejo, da otroci nimajo interesa za učenje 

poštevanke. Vsi vključeni starši so bili mnenja, da poštevanka otrokom ne predstavlja 

izziva, in so navedli, da se otrok doma sam ne uči poštevanke. Za Tadeja in Teja 

delno drţi, da se jima zdi poštevanka zanimiva. 

Tabela 6: Mnenje učiteljev o interesu učencev za poštevanko 

Mnenje učiteljev o interesu učencev za poštevanko (f) 

Trditev Ne drţi. Delno 
drţi. 

Drţi. Ʃ 

Učenec se rad uči poštevanko. 4 2 0 6 

Poštevanka je učencu zanimiva. 5 1 0 6 

Poštevanka učencu predstavlja izziv. 6 0 0 6 

Učenec se tudi doma uči poštevanko. 6 0 0 6 

Učenec z veseljem utrjuje 
poštevanko. 

6 0 0 6 

Iz tabele 7 lahko razberemo, da so učitelji pri večini trditev mnenja, da za učence ne 

drţijo ali le delno drţijo. S tem potrjujejo, da učenci nimajo interesa za učenje 

poštevanke. Poštevanka je po mnenju učiteljice delno zanimiva za Tadeja. Pri ostalih 

trditvah, ki so povezane z interesom za poštevanko, se učitelji strinjajo, da ne drţijo 

pri vseh učencih. 

Povzetek ugotovitev o interesu učencev za poštevanko: 

Tako starši kot tudi učitelji se z večino trditev delno strinjajo ali se ne strinjajo. Po 

njihovem mnenju poštevanka učencem ne predstavlja izziva in se je doma sami ne 

učijo. Poštevanka je po mnenju staršev in učiteljev nekoliko zanimiva Tadeju, po 

mnenju mame pa Teju. Učenci za učenje poštevanke nimajo interesa. 
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Kognitivne spremenljivke 

Hitrost, napake pri poštevanki, strategije pri reševanju poštevanke 

Tabela 7: Prikaz rezultatov testa avtomatizacije poštevanke  

IME 
UČENCA 

MAT. 
STRAT. 

VERB. 
STRAT. 

MIS. 
STRAT. 

Nerešeni 
računi 

Pravilne 
rešitve 

Napačne 
rešitve 

Čas 
reševanja 
(do 5 
minut) 

N = 100 

TEO 20 60 20 61 39 0 5 min 

TINA 0 60 40 44 56 0 5 min 

TADEJ 0 40 60 26 74 0 5 min 

LEO 0 40 60 18 74 8 5 min 

LARA 0 20 80 20 80 0 5 min 

SIMONA 40 20 40 51 49 0 5 min 

 

Iz tabele 8 lahko razberemo, da vsi vključeni učenci za reševanje računov porabijo 

vseh 5 minut, ki so na voljo za reševanje. Pri vseh učencih se je pojavljala večja 

količina nerešenih računov, največ nerešenih je pustil Teo (61 %), najmanj nerešenih 

pa Leo (18 %), takoj za njim pa je najmanj nerešenih računov ostalo Lari (20 %). Pri 

Leu so se pojavljale še napake. Iz tabele 9 smo razbrali, da se pri Teu pojavljajo 

teţave z zamenjavo mestnih vrednosti števil, s čimer lahko pojasnimo napake. 

Največ pravilnih rešitev je imela Lara, najmanj pa Teo. Lara je pri reševanju 

najpogosteje uporabljala miselno strategijo, kar pojasni večjo količino pravilnih rešitev 

pri njej. Simona in Teo se posluţujeta materialnih strategij in imata tudi manjše 

število pravilno rešenih računov. Podobno sta v svoji raziskavi ugotovila Geary in 

Brown (1991), ki sta prišla do zaključka, da se učenci s teţavami pri učenju 

posluţujejo preprostejših strategij, kot so materialne, redkeje pa miselnih strategij.  

 

              SI    TI           TE    LE  LA  TA 

             

 

Legenda: TI = Tina; SI = Simona; TE = Teo; LE = Leo; LA = Lara; TA = Tadej 

 

S slike 5 je razvidno, da je večina učencev svoj poloţaj med sošolci v razredu glede 
na obvladovanje poštevanke označila bolj na levi strani, torej med tistimi, ki slabše 
obvladajo poštevanko. To je razumljivo, saj so bili vključeni v trening ravno zaradi 
teţnje po izboljšanju. Na sredini je svoj poloţaj označila Lara, ki v skupini 6 učencev 
najbolje obvlada poštevanko. Na desni strani je svoj poloţaj označil Tadej. 

 

Slika 5: Položaj učenca v razredu glede na obvladovanje poštevanke 
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Graf 7: Ocena staršev in učiteljev o obvladovanju poštevanke učencev 

Z grafa 7 lahko razberemo, da je večina učencev s strani učiteljev in staršev dobila 

srednje vrednosti (5, 6 od moţnih 10 točk). Starši in učitelji so najniţje (4 in 5) ocene 

podali pri Simoni, najvišje so ocenili Laro (7). 

Tabela 8: Prikaz težav, ki so jih zaznali starši pri učenju poštevanke učencev 

Ali ste zaznali kakšne teţave pri učenju poštevanke? 

Odgovor Starši (f) 

Ni si zapomnil zaporedja večkratnikov. 1 

Zamenjeval je mestne vrednosti 
(zamenjal številki, namesto 24 = 42, 
namesto 9 = 6) 

1 

Ugibal je rezultate.  

Drugo. 4 

Ʃ 6 

Iz tabele 9 je razvidno, da so starši Tea opazili, da si ta ni zapomnil zaporedja 

večkratnikov, starši Lea pa, da je slednji zamenjeval mestne vrednosti. Ostali starši 

so označili drugo in dopisali hitrost reševanja ter teţave pri večkratnikih števil 7 in 8. 

Tabela 9: Odgovori na vprašanje o načinih in trajanju učenja poštevanke - starši (Op.: tabela 10 se nadaljuje na naslednji 
strani.) 

Koliko časa in na kakšne načine se je otrok učil poštevanko? 

Učenec Odgovor staršev 

Teo Ko so se učili v šoli, nekaj minut na dan z 
nenehnim ponavljanjem večkratnikov in 
reševanjem računov. 

Tina Po pol ure do eno uro na dan. Z 
domačimi nalogami, na dolg način, s 
pomočjo risbic, delovnega zvezka (z 
ilustracijami in vajami). 

Tadej Vsak dan po malo. S ponavljanjem 

0
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3

4

5
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8

Teo Tina Tadej Leo Lara Simona

Starši

Učitelji
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mešanih računov. 

Leo Dalj časa, z učenjem na pamet. 

Lara Po 15 minut, ko so začeli s poštevanko v 
šoli. Pisali smo ji različne račune. 

Simona 10–15 minut, vendar ne vsak dan. 
Naredila sem ji delovni list z mešanimi 
računi in ji ga vsakič natisnila. 
Spraševala sem jo tudi ustno. 

Iz odgovorov, navedenih v tabeli 10, lahko povzamemo, da so se vsi starši učili z 
učenci. Podali so različne odgovore. Večinoma so navajali ponavljanje in učenje na 
pamet. Tinina mama je navedla različne načine učenja, z ilustracijami, s pomočjo 
risbic. Učili sta se tudi več časa – po pol ure do eno uro na dan. Odgovor je zanimiv, 
kljub različnim načinom učenja pa učenka poštevanke pred treningom ni obvladala. 

Povzetek ugotovitev pri kognitivnih spremenljivkah: 
Pri vseh učencih smo s 5-minutnim preizkusom znanja poštevanke ugotovili, da le-te 
še nimajo avtomatizirane, saj v časovnem intervalu 5 minut niso rešili vseh računov. 
Opaţena je bila večja količina nerešeni računov, največ nerešenih je bilo pri Teu    
(61 %), najmanj pa pri Lari (20 %). Napake so se pojavljale pri enem učencu – Leu. 
Učenci so se med reševanjem posluţevali različnih strategij, prisotne so bile tudi 
materialne strategije. V največji meri se je miselne strategije posluţevala Lara, ki je v 
5 minutah rešila tudi največ računov. Večina učencev je označila, da v primerjavi s 
sošolci sodi med tiste, ki slabše obvladajo poštevanko, razen Lare in Tadeja – Lara je 
menila, da je na sredini, Tadej pa je bil mnenja, da je med boljšimi. Starši in učitelji so 
dali učencem za znanje poštevanke srednje ocene, najvišje so dali Lari, najniţje pa 
Simoni. Pri učenju poštevanke so starši večinoma poudarili teţave s hitrostjo in 
poštevanko števil 7 ter 8, pri Leu so omenili zamenjavo mestnih vrednosti, pri Teu pa 
zapomnitev zaporedij večkratnikov. Vsi starši so se z učenci doma učili poštevanko, 
večinoma s ponavljanjem ter učenjem na pamet. Pri Tini so se učili še na drugačne 
načine, in sicer z ilustracijami, s pomočjo risbic, z delovnimi zvezki. 

 

3. 4. 2 Trening avtomatizacije poštevanke z vedenjsko-kognitivno metodo 

3. 4. 2. 1 Predstavitev treninga avtomatizacije poštevanke z vedenjsko-
kognitivno metodo 

Trening avtomatizacije poštevanke smo pripravili in priredili na podlagi teoretičnih 
izhodišč za utrjevanje poštevanke ter teoretičnih izhodišč za izvedbo vedenjsko-
kognitivne metode za izboljšanje branja. Upoštevali smo osnovna pravila: izberemo 
primerne naloge, ki so v skladu z otrokovimi interesi, vaje so igra, vaje so kratke in jih 
izvajamo vsak dan, pomembno je beleţenje rezultatov, opaziti je treba uspeh in ne 
uporabljati pretirane graje, cilji so za otroka individualni, v skladu z njegovimi 
dejanskimi teţavami, vedno gradimo od tistega, kar otrok zmore, zavedati se je 
potrebno, da gre za dolgotrajen proces in da cilji ne morejo biti doseţeni, če se 
program ne izvaja dosledno ter če se izvedbo prehitro zaključi, ustvariti je treba 
veselje do vadbe poštevanke, uspeh je motivacija za nadaljnjo vadbo poštevanke. 

Namen treninga je pri učencih doseči avtomatizacijo poštevanke. Cilj je izboljšati 
učenčev odnos, interes, hitrost reševanja ter zmanjšati število napak pri poštevanki. 
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Izvedba treninga avtomatizacije poštevanke z vedenjsko-kognitivno metodo obsega 
5 stopenj, posamezna stopnja traja 7 dni, po potrebi jo podaljšamo na 14 dni. V 
izvedbo so vključeni: mediator, eden izmed staršev in učenec, podatke pred in po 
izvedbi celotnega treninga poda tudi učitelj razrednega pouka.  

Učitelj pred začetkom in po koncu izvedbe treninga poda mnenje o znanju, interesu 
in odnosu učenca do poštevanke. 

Vloga mediatorja: 

Vse pripomočke, vaje ter navodila za starše izdela in pripravi mediator. S starši 
izvede najmanj 6 srečanj: na prvem pridobi podatke o učencu (izvede 5-minutni 
preizkus znanja poštevanke, test zaznavnih stilov, intervjuje in anketne vprašalnike s 
starši, učitelji in učencem), na drugem poda navodila za izvedbo na prvi stopnji, na 
tretjem izvede evalvacijo izvedbe na prvi stopnji in poda navodila za izvedbo na drugi 
stopnji, na četrtem srečanju izvede evalvacijo izvedbe na drugi stopnji in poda 
navodila za izvedbo na tretji stopnji, na petem srečanju izvede evalvacijo izvedbe na 
tretji stopnji, pri čemer je pomembno, da izriše graf napredka, ter poda navodila za 
izvedbo na četrti stopnji, na šestem srečanju izvede evalvacijo izvedbe na četrti 
stopnji, izriše graf napredka, ponovno izvede 5-minutni preizkus znanja poštevanke 
ter učencu in staršem poda navodila za izvedbo na  peti stopnji. 

O navodilih za starše: 

Navodila je najbolje pripraviti v pisni obliki in jih tudi demonstrirati. Navodila so 
konkretna, podana za izvedbo za vsak dan posebej, pripomočke lahko označimo in 
razporedimo po dnevih. Oblikovali smo Priročnik za izvedbo treninga avtomatizacije 
poštevanke z vedenjsko-kognitivno metodo, v katerem se nahajajo primeri konkretnih 
navodil za starše na posamezni stopnji. Spodaj predstavljamo primer vaje za izvedbo 
na prvi stopnji s konkretnimi navodili za starše. 

Primer navodil:  

Naloge, ki jih izvajate 1. dan 

Prvi dan z otrokom največ 10 minut ob isti uri izvajajte vaji »večkratniki števila 1 s 
prsti« in »ţoge ameriškega nogometa«. 

Vaja »večkratniki števila 1 s prsti« 

Glasno govorite: »1-krat 1 je 1, 1-krat 2 je 2,« ob tem pa odpirajte prste. Otroka 
spodbudite, da vas posnema in ponovi za vami. Zatem ga spodbudite, da našteje 
večkratnike števila 1. 

Vaja »ţoge ameriškega nogometa« 

Pripravite ameriške ţoge s števili (večkratniki števila 2) in zeleno podlago. 
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Slika 6: Pripomočki za vajo "žoge ameriškega nogometa" 

Preberite navodila: 
Števila razporedi na podlago od najmanjšega do največjega. – Počakajte, da otrok 
razporedi. 
Preberite: Izloči ţogo, ki ni večkratnik števila 2. – Počakajte, da otrok izloči ţogo. 
Preberite: Večkratnike po vrsti preberi na glas. – Počakajte, da otrok prebere. 
Preberite: Večkratniki števila 2 so: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. – Počakajte, da 
otrok ponovi: Večkratniki števila 2 so: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 

O evalvaciji posameznih stopenj: 

Mediator pri evalvaciji po izvedbi na prvi in drugi stopnji (po vsaki stopnji posebej) 
zapiše, kako starši in učenci ocenjujejo vaje, pridobi informacije o doslednosti 
izvedbe vaj, o teţavah pri poštevanki in opaţenem napredku, o samem počutju ob 
izvedbi vaj ter o jasnosti navodil. Po izvedbi na tretji in četrti stopnji je pomembno še, 
da z učencem po vsaki stopnji posebej izriše graf napredka. Po izvedbi na četrti 
stopnji pridobi oceno starša in učenca o treningu avtomatizacije poštevanke z 
vedenjsko-kognitivno metodo. 

Vloga staršev pri izvedbi: 

Starši dosledno upoštevajo navodila mediatorjev. Najpomembnejše je, da se drţijo 
naslednjih pravil (ki jim jih mediator lahko pripravi na kartončku posebej): vsak dan 
vaje z učencem izvaja ista oseba, vaje izvajajo vsak dan ob istem času, vaje se 
izvajajo od 10 do 15 minut, učenca se z vadbo ne sili, po navodilu mediatorja beleţijo 
število napak in čas, učenca starši spodbujajo in hvalijo, starši so pozorni na napake 
in napredek učenca. Po izvedbah na tretji in četrti stopnji poskrbijo, da otrok dobi 
končno nagrado. 

Nagrada po izvedbi tretje in po izvedbi četrte stopnje: 

V primeru, da se je učenec vseh 7 dni izvajanja tretje stopnje sam spomnil na vajo 
poštevanke, si prisluţi nagrado. Za to, da se spomni, vsak dan dobi ţeton – nalepko. 
Za nagrado se dogovorimo vnaprej, mora pa izhajati iz otrokove ţelje, da pri njem 
spodbudi motivacijo za vlaganje truda. Na četrti stopnji mora učenec vseh 7 dni dobiti 
po 2 ţetona, saj vajo izvaja vsak dan dvakrat zapored z vmesnim odmorom. 
Pomembno je, da se tudi pri tej stopnji predhodno dogovorimo za nagrado, ki jo je 
otrok deleţen v primeru, da zbere 14 ţetonov.  

Vloga učencev pri izvedbi: 

Učenci so aktivno vključeni v izvedbo in s starši vsak dan vadijo poštevanko. Na tretji 
in četrti stopnji se pričakuje, da se na vadbo poštevanke spomnijo sami. Pomembno 
je, da po izvedbi na vsaki stopnji podajo svoje mnenje o izvedbi in navodilih ter na 
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barometru počutja označijo svoje počutje ob poštevanki. Pred in po izvedbi celotnega 
treninga rešijo 5-minutni preizkus znanja poštevanke, podajo intervju, v katerem med 
drugim označijo poloţaj, kako obvladujejo poštevanko glede na znanje sošolcev v 
razredu. Po koncu izvedbe treninga podajo oceno treninga avtomatizacije 
poštevanke z vedenjsko-kognitivno metodo.  

 

Slika 7: Barometer počutja 

Slika 7 prikazuje primer barometra počutja ob poštevanki. Na njem lahko učenci 
označijo čustvene simbole s sledečimi pomeni: jezen, ţalosten, zmeden, vesel, 
navdušen.  

V nadaljevanju podrobneje opredeljujemo cilje, trajanje in izhodišča za izvedbo 
treninga na posamezni stopnji. 

1. stopnja: 

Cilj je poštevanko povezati z dobrim počutjem ob vadbi le-te. 

Trajanje: 7 dni 

Eden od staršev (vsak dan ista oseba) vodi dejavnost – igro za tisti dan. Igra je 

povezana z večkratniki dveh ali enega števila. Najprej starš našteje vse večkratnike 

števila, nato pove učencu navodila za igro in zatem začneta skozi igro skupaj 

ponavljati te večkratnike. Poudarek je na pravilnem zaporedju, starši so pozorni na 

napake, a jih ne popravljajo. Vzdušje mora biti sproščeno, prijetno. Trajanje vaje je 

10 minut.  

2. stopnja: 

Cilj je postopno vključevanje učencev v naštevanje večkratnikov števil. 

Trajanje: 7 dni 

Na 2. stopnji je pomembno, da učenec usvoji večkratnike števil. Starši dobijo različne 

vaje, npr.: štetje v zaporedju, barvanje večkratnikov, obkroţanje večkratnikov, 

zlaganje kartončkov v zaporedja, ponavljanje s pripomočkom za poštevanko … 

Pomembno je, da učenec na koncu vsakega dne v pravilnem zaporedju našteje 

večkratnike. Starši učenca usmerjajo in spodbujajo, da morebitne napake popravi. 

Pomembne so pohvale ob uspehu. 
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3. stopnja: 

Cilj je, da se učenec sam spomni na vadbo poštevanke, navajanje na točnost 

pri računanju in samostojno popravljanje napak. 

Trajanje: 7 dni 

Učencu pripravimo različne aktivnosti s pomešanimi računi poštevanke (skupaj 20 

računov) za 7 dni reševanja. Vnaprej pripravimo tabelo, ki jo izpolnjujejo starši in 

beleţijo napredek. Če se učenec spomni na vadbo poštevanke, dobi nalepko. Starši 

beleţijo, koliko računov je učenec izračunal narobe. Dogovorijo se za končno 

nagrado v primeru, da učenec zbere 7 nalepk. Poudarimo, da nagrada ni odvisna od 

števila napak, ampak od tega, če se učenec spomni na vadbo poštevanke. Učni 

pripomočki so pripravljeni, tako da sproti dajejo povratne informacije in učenca 

navajajo na samostojno korekcijo.  

 
Tabela 10: Primer tabele za starše za beleženje napredka na tretji stopnji 

Dan Sob Ned Pon Tor Sre Čet Pet 

Se spomni sam:               

Št. napak 

Napake popravi ( I ), 

napake ne popravi ( · ). 

              

 

4. stopnja: 

Cilj je navajanje na točnost pri reševanju računov poštevanke, usvajanje 

navade reševanja računov poštevanke s ponavljanjem. 

Trajanje: 7 dni 

Učencu pripravimo kartončke s pomešanimi računi poštevanke od 1 do 10 (skupaj 32 

računov). Najprej pred učenca poloţimo po en račun in ga vprašamo po odgovoru   

(2 x 2 = ?, 3 x 6 = ? itd.). Starš lahko učenca opozori na napačen rezultat, vendar ne 

direktno. Uporablja izraze: »Si prepričan?«, »Je to to?«, »Sem prav slišal?« itd. 

Lahko nudi tudi kakšno oporo, npr.: »Koliko je 6 x 7? Kaj pa 7 x 7? A sta blizu? No, 

odštej število 7. Pomagaj si z večkratniki.« Ena moţnost je tudi ta, da učenec 

pogleda med kartončke in si račun zapiše na list papirja – to je v pomoč predvsem 

učencem, ki imajo teţave s pozornostjo, saj lahko na tak način bolje usmerimo in dlje 
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časa vzdrţujemo pozornost. Starš označi, če je učenec napako popravil ali ne. Če jo 

je, v tabelo zapiše črto, če je ni, pa piko. Zabeleţi tudi čas, ki ga je učenec potreboval 

za računanje. Nato imata 5 minut odmora. Zatem postopek ponovita.  

 
Tabela 11: Primer tabele za starše za beleženje napredka na četrti stopnji 

Dan Sob Ned Pon Tor Sre Čet Pet 

Se spomni sam:               

Št. napak 1., 

1. čas  

              

Št. napak 2., 

2. čas 

              

 

5. stopnja 

Cilj je samostojno in samoiniciativno reševanje poštevanke. 

Učencu podarimo gradivo – delovne liste, igro s poštevanko, kartončke poštevanke 

itd. Starši opazujejo in poročajo, v kolikšni meri se je učenec teh gradiv posluţeval. 

DODATNE OPOMBE: 

 S starši, učencem in razrednim učiteljem izvedemo intervju, da dobimo 

osnovne informacije o učencu, njegovem odnosu in interesu za matematiko, 

poštevanko ter o znanju poštevanke. 

 Po vsaki stopnji izvedemo barometer počutja in zapišemo evalvacijo izvajanja 

stopnje. 

 Na koncu tretje in četrte stopnje z učencem izrišemo graf napredka. 

 Na koncu četrte stopnje še enkrat izvedemo test za preverjanje avtomatizacije 

poštevanke in premico poloţaja v razredu. 

 Od staršev, učenca in učiteljev pridobimo oceno celotne metode. 

 Izvedemo samoevalvacijo reševanja računov poštevanke učenca glede na 

poloţaj v razredu. 

 Preverimo, kako sta se spremenila učenčev odnos in interes do poštevanke. 

 

3. 4. 2. 2 Srečanja s starši in učenci 

V vlogi mediatorja sem pri izvedbi treninga avtomatizacije poštevanke z vedenjsko-
kognitivno metodo s starši nastopala jaz – študentka. Vsa srečanja so potekala 
individualno, in sicer doma pri posameznih učencih. Na prvi stopnji so bile vaje 
najbolj individualno prilagojene učnemu stilu, interesom in močnim področjem 
učencem z namenom, da bi začeli s tistim, kar ţe obvladajo. Teo, Tadej in Leo so 
dobili enake oziroma podobne vaje (dobili so ţoge v mreţi glede na šport, ki ga 



61 

trenirajo ali igrajo – Teo odbojkarske, Leo košarkarske, Tadej nogometne ţoge), saj 
je bil njihov prevladujoči učni stil kinestetični, prav tako so imeli vsi šport za interesno 
področje. Pri nekaterih učencih sem uporabljala enake pripomočke in vaje. Na tretji 
stopnji sem pripravila po tri ali štiri različne vaje. Učenci so preostale tri dni vadili s 
tistimi vajami, ki so jim bile najbolj všeč. Na četrti stopnji so vsi dobili svoje kartončke. 
Za peto stopnjo sem jim podarila različne vaje. Količina vaj se zmanjšuje po stopnjah, 
saj se zmanjšuje količina dejavnikov, ki vplivajo na zunanjo motivacijo, in se 
postopoma povečuje notranja motivacija učencev, ki izvira iz uspeha. Prav tako se 
postopoma po stopnjah zmanjšuje pomoč staršev – tako se učence navaja na 
samostojnost pri domačem delu. 

Tabela 13: Prikaz namena in okvirnega časa posameznih srečanj z učenci in starši (Op.: tabela 13 se nadaljuje na naslednji 
strani.) 

Srečanje Okvirni čas 
trajanja 
srečanja 

Namen srečanja 

Prvo srečanje 45 min Izvesti intervju z učencem in staršem. 

Z učencem izvesti test za ugotavljanje zaznavnih 
stilov. 

Z učencem izvesti 5-minutni preizkus znanja 
poštevanke. 

Z učencem izvesti barometer počutja ob poštevanki. 

Drugo srečanje 15 min Staršem in učencu prinesti in predstaviti pripomočke 
ter navodila za izvedbo vaje poštevanke na prvi 
stopnji. 

Tretje srečanje 15 min Narediti evalvacijo izvedbe vaj na prvi stopnji. 

Z učencem izvesti barometer počutja ob poštevanki. 

Prinesti in predstaviti pripomočke ter navodila za 
izvedbo vaj poštevanke na drugi stopnji. 

Četrto srečanje 15 min Narediti evalvacijo izvedbe vaj na drugi stopnji. 

Z učencem izvesti barometer počutja ob poštevanki. 

Prinesti in predstaviti pripomočke ter navodila za 
izvedbo vaj poštevanke na tretji stopnji. 

Peto srečanje 20 min  Narediti evalvacijo izvedbe vaj na tretji stopnji. 

Z učencem izvesti barometer počutja ob poštevanki. 

Z učencem izrisati graf napredka. 

Prinesti in predstaviti pripomočke ter navodila za 
izvedbo vaj poštevanke na četrti stopnji. 

Šesto srečanje 45 min Narediti evalvacijo izvedbe vaj na četrti stopnji. 

Z učencem izvesti barometer počutja ob poštevanki. 

Z učencem izrisati graf napredka. 

Z učencem in starši izvesti intervju za oceno 
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treninga. 

Z učencem ponovno izvesti 5-minutni preizkus 
znanja poštevanke. 

Predstaviti naloge, navodila za izvedbo na peti 
stopnji. 

 

Po vsaki stopnji je bil z učenci izveden barometer počutja ob poštevanki. Na njem so 
lahko označili čustvene simbole s sledečimi pomeni: jezen, ţalosten, zmeden, vesel, 
navdušen. Pred izvedbo posamezne stopnje so bili pripomočki in vaje predstavljeni 
staršem, prav tako je bilo poudarjeno, zakaj so najbolj primerni ravno za določene 
učence. Najpogosteje so bili uporabljeni multisenzorni pripomočki in vaje, ki so 
spodbujali rabo vseh čutil ter so bili primerni za vse učence. V primeru, da je bil nek 
učni stil pri posameznem učencu posebej izrazit, je bila vključena vsaj ena vaja, pri 
kateri je bilo v navodilih izpostavljeno, kako se jo pri določenem učnem stilu izvaja. 
Pri učenki s prevladujočim slušnim učnim stilom smo npr. posebej izpostavili, naj 
obvezno vse govori naglas, da lahko sliši samo sebe, pri učencih s prevladujočim 
kinestetičnim učnim stilom smo starše opozorili, naj spodbujajo gibanje.  

Tabela 14: Opis in navedba vaj za posameznega učenca na prvi stopnji (Op.: tabela 14 se nadaljuje na naslednjih treh 
straneh.) 

Vaje na prvi stopnji za posameznega učenca 

Učenec Opis/navedba vaj 

 
Teo 

 
Vaja »večkratniki števila 1 s prsti« 
Starš glasno govori »1-krat 1 je 1, 1-krat 2 je 2« ob tem pa odpira prste. 
Učenec posnema starša in ponavlja za njim. 
 
Vaja »ţoge ameriškega nogometa« 
Starš učencu pripravi podlogo in ţoge ameriškega nogometa, na katerih 
so zapisani večkratniki števila 2. Naloga učenca je, da razporedi števila 
na podlogo od najmanjšega do največjega, nato pa izloči tisto število, ki 
ni večkratnik števila 2. Na koncu mora učenec glasno prebrati vsa 
števila. Starš zatem našteje vse večkratnike števila 2, otrok ga posluša. 
Zatem otrok brez pomoči starša poskuša našteti vse večkratnike. Če mu 
ne gre, si lahko pomaga s podlogo. 
 
Vaja »ţoge v mreţi« 
Starš učencu pripravi 2 škatli (visoko in nizko), 10-krat po 3 ţoge v mreţi 
in kartončke z večkratniki števila 3. Naloga učenca je, da najprej v visoko 
škatlo poloţi ţogo v mreţi. Nato mora poiskati kartonček z ustreznim 
številom – 3. Ko poloţi drugo mreţo s tremi ţogami, poišče kartonček s 
številom 6 in tako nadaljuje, dokler ne pride do kartončka s številom 30. 
Zatem učenec kartončke z večkratniki razporedi od najmanjšega do 
največjega in jih prebere na glas. Starš potem našteje večkratnike števila 
3, medtem otrok posluša. Zatem poskuša našteti vse večkratnike. Če mu 
ne gre, si lahko pomaga s kartončki na mizi. 
 
Vaja »številska premica« 
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Starš učencu pripravi številsko premico, kartončke z večkratniki 
ustreznega števila (npr. 4) in 10 predmetov/ţivali, ki predstavljajo 
ustrezno dolţino (za 4 uporabimo avtomobile). Učenec nad številsko 
premico poloţi prvi predmet (avtomobil), ki se ustavi pri večkratniku 
(avtomobil se ustavi pri 4). Potem mora učenec poiskati kartonček z 
ustreznim številom (pri avtomobilu 4) in ga poloţiti pod številsko premico. 
Zatem vzame drugi predmet (avtomobil), ki se ustavi pri naslednjem 
večkratniku (avtomobil se ustavi pri 8). Poišče kartonček s številom in ga 
poloţi pod številsko premico. Tako nadaljuje, dokler nad premico ne 
poloţi vseh 10 predmetov/ţivali. Zatem učenec kartončke z večkratniki 
prebere na glas. Starš potem našteje večkratnike določenega števila (pri 
avtomobilih 4), medtem učenec posluša. Zatem poskuša našteti vse 
večkratnike. Če mu ne gre, si lahko pomaga s kartončki pod številsko 
premico. 
 
Vaja »ristanc« 
Starš pripravi podlogo, narejeno kot »ristanc«, na kateri so na veliko 
napisani pomešani večkratniki dveh števil, in kartončke z večkratniki 
enega števila. Predhodno starš ali učenec kartončke s temi števili poloţi 
na podlogo k enakim številom (5 na 5, 10 na 10, 15 na 15 itn.). Zatem 
učenec sonoţno skače na števila, na katerih so kartončki, glasno 
izgovarja ta števila in pobere kartonček. Ko pride do konca, kartončke, ki 
jih je pobral, od najmanjšega do največjega razporedi na mizi. Nato ta 
števila glasno prebere. Starš potem našteje večkratnike tega števila, 
učenec posluša. Zatem poskuša učenec našteti vse večkratnike. Če mu 
ne gre, si lahko pomaga s kartončki na mizi. 
 

 
Tina 

 
Vaja »večkratniki števila 1 s prsti« 
 
Vaja »številska premica« 
 
Vaja »pikapolonice« 
Starš pripravi pikapolonice s pikami (od 2 do 20), kartončke z večkratniki 
števila 2, karton, škarje in lepilo. Naloga učenca je, da izreţe vse 
pikapolonice. Nato jih mora glede na število pik razvrstiti od tiste 
pikapolonice, ki ima najmanj pik, do tiste, ki ima največ pik. Pod 
pikapolonice mora poloţiti kartončke s številom, ki prikazuje število pik. 
Nato ta števila glasno prebere. Starš potem našteje večkratnike tega 
števila, učenec posluša. Zatem poskuša učenec našteti vse večkratnike. 
Če mu ne gre, si lahko pomaga s kartončki na mizi. 
 
Vaja »nogavice« 
Starš pripravi pripravljen pripomoček – obešalnik, nogavice z različno 
dolţino in različnim številom pikic ter nalepke z večkratniki števila 3. 
Naloga učenca je, da najprej razvrsti nogavice od najkrajše do najdaljše. 
Nato prešteje pikice na nogavicah in pod vsako pritrdi nalepko z 
ustreznim številom. Števila so večkratniki števila 3. Potem jih glasno 
prebere. Starš zatem našteje večkratnike tega števila, učenec posluša. 
Nato poskuša učenec našteti vse večkratnike. Če mu ne gre, si lahko 
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pomaga s kartončki na mizi. 
 

 
Tadej 

 
Vaja »večkratniki števila 1 s prsti« 
 
Vaja »številska premica« 
 
Vaja »ţoge ameriškega nogometa« 
 
Vaja »ţoge v mreţi« 
 
Vaja »ristanc« 
 

 
Leo 

 
Vaja »večkratniki števila 1 s prsti« 
 
Vaja »številska premica« 
 
Vaja »ţoge ameriškega nogometa« 
 
Vaja »ţoge v mreţi« 
 
Vaja »ristanc« 
 

 
Lara 

 
Vaja »večkratniki števila 1 s prsti« 
 
Vaja »številska premica« 
 
Vaja »ristanc« 
 
Vaja »štetje delčkov« 
Starš učencu pripravi karton, na katerem so glede na večkratnik v vrsti 
od 1 do 10 razporejeni predmeti/ţivali (v prvi vrsti je 1, v drugi 2, v tretji 3 
…, v deseti 10). Zraven priloţi nalepke z večkratniki tistega števila, ki ga 
ponavljata in sovpada s predmeti. Naloga učenca je, da šteje delčke teh 
ţivali/predmetov (pri mucah na primer noge – za večkratnik števila 4) in 
na desni strani pritrdi nalepko, ki prikazuje ustrezno število delčkov. Na 
koncu na glas prebere števila od zgoraj navzdol. Starš zatem našteje 
večkratnike tega števila, učenec posluša. Nato poskuša učenec našteti 
vse večkratnike. Če mu ne gre, si lahko pomaga s kartončki na mizi. 
 

 
Simona 

 
Vaja »večkratniki števila 1 s prsti« 
 
Vaja »številska premica« 
 
Vaja »ristanc« 
 
Vaja »izštevanka« 
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Starš otroku bere izštevanko, ki vključuje večkratnike števila, ki ga 
ponavljata (npr.: Enkrat tri je tri! Zunaj roţic mrgoli. Dva krat tri je šest! 
Spet mudi se nama jest'.). Naloga učenca je, da izštevanko posluša in 
ponovi vrstico, ki jo prebere starš. Nato dobi kartončke z večkratniki tega 
števila in jih razporedi od najmanjšega do največjega. Prebere jih na 
glas. Starš zatem našteje večkratnike tega števila, učenec posluša. Nato 
poskuša učenec našteti vse večkratnike. Če mu ne gre, si lahko pomaga 
s kartončki na mizi. 
 

 

Tabela 15: Evalvacija izvedbe na prvi stopnji (Op.: tabela 15 se nadaljuje na naslednji strani.) 

Evalvacija izvedbe na prvi stopnji 

Učenec Evalvacija 

 
Teo 

 
Teo in njegova mama sta me pričakala nasmejana, v pričakovanju novih 
vaj. Mama je povedala, da so bile vaje zanimive in zabavne. Teo je z 
veseljem vadil, še posebej všeč mu je bil »ristanc«. Vaje sta izvajala po 
navodilih, vsak dan ob 19h. Trajale so od 10 do 15 minut. Mama poudari, 
da jo je Teo na vaje sam spomnil ţe prvi teden. Navodila so jima bila 
jasna in razumljiva. Teo je svoje počutje ob poštevanki na barometru 
počutja označil s čustvenim simbolom 'vesel'. 
 

 
Tina 

 
Tina je bila na začetku zelo zadrţana in je kazala tudi večji odpor do 
treninga poštevanke kot ostali učenci. Kljub temu je bila po izvedbi vaj na 
prvi stopnji zadovoljna. Mama je povedala, da so bile vaje obema všeč in 
da je Tina pri matematiki začela reševati dodatne (teţje) naloge, česar 
pred tem ni nikoli storila. Opazila je, da se je pri deklici pojavil vsaj 
kanček več volje za učenje v primerjavi s stanjem poprej. Vaje sta 
izvajali vsak dan ob 18h. Navodila so jima bila jasna in razumljiva. Tina 
je naslednje počutje ob poštevanki na barometru počutja označila z s 
čustvenim simbolom 'ţalosten'. 
 

 
Tadej 

 
Tadej je ţe na prvi stopnji sam spomnil mamo, da vadita poštevanko. 
Najbolj zanimiv mu je bil »ristanc«, je pa povedal, da so bile vaje zanj 
lahke. A ne prelahke, saj so mu bile še vedno zanimive. Mami vaje niso 
bile prenaporne in je dejala, da je zanimivo, na kakšne načine se lahko 
vadi poštevanko. Vaje sta izvajala vsak dan ob 19h. Navodila so bila 
razumljiva, vadila sta točno po navodilih. Tadej je naslednje počutje ob 
poštevanki na barometru počutja označil s čustvenim simbolom 'vesel'. 
 

 
Leo 

 
Leo je povedal, da je komaj čakal, da bo lahko izvajal vaje, ki so bile v 
škatli. Na prvi stopnji mu je bil najbolj všeč »ristanc«. Ţe prvi dan je hotel 
rešiti vse vaje, pri čemer ga je mama morala ustaviti. Usmerila ga je, da 
sta vadila enkrat na dan ob točno določeni uri, in sicer ob 17h. Mama je 
povedala, da so vaje zanimive, Leo je komaj čakal na naslednje vaje. 
Izvajala sta jih po navodilih. Leo je naslednje počutje ob poštevanki na 



66 

barometru počutja označil s čustvenim simbolom 'vesel'. 
 

 
Lara 

 
Lari so bile vaje zanimive in zabavne. Povedala je, da jih je izvajala vsak 
dan z babico, in to ob 19h. Babica je povedala, da so ji vaje všeč in da je 
vesela, da se uči s svojo vnukinjo. Navodila so jima bila razumljiva, vaje 
sta izvajali točno tako, kot je bilo napisano v navodilih. Lara je naslednje 
počutje ob poštevanki na barometru počutja označila s čustvenim 
simbolom 'vesel'. 
 

 
Simona 

 
Simona se je še v prostem času začela igrati s poštevanko. Mama je  
omenila, da si je sama narisala in zapisala večkratnike števila 9 zunaj na 
tablo in se tam nekaj časa igrala ter zraven risala. Vaje na prvi stopnji so 
jima bile zanimive, mami je bilo še posebej zanimivo to, da je Simona ob 
koncu vadbe znala našteti vse večkratnike določenih števil. Teţave so 
bile le pri večkratnikih števil 7 in 8. Vaje sta izvajali vsak dan ob 18h. 
Simona je naslednje počutje ob poštevanki na barometru počutja 
označila s čustvenim simbolom 'ţalosten'. 
 

Če povzamemo evalvacijo izvedbe vaj na prvi stopnji (tabela 15), so vsi starši in 
učenci vaje izvajali po navodilih, pri čemer so se zabavali, vaje so jim bile zanimive. 

Tabela 16: Opis in navedba vaj za posameznega učenca na drugi stopnji (Op.: tabela 16 se nadaljuje na naslednjih dveh 
straneh.) 

Vaje na drugi stopnji za posameznega učenca 

Učenec Opis/navedba vaj 

 
Teo 

 
Vaja »harmonika« 
Starš učencu pripravi pripomoček, na katerem so po vrsti napisani 
večkratniki določenega števila, spodaj pa je večkratnik prikazan s 
številom pik v vrsti (če je 3, je spodaj en stolpec s 3 pikami, naslednji je 
večkratnik 6 in sta spodaj dva stolpca s po 3 pikami). Naloga učenca je, 
da pokrije število in ob pogledu na pike poskuša ugotoviti ustrezno 
število pik. Kasneje si pomaga s štetjem stolpcev. Harmoniko obrača in 
tako ponovi vse večkratnike tistega števila. Zatem ga starš spodbudi, da 
brez pripomočka našteje vse večkratnike tistega števila. 
 
Vaja »ţoge v vrsti« 
Starš pripravi ţoge, na katerih so večkratniki določenega števila, in eno 
število, ki ni večkratnik tega števila. Naloga učenca je, da števila 
razporedi od najmanjšega do največjega in izloči število, ki ni večkratnik 
tistega števila. Nato mora ta števila prebrati na glas. Zatem ga starš 
spodbudi, da brez pripomočka našteje vse večkratnike tistega števila. 
 
Vaja »koledar« 
Starš pripravi koledar (stotični kvadrat) in 10 okvirčkov. Naloga učenca 
je, da na večkratnike določenega števila postavi okvirčke. Zatem ga 
starš spodbudi, da brez pripomočka našteje vse večkratnike tistega 
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števila. 
 
Vaja »kartice« 
Starš pripravi kuverto s karticami, na katerih so napisana navodila za 
učenca. Navodila od učenca zahtevajo, da našteje večkratnike števil od 
1 do 10. Učenec mora iz kuverte izvleči vseh 10 kartic, tako se igra 
zaključi. 
 

 
Tina 

 
Vaja »harmonika«  
 
Vaja »koledar« 
 
Vaja »kartice« 
 
Vaja »nagajivec« 
Starš učencu pripravi 10 kartončkov z enakimi predmeti/ţivalmi, ki zaradi 
določenih lastnosti predstavljajo večkratnike nekega števila (pajek – 8, 
ker ima 8 nog). Na vsakem predmetu/ţivali je napisano število, ki 
predstavlja večkratnike tega števila, eno število pa ni ustrezno in je 
»nagajivec«. Učenec mora števila razvrstiti od najmanjšega do 
največjega, nato pa izločiti »nagajivca«. Zatem starš učenca spodbudi, 
da brez pripomočka našteje vse večkratnike tistega števila. 
 

 
Tadej 

 
Vaja »harmonika« 
 
Vaja »nagajivec« 
 
Vaja »koledar« 
 
Vaja »kartice« 
 

 
Leo 

 
Vaja »harmonika« 
 
Vaja »nagajivec« 
 
Vaja »koledar« 
 
Vaja »kartice« 
 

 
Lara 

 
Vaja »harmonika« 
 
Vaja »nagajivec« 
 
Vaja »koledar« 
 
Vaja »kartice« 
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Simona 

 
Vaja »harmonika« 
 
Vaja »nagajivec«  
 
Vaja »kartice« 
 
Vaja »marjetice« 
Starš učencu pripravi po dva peloda marjetic z 20 cvetovi. Na pelodih sta 
napisani 2 števili, na cvetovih pa večkratniki teh dveh števil. Naloga 
učenca je, da okrog ustreznega peloda po vrsti v krogu razvrsti 
večkratnike od najmanjšega do največjega. Zatem starš učenca 
spodbudi, da brez pripomočka našteje vse večkratnike tistega števila. 
 

 

Tabela 17: Evalvacija izvedbe na drugi stopnji (Op.: tabela 17 se nadaljuje na naslednji strani.) 

Evalvacija izvedbe na drugi stopnji 

Učenec Evalvacija 

 
Teo 

 
Vaje na drugi stopnji so bile zanju zanimive. Teu je bila najbolj všeč vaja 
»koledar«. Mama je povedala, da so vaje dobre in da rada vadi z njim, 
čeprav ima veliko drugih obveznosti. Teo jo je sam ţe eno uro prej 
spomnil na vaje. Vaje sta izvajala po navodilih vsak dan ob 19h. 
Navodila so jima bila jasna in razumljiva. Teo je svoje počutje ob 
poštevanki na barometru počutja označil s čustvenim simbolom 'vesel'. 
 

 
Tina 

 
Tina je z veseljem ustvarjala in se igrala na drugi stopnji. Mama je 
povedala, da je bila pri nalogah uspešna. Vaje so jima bile zanimive, 
delali sta jih po navodilih. Izvajali sta jih vsak dan ob 18h. Tina je 
naslednje počutje ob poštevanki na barometru počutja označila s 
čustvenim simbolom 'zmeden'. 
 

 
Tadej 

 
Tadej je nove vaje pričakal zelo vesel. Povedal je, da pozna ţe vse 
večkratnike. Mama je potrdila, da večkratnike ţe obvladata in da je ţe 
čas, da začneta z računi. Čeprav so bile vaje zabavne, so zanj po 
njunem mnenju zdaj ţe prelahke. Vaje sta izvajala vsak dan ob 19h. 
Vadila sta točno po navodilih, ki so jima bila razumljiva. Tadej je 
naslednje počutje ob poštevanki na barometru počutja označil s 
čustvenim simbolom 'vesel'. 
 

 
Leo 

 
Leu so bile vaje zelo všeč. Najbolj zanimiva mu je bila igra »nagajivec«. 
Mama je povedala, da sta bila pri nalogah uspešna, da pa ga je morala 
ustavljati, ker je prehitro izgovarjal večkratnike in naredil nekaj napak. 
Vadila sta po navodilih, vsak dan ob 17h. Leo je naslednje počutje ob 
poštevanki na barometru počutja označil s čustvenim simbolom 'vesel'. 
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Lara 

 
Lari je bila še posebej všeč vaja »nagajivec«. Povedala je, da se je pri 
tem zabavala. Babica je poudarila, da Lara obvlada ţe vse večkratnike. 
Vaje sta izvajali vsak dan ob 19h. Navodila so bila razumljiva, vaje sta 
izvajali točno tako, kot je pisalo v navodilih. Lara je naslednje počutje ob 
poštevanki na barometru počutja označila s čustvenim simbolom 'vesel'. 
 

 
Simona 

 
Simoni so bile všeč vse vaje, še najbolj pa vaja »marjetica«. Tudi sama 
si je izdelala podobno vajo. Mama je povedala, da sta vaje izvajali po 
navodilih in si je Simona tisti dan večkratnike zapomnila, če pa jo je 
vprašala drug dan, jih je pozabila. Zadnji dan je z vajo »kartice« 
dokazala, da obvlada vse večkratnike. Vaje sta po navodilih izvajali vsak 
dan ob 18h. Simona je naslednje počutje ob poštevanki na barometru 
počutja s čustvenim simbolom 'vesel'. 
 

Če povzamemo evalvacije izvedbe na drugi stopnji (tabela 17), so starši in učenci 
vaje izvajali po navodilih. Vsem učencem in staršem so bile vaje še vedo zanimive ter 
zabavne, učenci so bili pri njih uspešni.  
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Tabela 18: Opis in navedba vaj za posameznega učenca na tretji stopnji (Op.: tabela 18 se nadaljuje na naslednji strani.) 

Vaje na tretji stopnji za posameznega učenca 

Učenec Opis/navedba vaj 

 
Teo 

 
Vaja »jabolko s črvi«  
Starš učencu pripravi dve jabolki s po 10 črvi, na katerih so 
napisani računi. Naloga učenca je, da pove rezultat in nato 
preveri, ali je ta pravilen. To naredi tako, da iz jabolka izvleče 
črva. Starš medtem spremlja in zabeleţi število napak, ki jih 
naredi učenec. Napake, ki jih popravi, označi s črto ( I ), napake, 

ki jih ne popravi, označi s piko (· ).  
 
Vaja »ptički« 
Starš učencu pripravi ptičke, ki imajo na krilih račune, pod krili pa 
so skriti odgovori. Naloga učenca je, da pove rezultat in nato 
pravilnost tega preveri tako, da »odpre« ptičevo krilo. Starš 
medtem spremlja in beleţi število napak. 
 
Vaja »krokodili« 
Starš pripravi učencu krokodile, ki so pojedli rezultate računov. 
Naloga učenca je, da pove rezultat in preveri odgovor tako, da 
krokodilu iz ust izvleče drug del računa. Starš medtem spremlja 
in beleţi število napak. 
 
Vaja »semafor« 
Starš učencu pripravi kartončke z 20 računi – na eni strani je 
račun, na drugi odgovor – in kartonasto podlago s tremi 
čustvenimi simboli: zeleni predstavlja veselje in pomeni, da 
učenec pozna pravilen rezultat, oranţni predstavlja zmedenost in 
pomeni, da se učenec pri računu zmoti, a napako nato popravi, 
rdeči predstavlja ţalost in pomeni, da učenec še ne pozna 
rezultata. Naloga učenca je, da pove rezultate računov, nato 
preveri odgovore na drugi strani in kartonček razvrsti na 
ustrezno mesto na podlagi poleg čustvenega simbola (npr. če je 
rezultat pravilen, ga poloţi poleg zelenega čustvenega simbola). 
Starš opazuje učenca in zabeleţi število napak, pri čemer mu je 
v pomoč štetje kartončkov ob čustvenih simbolih. 
 

 
Tina 

 
Vaja »jabolko s črvi« 
 
Vaja »ptički« 
 
Vaja »krokodili« 
 
Vaja »semafor« 
 

 
Tadej 

 
Vaja »jabolko s črvi« 
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Vaja »ptički« 
 
Vaja »krokodili« 
 
Vaja »semafor« 

 
Leo 

 
Vaja »jabolko s črvi«  
 
Vaja »semafor« 
 
Vaja »baloni« 
Starš učencu pripravi balone s košarami, v katerih so ljudje (v 
vsaki košari je en človek). Na balonih so zapisani računi, na 
majicah ljudi so zapisani rezultati, a so skriti v košari. Naloga 
učenca je, da izračuna račun, ki je na balonu, in rezultat preveri 
tako, da iz košare dvigne človeka. Starš medtem spremlja in 
beleţi število napak. 
 

 
Lara 

 
Vaja »semafor« 
 
Vaja »lokvanji« 
Starš učencu pripravi lokvanje – zelene liste z belimi cvetovi. 
Lokvanje lahko poloţi po tleh. Na zgornji strani cvetov so 
napisani računi, na spodnji strani pa se skrivajo rezultati. Naloga 
učenca je, da pove rezultat in ga preveri tako, da iz lista povleče 
cvet – na spodnji strani se skriva odgovor. Starš medtem 
spremlja in beleţi število napak. 
 
Vaja »baloni« 
 

 
Simona 

 
Vaja »jabolko s črvi« 
 
Vaja »krokodili« 
 
Vaja »semafor« 
 
Vaja »metulji« 
Starš učencu pripravi metulje z zaprtimi krili. Na krilu, ki se vidi, 
je račun, na drugem krilu je rezultat. Naloga učenca je, da pove 
rezultat in preveri, če ima prav, tako da odpre krilo. Starš 
medtem spremlja in beleţi število napak. 
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Tabela 19: Evalvacija izvedbe na tretji stopnji (Op.: tabela 19 se nadaljuje na naslednjih 5 straneh, do vključno s str. 76.) 

Evalvacija izvedbe na tretji stopnji 

Učenec Evalvacija 

 
Teo 

 
Na tretji stopnji je bila Teu najbolj zanimiva vaja »jabolko s črvi«. Teo je 
vsak dan s pomočjo te vaje rešil vseh 20 računov, mama je beleţila 
napake. Na vajo se je spomnil sam. Na tej stopnji je mama opazila 
teţave pri hitrosti reševanja in je izpostavila, da bi lahko merili čas. Ko je 
izvedela, da ga bo merila na četrti stopnji in ko ji je bilo razloţeno, da je 
na tej stopnji poudarek na pravilnosti rezultatov, na naslednji pa na 
hitrosti, je bila s pojasnilom zadovoljna. Na barometru je označil 
naslednje počutje s čustvenim simbolom 'navdušen'. Na tej stopnji je 
dobil vse nalepke, saj je vsak dan ob 19h spomnil mamo na vaje. Tako si 
je prisluţil nagrado. Napredek smo izrisali in ga prikazali z grafom. 
 
Nagrada: Obisk pri prijatelju za 2 uri. 
 

 
 
Slika 8: Tabela napredka – Teo 

 

  
 
Graf 8: Graf napredka – Teo 
 

Z grafa 8 je razvidno, da se je zmanjšalo število napak pri Teu. V nedeljo 
ni imel nobene nepopravljene napake več. 
 

 
Tina 

 
Tina se je razveselila svojega napredka. Število napak se je zmanjšalo, 
mama je poudarila, da sta bili pri zapisovanju napak iskreni. Obema je 
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bilo vaje prijetno izvajati, in sicer na način nekakšnega »skrivnega 
druţenja« v dekličini sobi, kar je še povečalo dekličino motivacijo zanje. 
Deklici je bila najbolj všeč vaja »krokodili«. Izvajali sta jo vsak dan ob 
18h. Tina je naslednje počutje ob poštevanki na barometru počutja 
označila s čustvenim simbolom 'vesel'. Ker je mamo sama spomnila na 
vse vaje, si je prisluţila nagrado. 
 
Nagrada: Cela druţina je šla na kegljanje. 
 

 
 
Slika 9: Tabela napredka – Tina 

 

 
 
Graf 9: Graf napredka – Tina 
 

Z grafa 9 je razvidno, da se je število napak pri Tini zmanjšalo. 
 

 
Tadej 

 
Tadej je po tretji stopnji ţe zelo napredoval, s svojim uspehom je bil 
zadovoljen in je bil zelo vesel, da mu gre tako dobro. Mama je potrdila, da 
mu računi in odgovori kar »letijo« iz ust. Opazila je sicer teţave pri 
hitrosti, a Tadej še vedno hitro izračuna pravilen rezultat. Mamo je 
spomnil na vaje vsak dan ob 19h. Na barometru počutja je naslednje 
počutje označil s čustvenim simbolom 'vesel'. 
 
Nagrada: Nova nogometna ţoga. 
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Slika 10: Tabela napredka – Tadej 
 

 

 
 
Graf 10: Graf napredka – Tadej 
 

Z grafa 10 lahko razberemo, da se je število napak pri Tadeju zmanjšalo. 
Občasno se pojavi še kakšna napaka. 
 

 
Leo 

 
Leu so bile vse vaje zelo všeč, najbolj pa »jabolko s črvi«. Vaje so mu šle 
kar dobro, motil se je le pri večjih številih – 7 in 8. Mama je povedala, da 
je napredek opazen in da Leo bolje računa tudi v šoli ter laţje dela šolske 
naloge. Mamo je sam spomnil na vaje vsak dan ob 17h. Tako si je 
prisluţil nagrado. Na barometru počutja ob poštevanki je sledeče počutje 
označil s čustvenim simbolom 'navdušen'. 
 
Nagrada: Sladoled v najljubši slaščičarni. 
 

 
 
Slika 11: Tabela napredka – Leo 
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Graf 11: Graf napredka – Leo 
 

Z grafa 11 lahko razberemo, da je število napak pri Leu nihalo, a se je 
zmanjšalo. 
 

 
Lara 

 
Lari so bile vaje zanimive in zabavne. Napak je bilo zelo malo oziroma 
skoraj nič. Babica je poudarila, da deklica obvlada računanje, a so vaje 
vseeno zelo zanimive in jih delata z veseljem – obe komaj čakata nanje. 
Lara je vsak dan ob 19h sama spomnila babico na vaje. Tako si je 
prisluţila nagrado. Na barometru počutja je zabeleţila čustveni simbol za   
'vesel'. 
 
Nagrada: Babica skuha njeno najljubšo jed – »čufte«. 
 

 
 
Slika 12: Tabela napredka – Lara 

 

 
 
Graf 12: Graf napredka – Lara 
 

Z grafa 12 je razvidno, da Lara po dveh dneh vadbe ni storila nobenih 
napak več. 
 

 
Simona 

 
Simona je imela na tej stopnji nekoliko več teţav. V tednu, ko bi morala 
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vaditi, je pisala preverjanje znanja iz matematike. Mama je povedala, da 
sta prvi dan namesto 10 minut poštevanko vadili kar 2 uri in tako nista 
delali po navodilih. V enem dnevu sta namreč hoteli poštevanko 
dokončno usvojiti, da bi lahko potem več časa namenili vajam za 
preverjanje znanja. Pri preverjanju so pisali snov o pretvarjanju enot in 
premicah. Deklica je na tej stopnji spremenila svoje počutje na barometru 
počutja in ga označila s čustvenim simbolom 'zmeden'. 
Zaradi prevelike obremenitve v tem tednu sta vaje izvajali samo dva dni. 
Tako smo stopnjo ponovili. Ob tem smo ponovno poudarili, da se vaje – 
le tiste, določene za posamezno stopnjo, izvajajo enkrat, torej kratek čas, 
in jih ni potrebno ponavljati dve uri. Če se napredek ne pokaţe prvi dan, 
bo viden drugi dan. Po ponovnem izvajanju stopnje se je stanje 
izboljšalo. Vadili sta vsak dan in beleţili napredek. Deklica je mamo ob 
18h sama spomnila na vaje. Na koncu si je prisluţila nagrado. Na 
barometru počutja je označila čustveni simbol 'vesel'. 
. 
Nagrada: Priljubljene gumijaste mini igrače »Shopkins«. 
 
 

 
 
Slika 13: Tabela napredka - Simona 

 

 
 
Graf 13: Graf napredka – Simona 
 

Z grafa 13 lahko razberemo, da se je število napak pri Simoni zmanjšalo. 
 

Če povzamemo evalvacije na tretji stopnji (tabela 19), so tu učenci začeli z 
reševanjem računov. Večinoma so se sami spomnili na vaje, na kar so se navadili na 
prvih dveh stopnjah. Teţave so se pojavile pri Simoni, ki je imela v tem tednu več 
obveznosti. Tako je to stopnjo izvajala 14 dni. Pri ponovni izvedbi je bil opazen 
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napredek. Ker je bila preobremenjena, se je na tej stopnji njeno razpoloţenje ob 
poštevanki najprej poslabšalo, napredek pa je bil v primerjavi z drugimi nekoliko 
manjši. Nagrade po tretji stopnji so bile različne: večinoma so bile povezane z 
najljubšo hrano, materialne ali pa povezane z obiskom prijatelja oziroma kegljanja. 

Na četrti stopnji so vsi učenci dobili enako vajo. Poimenovala sem jo »kartončki«.  

Vaja »kartončki« 

Starš učencu na mizi razporedi 32 kartončkov, in sicer na stran, na kateri so računi. 

Naloga učenca je, da pove rezultat in svoj odgovor preveri tako, da kartonček obrne 

na drugo stran. Starš spremlja in beleţi število napak in medtem meri čas, ki ga 

učenec porabi, da reši vse račune. Potem imata 5 minut odmora. Starš nato ponovno 

razporedi vseh 32 računov. Učenec jih izračuna, starš pa izmeri čas in število napak. 

Tabela 20: Evalvacija izvedbe na četrti stopnji (Op.: tabela 20 se nadaljuje na naslednjih 4 straneh, do vključno s str. 81.) 

Evalvacija izvedbe na četrti stopnji 

Učenec Evalvacija 

 
Teo 

 
Mama je takoj povedala, da sta bila s Teom cel teden zelo pridna. Vadila 
sta namreč vsak dan dvakrat, Teo jo je na vaje spomnil sam. Opazno se 
je izboljšala njegova hitrost reševanja, oba sta bila nad napredkom 
navdušena. Poudarila sta, da jima vaja s kartončki zelo ustreza in bosta 
na tak način vadila še naprej. Na barometru počutja je Teo označil 
sledeče: 'navdušen'. 
 
Nagrada: Pustna maska po izbiri Tea. 

 
 
Slika 14: Prikaz napredka na četrti stopnji - Teo 
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Graf 14: Prikaz napredka na četrti stopnji – Teo 
 

Z grafa 14 lahko razberemo, da je Teo zmanjšal število napak in izboljšal 
čas reševanja. 
 

 
Tina 

 
Tina je zelo izboljšala svojo hitrost reševanja. Na tej stopnji so se vadbi 
pridruţili še ostali druţinski člani – tudi mama je poskušala rešiti vse 
račune na kartončkih in si je ob tem merila čas, v vaji se je preizkusil tudi 
brat. Tina je bila vesela, ker je starejši brat, ki matematiko sicer obvlada, 
tokrat naredil dve napaki in je imel slabši čas kot ona. V šoli se je sedaj 
pri matematiki odločila za 2. nivo (namesto za 1.). Ozavestila je, da lahko 
s trudom nekaj doseţe. S svojim napredkom je bila zadovoljna. Na 
barometru počutja je označila sledeče: 'vesela'. 
 
Nagrada: Eno noč sme prespati pri prijateljici. 
 

 
 
Slika 15: Prikaz napredka na četrti stopnji – Tina 

 

 
 
Graf 15: Prikaz napredka na četrti stopnji – Tina 
 

Z grafa 15 lahko razberemo, da je Tina zmanjšala število napak, v sredo 
je bila, kot je pojasnila mama, Tina utrujena, kar opraviči dejstvo, da se je 
število napak povečalo. Izboljšala je svoj čas reševanja. 
 

 
Tadej 

 
Tadej pri računanju ne dela več napak, mama je poudarila, da so rezultati 
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zapisani iskreno. Povedala je tudi, da misli, da njen otrok obvlada 
poštevanko. Tadej jo je vsak dan ob 19h sam spomnil na vaje. Prisluţil si 
je nagrado. Na barometru počutja je označil sledeče: 'navdušen'. 
 
Nagrada: Pica. 
 

 
 
Slika 16: Prikaz napredka na četrti stopnji – Tadej 

 

 
 
Graf 16: Prikaz napredka na četrti stopnji – Tadej 
 

Z grafa 16 je razvidno, da Tadej ne dela več napak. Izboljšal je čas 
reševanja, le-ta je bil najboljši v nedeljo.  
 

 
Leo 

 
Leo je tekmovanje s samim seboj vzel zelo resno. Vsak dan se je bolj 
trudil, da bi izboljšal svoj rezultat in čas. Ker je zelo hitel, je delal nekaj 
nepotrebnih napak. Mama je povedala, da ga je sicer opozarjala na 
popravljanje teh napak, a mu je bila hitrost pomembnejša. Na vaje se je 
spomnil sam, zasluţil si je nagrado. Na barometru počutja je označil 
sledeče: 'navdušen' 
 
Nagrada: Slanina. 
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Slika 17: Prikaz napredka na četrti stopnji – Leo 

 

 
 
Graf 17: Prikaz napredka na četrti stopnji – Leo 
 

Z grafa 17 lahko razberemo, da se je število napak pri Leu deloma 
zmanjšalo. Čas se je zelo izboljšal. Ker se je učenec trudil, da bi čim prej 
rešil vse račune in je napor vlagal v hitrost reševanja, so se pojavljale 
napake.  
 

 
Lara 

 
Lara je izboljšala svojo hitrost reševanja. Babica je povedala, da deklica 
poštevanko obvlada in da je sedaj tako hitra, da komaj sliši njen rezultat. 
Vedno je pravilen. Na barometru počutja je Lara označila sledeče: 
'navdušena'. Prisluţila si je nagrado, saj je babico sama spomnila na vaje. 
 
Nagrada: Ogled risanke v kinu. 

 
 
Slika 18: Prikaz napredka na četrti stopnji – Lara 

 

 
 
Graf 18: Prikaz napredka na četrti stopnji – Lara 
 

Z grafa 18 lahko razberemo, da Lara napak ne dela več. Izboljšala je tudi 
čas reševanja. 
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Simona 

 
Pri Simoni je bilo opazno, da je dvakrat ponovila tretjo stopnjo. Ker je bila 
vmes prekinitev, je bil napredek v primerjavi z drugimi pri njej nekoliko 
manjši. Mama in Simona sta bili z njim vseeno zadovoljni. Naučili sta se, 
da je potrebno vaditi vsak dan po malem in ne vsega naenkrat. Simona si 
je tokrat prisluţila nagrado. Na barometru počutja je označila sledeče: 
'vesela'. 
 
Nagrada: Sladoled. 
 

 
 
Slika 19: Prikaz napredka na četrti stopnji – Simona 
 
 

 
 
Graf 19: Prikaz napredka na četrti stopnji – Simona 
 

Z grafa 19 je razvidno, da je Simona izboljšala čas in zmanjšala število 
napak. 
 

Če povzamemo evalvacije na četrti stopnji (tabela 20), se je pri vseh učencih izboljšal 

čas računanja, povečalo se je tudi število pravilnih rezultatov. Starši so vaje z otroki 

izvajali dosledno, z napredkom so bili zadovoljni. Nagrade so bile večinoma 

materialne, ena pa je bila nematerialna – prenočitev pri prijateljici. 

Na peti stopnji sem dala učencem različne vaje – »semafor«, »lokvanji«, naredila 
sem jim delovni list z rešitvami (primer v prilogi). 

Starši so poročali, da so se učenci posluţevali vaj in da vadijo s kartončki še vedno 
vsaj enkrat tedensko.  
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Zaključek izvedbe treninga avtomatizacije poštevanke z vedenjsko-kognitivno 

metodo: 

Zaključek smo naredili po četrti stopnji. Vsi starši so bili zelo zadovoljni z napredkom 

in so se mi zahvalili za izvedbo treninga ter mi v zahvalo podarili malenkost. Leo mi je 

sam izdelal lončeni izdelek. Učencem sem podelila priznanja za odlično znanje 

poštevanke in sodelovanje pri treningu avtomatizacije poštevanke z vedenjsko-

kognitivno metodo. 

 

3. 4. 3 Ocena stanja po zaključku treninga avtomatizacije poštevanke z 
vedenjsko-kognitivno metodo 

Čustveno-motivacijske spremenljivke 

Odnos in interes učenca za poštevanko 

Tabela 21: Odgovori učencev na vprašanje o odnosu in interesu za poštevanko 

Ali imaš po treningu raje poštevanko? 

Učenec Odgovor 

Teo Ja. Vadil jo bom še naprej, ker sem se 
izboljšal. 

Tina Nimam je rada, ampak je več ne 
sovražim. 

Tadej Ja. 

Leo Ne, jo pa večkrat rešujem. 

Lara Ja. 

Simona Ja. 

Iz tabele 21 lahko razberemo, da ima po treningu večina učencev raje poštevanko. 
Tina je nekoliko spremenila odnos – poštevanke ne sovraţi več. Leo je nima rad, jo 
pa pogosteje rešuje, kar nakazuje na manjšo spremembo. 

Mnenje učiteljev in staršev o odnosu učencev do poštevanke po treningu 

Tabela 22: Mnenje o odnosu učencev do poštevanke po treningu 

Kakšen je po Vašem mnenju učenčev odnos do poštevanke po izvedbi treninga 
avtomatizacije poštevanke z vedenjsko-kognitivno metodo? 

Odgovor Starši (f) Učiteljice (f) 

Zelo slab 0 0 

Slab 0 0 

Dober 4 1 

Zelo dober 2 5 

Ʃ 6 6 

Iz tabele 22 je razvidno, da učitelji in starši potrjujejo, da se je odnos učencev do 
poštevanke izboljšal. Starši so v večini označili, da je odnos dober, učitelji pa, da je 
zelo dober. 
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Povzetek ugotovitev o odnosu učencev do poštevanke: 

Iz odgovorov učencev lahko povzamemo, da se je odnos do poštevanke nekoliko 
izboljšal pri vseh učencih. Enakega mnenja so bili starši in učitelji. 

Mnenje staršev o interesu otrok za poštevanko 

Tabela 23: Mnenje staršev o interesu učencev za poštevanko po izvedbi treninga avtomatizacije poštevanke z vedenjsko-
kognitivno metodo 

Mnenje staršev o interesu učencev za poštevanko po treningu (f) 

Trditev Ne drţi. Delno 
drţi. 

Drţi. Ʃ 

Poštevanka je otroku po treningu bolj 
zanimiva. 

0 0 6 6 

Poštevanka otroku zdaj predstavlja 
izziv. 

0 0 6 6 

Otroka ni potrebno spodbujati, da se 
uči poštevanko. 

0 0 6 6 

Doma se sedaj večkrat sam uči 
poštevanko. 

0 0 6 6 

Otrok pri učenju poštevanke ne 
potrebuje moje pomoči. 

0 0 6 6 

Iz tabele 23 lahko razberemo, da so vsi starši na vse odgovore odgovorili pritrdilno. Z 
napredkom svojih otrok so bili vsi zadovoljni. 

Mnenje učiteljev o interesu učencev za poštevanko 

Tabela 24: Mnenje učiteljev o interesu učencev za poštevanko po izvedbi treninga avtomatizacije poštevanke z 
vedenjsko-kognitivno metodo 

Mnenje učiteljev o interesu učencev za poštevanko po treningu (f) 

Trditev Ne drţi. Delno 
drţi. 

Drţi. Ʃ 

Učenec se raje uči poštevanko. 0 0 6 6 

Poštevanka je učencu zanimiva. 0 0 6 6 

Učenec se tudi doma uči poštevanko. 0 0 6 6 

Poštevanka učencu predstavlja izziv. 0 5 1 6 

Učenec z veseljem utrjuje 
poštevanko. 

0 1 5 6 

Iz tabele 24 je razvidno, da so učitelji na večino trditev odgovorili pritrdilno. Menijo, da 

se je interes za poštevanko pri učencih izboljšal. Pri večini učencih se delno strinjajo, 

da jim je učenje poštevanke v izziv. 

Povzetek ugotovitev o interesu učencev za poštevanko: 

Učitelji in starši se strinjajo, da se je interes učencev za poštevanko izboljšal oziroma 

je po treningu avtomatizacije poštevanke z vedenjsko-kognitivno metodo prisoten v 

večji meri. 
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Kognitivne spremenljivke 

Mnenje učencev o izboljšanju pri poštevanki 

Tabela 25: Mnenje učencev o izboljšanju pri poštevanki po treningu avtomatizacije poštevanke z vedenjsko-kognitivno 
metodo 

Misliš, da se je tvoje obvladovanje poštevanke po izvedbi treninga izboljšalo? 

Učenec Odgovor 

Teo Ja.  

Tina Ja 

Tadej Ja. 

Leo Ja. 

Lara Ja. 

Simona Ja. 

Iz tabele 25 je razvidno, da vsi učenci menijo, da se je njihovo obvladovanje 
poštevanke izboljšalo. 

Hitrost, napake, raba strategije pri poštevanki 

Tabela 26: Prikaz rezultatov testa avtomatizacije poštevanke po zaključku treninga  

IME 
UČENCA 

MAT. 
STRAT. 

VERB. 
STRAT. 

MIS. 
STRAT. 

Nerešeni 
računi 

Pravilne 
rešitve 

Napačne 
rešitve 

Čas 
reševanja 
(do 5 
minut) 

N = 100 

Teo 0 26 74 0 100 0 2 min 59 
s 

Tina 0 31 79 0 100 0 3 min 40 
s 

Tadej 0 33 67 0 100 0 3 min 56 
s 

Leo 0 0 100 0 97 3 2 min 3 s 

Lara 0 0 100 0 100 0 2 min 6 s 

Simona 5 23 72 0 100 0 3 min 58 
s 

Iz tabele 26 lahko razberemo, da so na testu avtomatizacije poštevanke vsi učenci 
rešili račune prej kot v 5 minutah. Skoraj vsi so vse račune rešili pravilno. Leo, ki je 
zelo hitel z reševanjem, se je zmotil pri enem računu. Po koncu merjenja je sam 
našel in popravil napačen rezultat. Razen Simone ni nihče uporabljal materialne 
strategije, Teo, Tina in Tadej pa so si malo pomagali z verbalno strategijo. Leo in 
Lara sta uporabila miselno strategijo pri vseh računih. 
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Premica poloţaja v razredu glede na obvladanje poštevanke po treningu 

                                                                  SI   TI LE TA TE     

 

                                                                                                    LA 

Legenda: TI = Tina; SI = Simona; TE = Teo; LE = Leo; LA = Lara; TA = Tadej                                        

 

 

Iz slike 20 lahko razberemo, da so po treningu vsi učenci na premici označili, da se 
nahajajo bolj na desni strani – kjer so učenci, ki obvladajo poštevanko. Najbolj na 
desni strani sta se označila Teo in Lara. Teo je dosegel največji napredek (najbolj je 
izboljšal svoje rezultate), Lara pa je dosegla najboljše rezultate, kar sovpada z 
občutkom obvladanja poštevanke. 

Ocena obvladanja poštevanke učencev  

 

Graf 20: Ocena obvladanja poštevanke po treningu 

Z grafa 20 lahko razberemo, da so starši in učitelji obvladanje poštevanke učencev 
po treningu ocenili z najvišjimi ocenami (8, 9 in 10). 

 

 

 

 

 

0

2

4

6

8

10

12

Teo Tina Tadej Leo Lara Simona

Starši

Učitelji

Slika 20: Položaj učenca v razredu glede na obvladovanje poštevanke po treningu 
avtomatizacije poštevanke z vedenjsko-kognitivno metodo - TEO 
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Mnenje učiteljev in staršev o hitrosti reševanja poštevanke 

Tabela 27: Mnenje o hitrosti reševanja poštevanke po treningu avtomatizacije poštevanke z vedenjsko-kognitivno 
metodo  

Ali menite, da učenec po izvedbi treninga hitreje rešuje račune poštevanke? 

Odgovor Starši (f) Učiteljice (f) 

Da. 6 6 

Ne. 0 0 

Ʃ 6 6 

Iz tabele 27 lahko razberemo, da so učitelji in starši mnenja, da učenci po treningu 
hitreje rešujejo račune poštevanke. 

Mnenje učiteljev in staršev o številu napak pri poštevanki 

Tabela 28: Mnenje o številu napak po treningu avtomatizacije poštevanke z vedenjsko-kognitivno metodo 

Ali menite, da se je število napak učenca pri poštevanki zmanjšalo? 

Odgovor Starši (f) Učiteljice (f) 

Da. 6 6 

Ne. 0 0 

Ʃ 6 6 

Iz tabele 28 je razvidno, da so učitelji in starši mnenja, da se je število napak učencev 
pri poštevanki po treningu zmanjšalo. 

Povzetek ugotovitev o spremembah kognitivnih spremenljivk pri učencih po izvedbi 
treninga avtomatizacije poštevanke z vedenjsko-kognitivno metodo: 

Pri vseh učencih se je izboljšala hitrost reševanja, ena napaka se je pojavila pri Leu, 
a jo je popravil. Vsi učenci so poloţaj na premici glede na obvladovanje poštevanke v 
razredu premaknili na tisto stran, kjer so učenci, ki bolje obvladajo poštevanko. 
Učitelji in starši so mnenja, da se je izboljšala hitrost reševanja in se je zmanjšalo 
število napak pri vseh učencih. Ocene znanja poštevanke s strani staršev in učiteljev 
so pri vseh učencih visoke, najniţje so pri Simoni – 8, a je to še vedno relativno 
visoko. 

Ocena učinkovitosti treninga avtomatizacije poštevanke z vedenjsko-
kognitivno metodo 

Ocene učencev 

Tabela 29: Odgovor učenca o opažanju članov družine med treningom avtomatizacije poštevanke z vedenjsko-kognitivno 
metodo (Op.: tabela 29 se nadaljuje na naslednji strani.) 

Kaj so rekli drugi člani v druţini, ko si vadil s treningom avtomatizacije 
poštevanke? 

Učenec Odgovor 

Teo Opazili so, da se nekaj učim. Sestra je 
preizkusila pripomočke. 

Tina Nič. 

Tadej Da sem se naučil. 
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Leo Da mi gre boljše. 

Lara Da so igre zanimive. 

Simona Igrali so se z mano. 

V tabeli 29 vidimo, da so učenci navajali različne odgovore o mnenju druţinskih 
članov glede treninga avtomatizacije poštevanke. Vprašanje je bilo odprtega tipa in 
so ga različno razumeli. 

Tabela 30: Mnenje učencev o učenju s starši 

Kako se ti je zdelo učenje z enim od staršev? 

Učenec Odgovor 

Teo Dobro. 

Tina Zanimivo. 

Tadej Super. 

Leo V redu. 

Lara Lepo. 

Simona Zabavno. 

Iz tabele 30 je razvidno, da so učenci navajali različne odgovore o učenju s starši, a 
lahko povzamemo, da so bili vsi odgovori pozitivni. 

Tabela 31: Mnenje učencev o srečanjih s študentko (Op.: tabela 31 se nadaljuje na naslednji strani.) 

Kako so se ti zdela srečanja s študentko? 

Učenec Odgovor 

Teo V redu. 

Tina V redu. 

Tadej Dobro. 

Leo V redu. 

Lara V redu. 

Simona V redu. 

Iz tabele 31 lahko razberemo, da so učenci o srečanjih s študentko navajali različne 
odgovore a lahko povzamemo, da so bili vsi odgovori pozitivni. 

Tabela 32: Mnenje učencev o ustreznosti navodil pri izvajanju treninga avtomatizacije poštevanke z vedenjsko-kognitivno 
metodo 

Si dobil dovolj navodil za izvajanje vaj s starši? 

Učenec Odgovor 

Teo Ja. 

Tina Ja. 

Tadej Ja. 

Leo Ja. 

Lara Ja. 

Simona Ja. 

Iz tabele 32 je razvidno, da so vsi učenci na vprašanje o navodilih odgovorili s 
pritrdilnim odgovorom. Navodila so bila po njihovem mnenju dovolj jasna in 
razumljiva. 
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Tabela 33: Odgovor učencev na vprašanje o tem, ali je kdo opazil, da znajo bolje računati poštevanko 

Ali je še kdo opazil, da sedaj bolje obvladaš poštevanko? 

Učenec Odgovor 

Teo Sošolci, učiteljica, oče, sestra. 

Tina Učiteljica. 

Tadej Bratje, oče, učiteljica. 

Leo Babica. 

Lara Učiteljica. 

Simona Učiteljica, sestra. 

Iz tabele 33 lahko razberemo, da je pri vseh učencih vsaj še ena oseba opazila, da 
učenec bolje obvladajo poštevanko. 

Tabela 34: Odgovori učencev na vprašanje o tem, kaj jim je bilo pri treningu všeč 

Kaj ti je bilo pri treningu poštevanke najbolj všeč? 

Učenec Odgovor 

Teo Ristanc. 

Tina Prvi teden, vse je bilo zabavno. 

Tadej Kartončki na koncu. 

Leo Jabolko s črvi. 

Lara Ristanc. 

Simona Ristanc. 

Iz tabele 34 lahko razberemo, da so bile učencem všeč različne stvari. Najpogosteje 
so navedli konkretne igre, ki so jih izvajali s starši. Teo, Lara in Simona so navedli 
»ristanc«.  

Tabela 35: Odgovori učencev na vprašanje o tem, kaj jim pri treningu ni bilo všeč 

Kaj ti pri treningu poštevanke ni bilo všeč? 

Učenec Odgovor 

Teo Nič. 

Tina Nič. 

Tadej Nič. 

Leo Nič. 

Lara Nič. 

Simona Nič. 

Iz tabele 35 je razvidno, da noben od učencev ni navedel stvari, ki mu pri treningu ni 
bila všeč, podali so odgovor 'nič'. 

Povzetek ocene treninga avtomatizacije poštevanke z vedenjsko-kognitivno metodo s 
strani učencev: 
Učenci so v splošnem trening dobro ocenili. Omenili so, da so drugi člani druţine 
opazili, da so se učili poštevanko, s starši so dobro sodelovali, srečanja s študentko 
so dobro ocenili, navodila so jim bila jasna in razumljiva, da poštevanko bolje 
obvladajo, je opazila še vsaj ena oseba ob učencu. Pri treningu so jim bile v največji 
meri všeč posamezne vaje – igre, najpogosteje vaja »ristanc«. 
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Ocene staršev 

Tabela 36: Ocena sodelovanja s študentko - starši 

Kako bi ocenili sodelovanje s študentko? 

Odgovor Starši (f) 

Zelo slabo 0 

Slabo 0 

Dobro 0 

Zelo dobro 6 

Ʃ 6 

Iz tabele lahko 36 razberemo, da so vsi starši sodelovanje s študentko ocenili kot 
zelo dobro. 

Tabela 37: Ocena jasnosti in razumljivosti navodil za izvedbo vaj pri treningu avtomatizacije poštevanke z vedenjsko-
kognitivno metodo - starši 

Kako bi ocenili jasnost in razumljivost navodil? 

Odgovor Starši (f) 

Zelo slabo 0 

Slabo 0 

Dobro 0 

Zelo dobro 6 

Ʃ 6 

Iz tabele 37 je razvidno, da so vsi starši jasnost in razumljivost navodil ovrednotili z 
oceno zelo dobro.  

Tabela 38: Ocena ustreznosti pripomočkov za utrjevanje poštevanke - starši 

Kako bi ocenili ustreznost pripomočkov za utrjevanje poštevanke? 

Odgovor Starši (f) 

Pripomočki so slabi in neuporabni. 0 

Pripomočki so slabi. 0 

Pripomočki so dobri. 0 

Pripomočki so zelo dobri in zanimivi za 
uporabo. 

6 

Ʃ 6 

Iz tabele 38 lahko razberemo, da so vsi starši pripomočke ocenili kot zelo dobre in 
zanimive za uporabo. 

Tabela 39: Odgovor na vprašanje o tem, ali so se starši kaj naučili o avtomatizaciji poštevanke svojega otroka 

Ste se preko izvedbe vedenjsko-kognitivne metode, prilagojene za 
poštevanko, tudi sami kaj naučili o avtomatizaciji poštevanke Vašega otroka? 

Odgovor starši (f) 

Da. 6 

Ne. 0 

Ʃ 6 
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Iz tabele 39 je razvidno, da so se vsi starši preko izvedbe treninga avtomatizacije 
poštevanke z vedenjsko-kognitivno metodo tudi sami nekaj naučili o avtomatizaciji 
poštevanke svojih otrok. 

Tabela 40: Prednosti treninga po mnenju staršev 

Kaj bi izpostavili kot dobro stran treninga? 

Učenec Odgovori staršev 

Teo Navajanje na sprotno delo, prav tako 
otrok ugotovi, da za dosego cilja ni 
potrebno veliko, če se seveda dela vsak 
dan in zbrano. 

Tina Individualen pristop, sistematično 
vsakodnevno utrjevanje, po korakih 
pridobivanje oz. utrjevanje znanja. 

Tadej Zanimive vaje in igre.  

Leo Da moj otrok sedaj obvlada poštevanko. 

Lara Postopno utrjevanje, učenje z igro, 
povečanje interesa otroka. 

Simona Učenje vsak dan kratek čas, drugačen 
način, ni več odpora za učenje 
poštevanke in delanje domačih nalog pri 
matematiki. 

V tabeli 40 vidimo, da so starši navedli različne dobre strani treninga. Starši Tea, Tine 
in Simone so poudarili vsakodnevno učenje. Starši Tadeja in Lare so poudarili vaje z 
igro. Leova mama je navedla, da je najboljša stvar ta, da njen otrok sedaj obvlada 
poštevanko. 

Tabela 41: Pomanjkljivosti treninga po mnenju staršev 

Kaj bi izpostavili kot pomanjkljivost treninga? 

Učenec Odgovori staršev 

Teo Nič. 

Tina Nič, vse je bilo odlično. 

Tadej Nič. 

Leo Nič. 

Lara Nič. 

Simona Nič. 

Iz tabele 41 lahko razberemo, da pomanjkljivosti treninga starši niso opaţali. 

Tabela 42: Sporočila staršev (Op.: tabela 42 se nadaljuje na naslednji strani.) 

Bi ţeleli še kaj sporočiti? 

Učenec Odgovori staršev 

Teo / 

Tina Hvaležna sem za priložnost, verjamem, 
da ste prišli ob pravem času, da bo moj 
otrok imel boljše temelje in boljši odnos 
do matematike v življenju, ker je Tina 
poštevanko naravnost sovražila. Odlično, 
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hvala. 

Tadej / 

Leo / 

Lara / 

Simona / 

V tabeli 42 vidimo, da je ţelela nekaj dodatnega sporočiti le Tinina mama, ki je bila za 
napredek pri svoji hčerki zelo hvaleţna. 

Povzetek ocen treninga avtomatizacije poštevanke z vedenjsko-kognitivno metodo s 
strani staršev: 
 
Starši so sodelovanje s študentko ocenili kot zelo dobro, prav tako so jim bila 
navodila jasna ter razumljiva. Pripomočke so označili kot zelo dobre in zanimive za 
uporabo. Tudi sami so se s pomočjo treninga naučili nekaj o avtomatizaciji 
poštevanke svojih otrok. Kot dobre strani treninga so izpostavili vsakodnevno učenje, 
vaje z igro, izboljšanje učencev pri obvladovanju poštevanke po izvedbi treninga, 
povečanje interesa učencev za vajo poštevanke ter zmanjšanje odpora do utrjevanja 
poštevanke. 
 

3. 4. 4 Pregled raziskovalnih vprašanj in razprava 

Predstavili smo stanje pred začetkom izvedbe treninga avtomatizacije poštevanke z 
vedenjsko-kognitivno metodo, sam trening in stanje po zaključku izvedbe treninga 
avtomatizacije poštevanke. Posamezne učinke bomo predstavili po posameznih 
raziskovalnih vprašanjih. 

RV1: Ali se s pomočjo treninga avtomatizacije poštevanke z vedenjsko-
kognitivno metodo izboljša odnos in poveča učenčev interes za utrjevanje 
poštevanke? 

Pred izvedbo treninga avtomatizacije poštevanke z vedenjsko-kognitivno metodo 

smo ugotovili, da noben učenec ni imel rad poštevanke (tabela 4). Po mnenju 

učiteljev in staršev je bil odnos do poštevanke negativen pri vseh učencih razen pri 

Tadeju, pri katerem je bil po mnenju mame dober (tabela 5). Po mnenju učiteljev in 

staršev (tabeli 6 in 7) poštevanka učencem ni predstavljala izziva in se je doma sami 

niso učili. Poštevanka je bila po mnenju staršev in učiteljev nekoliko zanimiva Tadeju, 

po mnenju mame pa Teju. Učenci za učenje poštevanke niso imeli interesa. Vsi 

učenci poštevanke niso avtomatizirali in so bili pri reševanju neuspešni, zato je 

razumljivo, da njihov odnos in interes do poštevanke nista bila najboljša. J. Vipavc in 

M. Kavkler (2015) poudarjata, da predstavlja neuspeh pri matematiki negativno 

izkušnjo, ki se ji ţelimo izogniti. B. Marentič Poţarnik (2016) ugotavlja, da na odnos 

in interes za določeno stvar vplivajo občutek nadzora nad situacijo in prepričanje v 

svoje sposobnosti ter vnašanje osebne vpletenosti učencev, uporaba različnih 

načinov utrjevanja (igre), vključevanje izkušenj otrok. Starši so večinoma navajali, da 

so učenci poštevanko doma utrjevali s ponavljanjem, učenjem na pamet in 

reševanjem delovnih listov (tabela 10).  
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Pri vseh učencih se je interes do poštevanke po izvedbi treninga nekoliko izboljšal 

(tabela 21). Večina učencev ima poštevanko raje. Tina je nekoliko spremenila odnos 

do nje in je ne sovraţi več. Leo je nima rad, jo pa pogosteje rešuje, kar nakazuje na 

manjšo spremembo v odnosu. Interes za poštevanko se je po mnenju učiteljev in 

staršev izboljšal pri vseh učencih (tabeli 23 in 24). Učitelji in starši prav tako 

potrjujejo, da se je izboljšal tudi odnos učencev do poštevanke. Starši so v večini 

označili, da je ta odnos dober, učitelji pa, da je zelo dober (tabela 22). Med izvedbo 

treninga avtomatizacije poštevanke se odnos ni izboljšal in se je interes zmanjšal pri 

Simoni, pri kateri mama treninga ni izvajala po pravilih – vsak dan ob enaki uri, 

ampak je ţelela deklico vsega naučiti ţe prvi dan. Interes in odnos sta se po 

ponovitvi izvedbe izboljšala tudi pri tej učenki. 

Pri izvedbi treninga avtomatizacije poštevanke z vedenjsko-kognitivno metodo smo 

upoštevali dejavnike in elemente, ki vplivajo na učinkovitost vedenjsko-kognitivnega 

pristopa. Ugotovljeno je bilo, da imajo učenci z učnimi teţavami negativne 

avtomatske misli. Najbolj jih vznemirjajo negativne reakcije staršev na neuspeh 

(Ţivčič-Bečirević in Anić, 2001 v Anić, 2004a). S pomočjo treninga avtomatizacije 

poštevanke z vedenjsko-kognitivno metodo smo starše spodbujali k pozitivnim 

reakcijam, ti pa so preko vaj pomagali učencem prepoznati in spremeniti njihove 

negativne misli. Preko kognitivne terapije se kliente na podlagi prepoznavanja, 

evalvacije in ocene realnosti nauči prepoznati te misli, vzpostaviti do njih kritični 

odnos in jih modificirati, kar pripelje do izboljšanja čustvenega doţivljanja (Pastirk, 

2007). Na podlagi podkrepitev z ţetoni in nagradami je ustreznemu vedenju – vaji 

sledila pozitivna posledica, pri čemer gre za Thorndikov učinek, za katerega velja, da 

pozitivna posledica omogoči pogostejše pojavljanje vedenja (Anić, 2004a). 

Povzamemo lahko, da sta se s pomočjo treninga avtomatizacije poštevanke z 

vedenjsko-kognitivno metodo pri vseh učencih izboljšala odnos in interes za 

poštevanko. Ugotovili smo, da se je interes med samim izvajanjem zmanjšal pri 

učenki, katere mama treninga ni izvajala dosledno in po pravilih. Kljub temu se je na 

koncu treninga interes pri tej učenki izboljšal. Dejavnikov, ki so na to vplivali, nismo 

posebej preverjali, lahko pa s pomočjo teoretičnih izhodišč interpretiramo moţne 

razloge. Pastirk (2007) izpostavlja, da poteka pri klientih preko kognitivne terapije 

modifikacija misli, kar pripelje do izboljšanja čustvenega doţivljanja. Prav tako je bila 

uporabljena podkrepitev z ţetoni, ki po ugotovitvah N. Anić (2004a) v obliki pozitivne 

posledice povzroči, da se vedenje pogosteje pojavlja.  
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RV2: Ali se s pomočjo treninga avtomatizacije poštevanke z vedenjsko-
kognitivno metodo izboljša hitrost reševanja in zmanjša število napak pri 
poštevanki? 

 

Graf 21: Prikaz količine pravilnih rezultatov pred in po izvajanju treninga avtomatizacije poštevanke z vedenjsko-
kognitivno metodo. 

Z grafa 21 lahko razberemo, da se je število pravilnih rezultatov izboljšalo oziroma so 
vsi z izjemo Lea dosegli vse točke. Leo je naloge rešil v zelo kratkem času in je pri 
tem naredil napako pri enem računu. Sam si je ustvaril še večji časovni pritisk. 
Časovni pritisk vpliva na to, da imajo učenci med reševanjem teţave pri pomnjenju in 
priklicu informacij, zato lahko prej naredijo napako (Magajna idr., 2008). Po pregledu 
rešitev je Leo napako našel in jo popravil. Količina pravilnih rezultatov se je povečala 
pri vseh vključenih učencih. Ţe prej pri večini učencev ni bilo napak, sedaj pa so vsi 
še enkrat pregledali rezultate. Glede na evalvacije med izvedbo treninga 
avtomatizacije poštevanke z vedenjsko-kognitivno metodo se je količina napak 
zmanjševala, število pravilnih rešitev pa se je večalo. Pri izvedbi treninga 
avtomatizacije poštevanke smo upoštevali nekatere splošne principe, ki so se po J. 
Vipavc in M. Kavkler (2015) pri učencih z učnimi teţavami pri matematiki ţe izkazali 
za učinkovite: prilagoditve naj se vpeljejo, preden jih učenec potrebuje, uporabiti je 
treba ponazorila širše uporabnosti, organizirati je treba nenehno ponavljanje in 
spominske osveţitve, pozitivna podkrepitev učenca, uporaba konkretnega materiala, 
uporaba enostavnega jezika, strukturirano poučevanje v korakih, preverjanje 
razumevanja, prehod od konkretnega k abstraktnemu, učenje po modelu, 
upoštevanje učnega stila učenca. Večina učencev je imela kinestetični učni stil, zato 
smo v vaje vključevali gibanje. B. Marentič Poţarnik (2016) izpostavlja, da naj bi bil v 
šoli prevelik poudarek na vizualno-prostorskem učnem stilu, pomen telesno-
gibalnega pa premajhen, čeprav je pri učenju za vse učence zelo pomembno 
vključevati gibanje. Trening avtomatizacije poštevanke z vedenjsko-kognitivno 
metodo je bil strukturiran in ciljno usmerjen. Pastirk (2007) poroča o učinkovitosti pri 
usvajanju določenih veščin v primeru, da so cilji realni, merljivi in za posameznika 
dosegljivi, srečanja pa potekajo po ustaljeni strukturi. Naša srečanja s starši in učenci 
so potekala po ustaljeni strukturi, prav tako so bili cilji za posamezne stopnje tedenski 
in za učence dosegljivi. Končni cilj smo merili s preizkusom, pri katerem smo lahko 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Teo Tina Tadej Leo Lara Simona

Začetno stanje

Končno stanje



94 

ugotovili napredek. Le-tega so med izvedbo lahko spremljali tudi sami učenci in tako 
dobili občutek, da s trudom in vajo nanj lahko tudi vplivajo. 

 

Graf 22: Prikaz časa (s), porabljenega za računanje pred in po izvedbi treninga avtomatizacije poštevanke z vedenjsko-
kognitivno metodo. 

Z grafa 22 lahko razberemo, da so vsi učenci izboljšali svoj čas reševanja 
poštevanke, saj se je le-ta pri vseh skrajšal. Najmanjši napredek opazimo pri Simoni, 
pri kateri se je izvedba treninga na tretji stopnji prekinila, nato pa ponovno 
nadaljevala. Največji napredek je opazen pri Leu. Geary (1994) izpostavlja pomen 
vaje in ugotavlja, da več vaje pri poštevanki vpliva na shranjevanje znanj v dolgoročni 
spomin ter na hitrejši priklic dejstev. Učenci so s pomočjo treninga avtomatizacije 
poštevanke štiri tedne vsak dan vadili poštevanko. Dejstva so slišali, videli in izrekli 
večkrat. Uporabljene so bile predvsem multisenzorne vaje ter pripomočki, ob čemer 
je bila upoštevana ugotovitev, da človeški moţgani osmišljajo svet z vsemi čutili 
(Greenfield, v Aţman, 2012). 

 

Graf 23: Prikaz ocen obvladanja poštevanke pred in po treningu avtomatizacije poštevanke z vedenjsko-kognitivno 
metodo – starši. 
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Z grafa 23 lahko razberemo, da so po izvedbi treninga avtomatizacije poštevanke z 
vedenjsko-kognitivno metodo starši obvladanje poštevanke svojih otrok ocenili z 
višjimi ocenami. Starši so vsak dan spremljali napredek učencev, prav tako so videli 
rezultate na koncu treninga, zato je razumljivo, da so dali na koncu višje ocene. 

 

Graf 24: Prikaz ocen obvladanja poštevanke pred in po treningu avtomatizacije poštevanke z vedenjsko-kognitivno 
metodo – učitelji. 

Po izvedbi treninga avtomatizacije poštevanke z vedenjsko-kognitivno metodo so 
učitelji obvladanje poštevanke učencev ocenili z višjimi ocenami (graf 24). Učitelji so 
tisti, ki merijo učne doseţke učencev pri matematiki. Glede na to, da se je pri vseh 
učencih pokazal napredek na področjih hitrosti in količine napak pri poštevanki, se je 
le-ta lahko pokazal tudi v šoli. 

Povzamemo lahko, da so pri preizkusu avtomatizacije poštevanke vsi učenci 
izboljšali hitrost reševanja (za 39 računov so porabili manj kot 5 minut), odpravili so 
napake, rešili vse račune in s tem izboljšali avtomatizacijo poštevanke (grafa 21 in 
22). Ena napaka se je pojavila pri Leu, na kar je najverjetneje vplival časovni pritisk. 
Časovni pritisk vpliva na to, da imajo učenci med reševanjem teţave pri pomnjenju in 
priklicu informacij, zato lahko prej naredijo napako (Magajna idr., 2008). Starši in 
učitelji so podali višje ocene obvladovanja poštevanke (grafa 23 in 24). Na izboljšanje 
rezultatov smo poskušali vplivati s kratkotrajnimi, merljivimi cilji in jasno strukturo 
srečanj. Pastirk (2007) poroča o učinkovitosti pri usvajanju določenih veščin v 
primeru, da so cilji realni, merljivi in za posameznika dosegljivi, srečanja pa potekajo 
po ustaljeni strukturi. Učenci so pri treningu avtomatizacije poštevanke z vedenjsko-
kognitivno metodo lahko spremljali lasten napredek in naj vplivali. Pri treningu so bile 
uporabljene predvsem multisenzorne vaje ter pripomočki, ob čemer je bila 
upoštevana ugotovitev, da človeški moţgani osmišljajo svet z vsemi čutili (Greenfield, 
v Aţman, 2012). 
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RV3: Ali je vedenjsko-kognitivna metoda, prilagojena za avtomatizacijo 
poštevanke, učinkovita? 

Na učinkovitost metode nakazujejo zgoraj predstavljeni rezultati, dokazan je bil vpliv 
na odnos do poštevanke, interes zánjo, hitrost reševanja in število napak. Napredek 
pri omenjenih dejavnikih je bil opazen pri vseh vključenih učencih. Zanimalo nas je 
tudi, kako starši in učenci v splošnem ocenjujejo ta pristop. Učenci so trening na 
splošno dobro ocenili. Omenili so, da so drugi člani druţine opazili njihovo učenje, 
njihovo sodelovanje s starši je bilo dobro, srečanja s študentko so ocenili pozitivno, 
navodila so jim bila jasna in razumljiva in da poštevanko bolje obvladajo, je opazila 
vsaj še ena oseba. Pri treningu so jim bile v največji meri všeč posamezne vaje – 
igre, najpogosteje vaja »ristanc« (od tabele 25 do tabele 35). Starši so sodelovanje s 
študentko ocenili kot zelo dobro, prav tako so jim bila navodila jasna ter razumljiva. 
Pripomočke so označili kot zelo dobre in zanimive za uporabo. Tudi sami so se s 
pomočjo treninga naučili nekaj o avtomatizaciji poštevanke svojih otrok. Kot dobre 
strani treninga so izpostavili vsakodnevno učenje, vaje z igro, izboljšanje učencev pri 
obvladanju poštevanke po izvedbi treninga, povečanje interesa učencev za vadbo 
poštevanke ter zmanjšanje odpora do utrjevanja poštevanke (od tabele 36 do tabele 
42). Vedenjsko-kognitivni pristop so terapevti ţe prenesli na področje učnih teţav. 
Kot učinkovita se je izkazala vedenjsko-kognitivna metoda za izboljšanje branja, pri 
kateri se je pokazal napredek pri hitrosti in številu napak pri branju, izboljšal se je 
odnos do branja in interes zanj. Poudarek je bil na pozitivni podkrepitvi, pri primerjavi 
s pristopom brez podkrepitev je bil tisti s podkrepitvami bolj učinkovit (Anić, 1984a). 
Na branje vpliva semantični spomin, ki se uporablja tudi pri poštevanki (Geary in 
Hoard, 2005). Ugotovljeno je bilo, da se primanjkljaji pri priklicu aritmetičnih dejstev 
sopojavljajo s primanjkljaji na področju branja, za katere velja, da jih povzroča 
primanjkljaj na področju fonološkega procesiranja (Fuchs in Fuchs, 2006). 
Vedenjsko-kognitivni pristop pri poštevanki doslej še ni bil preizkušen, zato tudi 
raziskav o njegovi učinkovitosti še ni, učinkovitost le-tega pa lahko v našem primeru 
utemeljimo z učinkovitostjo pri branju in z upoštevanjem motivacijskih in kognitivnih 
komponent, ki so pomembne za samoregulacijo učenja (Lončarič in Peklaj, 2008). 

Glede na ugotovitve pri prvem in drugem raziskovalnem vprašanju ter glede na 
ocene staršev in učencev (od tabele 25 do tabele 35) lahko potrdimo, da je trening 
avtomatizacije poštevanke z vedenjsko-kognitivno metodo učinkovit. Našemu 
treningu je najbolj podobna vedenjsko-kognitivna metoda, prilagojena za izboljšanje 
branja, ki se je prav tako izkazala kot učinkovita (Anić, 1984a).  
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RAZPRAVA 

Rezultati raziskave potrjujejo, da je bil trening avtomatizacije poštevanke z 
vedenjsko-kognitivno metodo učinkovit pri vseh vključenih učencih. S pomočjo 
staršev so štiri tedne vsak dan po deset minut vadili poštevanko na različne načine. 
Najprej so dva tedna utrjevali večkratnike, nato dva tedna račune. Kot avtorica 
raziskave sem se z njimi srečala en teden pred začetkom izvedbe, na začetku 
izvedbe in vsak teden po zaključku izvedbe na posamezni stopnji. Spremembe in 
napredek smo ugotavljali na podlagi evalvacij na vseh stopnjah, s prikazom količine 
napak na tretji in četrti stopnji ter s pomočjo preverjanja stanja pred začetkom in po 
koncu izvedbe treninga. 

Za večjo zanesljivost raziskave smo uporabili triangulacijo metod (5-minutni test 
avtomatizacije poštevanke, vprašalniki, intervju) in virov (učenci, starši, učitelji). 
Najbolj zanesljiv in merljiv podatek napredka je bil 5-minutni preizkus avtomatizacije 
poštevanke, s katerim smo lahko dokazali izboljšanje pri hitrosti računanja in 
zmanjšanje števila napak.  

Trening avtomatizacije poštevanke z vedenjsko-kognitivno metodo je nastal na 
podlagi izhodišč za utrjevanje poštevanke in učinkovitih elementov vedenjsko-
kognitivnega pristopa. Vedenjsko-kognitivni pristop se je izkazal kot učinkovit na 
različnih področjih, tudi pri obravnavi otrok in mladostnikov z motnjo pozornosti in 
hiperaktivnosti (ADHD) ter na področju učnih teţav (Rotvejn Pajič, 2004). Glede na 
kognitivne procese se trening avtomatizacije poštevanke najbolje povezuje z 
branjem. Dokazana je bila učinkovitost vedenjsko-kognitivne metode za izboljšanje 
branja (Anić, 1984a). Kljub temu da je vedenjsko-kognitivna metoda učinkovita pri 
reševanju problemov, pa ni vedno nujno, da je enako uporabna za vse probleme. Ob 
tem je pomembno, da so upoštevani dejavniki z vidikov problema, učenca, okolice 
(staršev) in z vidika terapevta (mediatorja). Nujno je, da so starši motivirani za 
sodelovanje in izvedbo, zato je poudarek na tem, da se sami odločijo za sodelovanje 
pri treningu. Učenec si mora ţeleti izboljšati veščino, problem mora imeti vzrok in 
posledico, mediator mora biti usposobljen. 

A. Jereb (2011) meni, da bi bili v primeru, če bi starši s strani učiteljev imeli dovolj 
strokovne podpore za konkretno urjenje šolske snovi doma, mnogi starši otrokov 
boljši partner pomoči. Starši predstavljajo ključni dejavnik pri učenju z vodenjem ter 
učenju po modelu, ki se ga uporablja pri vedenjsko-kognitivnem pristopu (Pastirk, 
2007). N. Anić (2004a) poudarja, da starši pri reševanju problemov otrok najhitreje 
najdejo konkretno rešitev, ki je primerna za njihove otroke.  

Interes, ki se je pri učencih povečal, je del motivacije. B. Marentič Poţarnik (2016) 
omenja, da na razvoj otrokove motivacije v veliki meri vplivajo starši s svojim 
načinom spodbujanja, vrednotenja znanja in doseţkov, s postavljanjem ciljev, 
nudenjem potrebne pomoči in spodbude, da doseţejo čim boljše rezultate. Velik 
pomen pripisuje pohvalam, ki naj bi bile pristne, poudarek pa je na pomenu 
pripisovanja doseţenega vloţenemu naporu in trudu. Ustrezna podkrepitev učencev 
in pohvale s strani staršev so poudarjene tudi pri vedenjsko-kognitivnem pristopu 
(Pastirk, 2007). 

Vse to so lahko starši vključili v učenje s svojimi otroki pri treningu avtomatizacije 
poštevanke z vedenjsko-kognitivno metodo. Prav tako so bili aktivno vključeni v 
spremljanje otrokovega napredka pri poštevanki. Za takšen način sodelovanja je 
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potrebna angaţiranost in pripravljenost šolskih strokovnih delavcev, da druţini 
pripravijo program, navodila in pripomočke ter jo aktivno vključijo v obravnavo 
učencev s pomočjo domačega učenja. Domače učenje omogoča sproščeno vzdušje 
in spodbuja različne učne izkušnje, učenje po modelu ter učenje skozi igro. 
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4 SKLEP 

V magistrskem delu predstavljamo izvedbo in vrednotenje treninga avtomatizacije 
poštevanke z vedenjsko-kognitivno metodo. Pripravili smo trening, ki je bil glede na 
okviren potek enak za šest učencev 4. razreda OŠ, nekatere vaje so jim bile 
specifično prilagojene. Pri vseh šestih učencih smo ocenili začetno in končno stanje 
ter evalvirali sprotno izvedbo. Podatke smo pridobivali s pomočjo triangulacije metod 
in virov, s čimer smo poskušali zagotoviti večjo zanesljivost. 

Cilj raziskave je bil ugotoviti, ali lahko s pomočjo treninga avtomatizacije poštevanke 
z vedenjsko-kognitivno metodo izboljšamo učenčev odnos do učenja poštevanke in 
hitrost reševanja ter zmanjšamo število napak pri računanju poštevanke. Pozitiven 
učinek in napredek sta bila vidna pri vseh učencih tako na področjih odnosa in 
interesa kot pri hitrosti in številu napak. Na osnovi rezultatov in teoretičnih izhodišč 
lahko zaključimo, da je trening avtomatizacije z vedenjsko-kognitivno metodo 
učinkovit. 

Napredek so opazili in potrdili učenci, učitelji in starši. Z izvedbo treninga so bili 
zadovoljni. 5-minutni preizkus znanja iz poštevanke je merljiv dokaz o napredku 
učencev. Prednost treninga je v sistematični strukturi, vsakodnevni kratkotrajni vaji, 
aktivnem vključevanju staršev, ki lahko tudi sami dosegajo napredek pri svojih 
otrocih, v spodbujanju notranje motivacije učencev z zagotavljanjem uspeha, tako da 
na začetku izvajajo vaje, pri katerih so uspešni. 

Na izvedeno raziskavo lahko pogledamo še s kritičnega vidika. Priprava vaj in navodil 
za posameznega učenca in starše je zahtevala precej časa. Za obiske na domu je 
bilo treba prevoziti kar nekaj različnih poti. Za trening avtomatizacije poštevanke z 
vedenjsko-kognitivno metodo se morajo odločiti starši sami in nato celotno metodo 
izvajati dosledno, sicer je učinek slabši ali pa ga ni. Prav tako je potrebna pozitivna, 
jasna komunikacija s starši, za katero mora mediator imeti občutek. Za izvajanje 
podobnih treningov v prihodnje bi se morale šole angaţirati, imeti usposobljene 
mediatorje (specialne pedagoge, učitelje dodatne strokovne pomoči, učitelje 
razrednega pouka, socialne pedagoge), ki bi staršem tovrsten trening predstavili in jih 
vanj vključili. Vzorec šestih učencev je relativno majhen, zato rezultatov ne smemo 
posploševati. 

Rezultati naše raziskave nakazujejo, da je trening avtomatizacije poštevanke z 
vedenjsko-kognitivno metodo učinkovit. Poudariti je treba, da gre za eno izmed 
metod, ki ni nujno najboljša in se je lahko posluţujemo pod pogojem, da ima učenec 
pri avtomatizaciji poštevanke teţave ter da so starši pripravljeni sodelovati. Prav tako 
je pomembno, da so pri oblikovanju programa upoštevani vsi elementi in dejavniki, ki 
vplivajo na učinkovitost vedenjsko-kognitivnega pristopa. Smiselno bi ga bilo pripraviti 
za skupinsko izvedbo v šoli in k sodelovanju povabiti starše učencev 4. razreda. V 
nadaljnjih raziskavah bi ga lahko pripravili in izvedli tudi z učenci 3. razreda, ki v 
drugem ocenjevalnem obdobju ţe poznajo celotno poštevanko. Ob poštevanki bi ga 
lahko pripravili in prenesli še na druga področja. Ker smo tukaj izhajali iz povezav 
med poštevanko in branjem, kjer smo izpostavili semantični spomin, bi lahko trening 
prilagodili učenju tujega jezika, ki ravno tako zahteva semantični spomin. Prav tako bi 
ga bilo smiselno preizkusiti pri drugih osnovnih veščinah, kot so na primer pisanje, 
risanje, pravopis, in pri učencih s specifičnimi učnimi teţavami. 
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6 PRILOGE 

6. 1 PRILOGA 1 
 

VPRAŠALNIK O ZNANJU, ODNOSU IN INTERESU ZA POŠTEVANKO (UČITELJI) 

Sem Sara Ferlin, študentka Pedagoške fakultete UL. Pripravljam magistrsko nalogo z 
naslovom Avtomatizacija poštevanke z vedenjsko-kognitivno metodo. S spodnjimi 
vprašanji ţelim izvedeti, kaj menite o znanju, odnosu in interesu določenega učenca 
za matematiko ter poštevanko. Z učencem bom izvedla trening avtomatizacije 
poštevanke z vedenjsko-kognitivno metodo. Za odgovore se Vam lepo zahvaljujem. 

1. Kako bi opisali učenca (kako se vključuje v skupino v razredu, katera so 
njegova močna in katera šibka področja v šoli)? 

 

2. Ali ste pri učencu zaznali kakšne učne teţave pri matematiki? Če da, katere? 

 

3. Kakšen je po Vašem mnenju učenčev odnos do poštevanke? 

a) zelo slab 
b) slab 
c) dober 
d) zelo dober 
 
4. Kako bi ocenili učenčevo znanje poštevanke (številčno od 1 do 10) ? 
 
________________ 
 
 
5. Preberite vsako trditev posebej. S kriţcem (X) označite, ali trditev za učenca 
ne drţi, delno drţi ali drţi. 

 NE DRŢI. DELNO 
DRŢI. 

DRŢI. 

1. Učenec se rad uči poštevanko.    

2. Poštevanka je učencu zanimiva.    

3. Poštevanka učencu predstavlja 
izziv. 

   

4. Učenec se tudi doma uči 
poštevanko. 

   

5. Učenec z veseljem utrjuje 
poštevanko. 

   

 

 Hvala za odgovore! 
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6. 2 PRILOGA 2 

VPRAŠALNIK O ZNANJU, ODNOSU IN INTERESU ZA POŠTEVANKO (STARŠI) 

Sem Sara Ferlin, študentka Pedagoške fakultete UL. V okviru magistrske naloge z 
naslovom Avtomatizacija poštevanke z vedenjsko-kognitivno metodo bom z Vami in 
Vašim otrokom izvedla trening avtomatizacije poštevanke. S spodnjimi vprašanji 
ţelim izvedeti, kaj menite o znanju, odnosu in interesu vašega otroka za poštevanko. 
Za odgovore se Vam lepo zahvaljujem. 

Katera je Vaša najvišja doseţena stopnja izobrazbe? 

a) osnovnošolska izobrazba 
b) srednja poklicna izobrazba 
c) srednja strokovna izobrazba 
d) srednja splošna izobrazba 
e) višja izobrazba (višja strokovna, višješolska, višješolska specialistična) 
f) dodiplomska izobrazba (visoka strokovna, univerzitetna) 
g) podiplomska (specializacija, magisterij, doktorat) 

1. Kako bi opisali svojega otroka (kakšni so njegovi interesi, v čem je dober, kje 
ima teţave)? 

 

 

 

 

 

2. Ali ste zaznali kakšne teţave pri učenju poštevanke? 

a) Ni si zapomnil zaporedja večkratnikov. 
b) Zamenjeval je mestne vrednosti (24 – 52 (zamenjal številki, namesto 24 = 42, 52 = 
25), 9 je zamenjal s 6). 
c) Ugibal je rezultate. 
d) Drugo: ___________________________________________________________ 
 

3. Kakšen je po Vašem mnenju otrokov odnos do poštevanke? 

a) zelo slab 
b) slab 
c) dober 
d) zelo dober 
 
4. Kako bi ocenili otrokovo znanje poštevanke (številčno od 1 do 10)? 

 

________________ 
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5. Preberite vsako trditev posebej. S kriţcem (X) označite, ali trditev za otroka 
ne drţi, delno drţi ali drţi. 

 NE DRŢI. DELNO 
DRŢI. 

DRŢI. 

1. Poštevanka je otroku zanimiva.    

2. Poštevanka otroku predstavlja 
izziv. 

   

3. Otroka ni bilo potrebno spodbujati, 
da se je učil poštevanko. 

   

4. Doma se otrok večkrat sam uči 
poštevanko. 

   

5. Otrok pri učenju poštevanke ni 
potreboval moje pomoči. 

   

 

 

6. Koliko časa in na kakšne načine se je otrok učil poštevanko? 

 

 

 

Hvala za odgovore! 
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6. 3 PRILOGA 3 

INTERVJU Z UČENCEM 

1. Predstavi se. (Kaj delaš v prostem času, v čem si dober, kje imaš teţave?) 

 

 

2. Imaš rad poštevanko? 

 

 

3. Oceni svoje znanje poštevanke v primerjavi s svojimi sošolci. Na daljici 
označi, kje se nahajaš. Skrajno levo je učenec, ki najslabše obvlada poštevanko, 
skrajno desno pa učenec, ki poštevanko najbolje obvlada.  

 

             

 

 

 

 

 

Hvala za odgovore! 
  



110 

6. 4 PRILOGA 4 
5-minutni preizkus znanja poštevanke (Linasi, 2016). 

Preberi, premisli in čim hitreje reši! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 ∙ 5 = ____ 

2 ∙ 3= ____ 

10 ∙ 7 = ____ 

4 ∙ 2 = ____ 

3 ∙ 6 = ____ 

10 ∙ 10=____ 

2 ∙ 5 = ____ 

4 ∙ 4  = ____ 

10 · 8 = ____ 

5 ∙ 5= ____ 

5 ∙ 4 = ____ 

9 ∙ 10 = ____ 

8 ∙ 5 = ____ 

8 ∙ 3  = ____ 

9 ∙ 3= ____ 

6 ∙ 6 = ____ 

7 ∙ 2 = ____ 

6 ∙ 5 = ____ 

6 ∙ 4 = ____ 

6 ∙ 2 = ____ 

7 ∙ 7 = ____ 

2 ∙ 9 = ____ 

8 · 4 = ____ 

7 · 3 = ____ 

4 ∙ 9 = ____ 

5 ∙ 7 = ____ 

8 ∙ 8 = ____ 

7 ∙ 5 = ____ 

7 ∙ 4  = ____ 

8 ∙ 7  = ____ 

6 ∙ 9 = ____ 

9 · 8 = ____ 

7 ∙ 6 = ____ 

7 ∙ 9 = ____ 

8 ∙ 4  = ____ 

7 ∙ 8  = ____ 

9 ∙ 9 = ____ 

8 ∙ 6 = ____ 

9 ∙ 5 = ____ 
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6. 5 PRILOGA 5 
 

KONTROLNA LISTA RABE STRATEGIJ 

 

Strategija Število računov, pri katerih jo učenec 
uporabi 

MATERIALNA  

VERBALNA  

MISELNA  
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6. 6 PRILOGA 6 

INTERVJU Z UČENCEM 

1. Ali imaš po treningu raje poštevanko? 

 

2. Misliš, da se je po treningu tvoje znanje poštevanke kaj izboljšalo? 

 

3. Oceni svoje znanje poštevanke v primerjavi s svojimi sošolci. Na daljici 
označi, kje se nahajaš. Skrajno levo je učenec, ki najslabše obvlada poštevanko, 
skrajno desno pa učenec, ki poštevanko najbolje obvlada.  

               

 

 

 
4. Kaj so rekli drugi člani v druţini, ko si vadil s treningom avtomatizacije 
poštevanke? 

 

5. Kako se ti je zdelo učenje z enim od staršev? 

 

6. Kako so se ti zdela srečanja s študentko? 

 

7. Si dobil dovolj navodil za izvajanje s starši? 

 

8. Ali je še kdo opazil, da sedaj bolje obvladaš poštevanko? 

 

9. Kaj ti je bilo pri treningu poštevanke najbolj všeč? 

 

10. Kaj ti pri treningu poštevanke ni bilo všeč? 

 

Hvala za odgovore! 
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6. 7 PRILOGA 7 

VPRAŠALNIK O ZNANJU, ODNOSU IN INTERESU ZA POŠTEVANKO (STARŠI) 

Sem Sara Ferlin, študentka Pedagoške fakultete UL. S spodnjimi vprašanji ţelim 

izvedeti, če ste po izvedbi treninga avtomatizacije poštevanke z vedenjsko-kognitivno 

metodo opazili napredek na področjih znanja, odnosa in interesa Vašega otroka za 

poštevanko. Za odgovore se Vam lepo zahvaljujem. 

1. Kakšna sta po Vašem mnenju učenčev odnos in interes za poštevanko po 
izvedbi treninga avtomatizacije poštevanke z vedenjsko-kognitivno metodo? 

a) zelo slab  
b) slab 
c) dober 
d) zelo dober 
 
2. Kako bi ocenili znanje poštevanke otroka po izvedbi vedenjsko-kognitivne 
metode, prilagojene za poštevanko (številčno od 1 do 10)? 

__________ 
 
3. Preberite vsako trditev posebej. S kriţcem (X) označite, ali trditev za otroka 
ne drţi, delno drţi ali drţi. 

 NE DRŢI. DELNO 
DRŢI. 

DRŢI. 

1. Poštevanka je otroku po treningu 
bolj zanimiva. 

   

2. Poštevanka otroku zdaj predstavlja 
izziv. 

   

3. Otroka ni potrebno dodatno 
spodbujati, da se uči poštevanko. 

   

4. Doma se sedaj večkrat sam uči 
poštevanko. 

   

5. Otrok pri učenju poštevanke ne 
potrebuje moje pomoči. 

   

 
 
4. Ali menite, da otrok po izvedbi treninga hitreje rešuje račune poštevanke? 

a) DA 
b) NE 
 
5. Menite, da se je število otrokovih napak po izvedbi treninga pri poštevanki 
zmanjšalo? 

a) DA 
b) NE 
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6. Kako bi ocenili sodelovanje s študentko? 

a) zelo slabo 
b) slabo 
c) dobro  
d) zelo dobro 
 
7. Kako bi ocenili jasnost in razumljivost navodil za izvedbo treninga? 

a) zelo slabo 
b) slabo 
c) dobro  
d) zelo dobro 
 
8. Kako bi ocenili ustreznost pripomočkov za utrjevanje poštevanke? 
 
a) pripomočki so slabi in neuporabni 
b) pripomočki so slabi 
c) pripomočki so dobri 
d) pripomočki so zelo dobri in zanimivi za uporabo 
 

9. Ste se preko izvedbe treninga avtomatizacije poštevanke z vedenjsko-
kognitivno metodo tudi sami kaj naučili o avtomatizaciji poštevanke Vašega 
otroka? 

a) DA 
b) NE 
 
10. Kaj bi izpostavili kot najboljšo stran treninga? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

11. Kaj bi izpostavili kot pomanjkljivost treninga, bi kaj spremenili? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

12. Bi ţeleli še karkoli sporočiti? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 

Hvala za vaše odgovore! 
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6. 8 PRILOGA 8 

VPRAŠALNIK O ZNANJU, ODNOSU IN INTERESU ZA POŠTEVANKO (UČITELJI) 

Sem Sara Ferlin, študentka Pedagoške fakultete UL. Starši so z učenci 5 tednov 
izvajali trening avtomatizacije poštevanke z vedenjsko-kognitivno metodo. S 
spodnjimi vprašanji ţelim izvedeti, če ste po izvedbi treninga avtomatizacije 
poštevanke z vedenjsko-kognitivno metodo opazili napredek na področjih znanja, 
odnosa in interesa določenega učenca za poštevanko. Za odgovore se Vam lepo 
zahvaljujem. 

1. Kakšna sta po Vašem mnenju učenčev odnos in interes za poštevanko po 
izvedbi treninga avtomatizacije poštevanke z vedenjsko-kognitivno metodo? 

a) zelo slab 
b) slab 
c) dober 
d) zelo dober 
 
2. Kako bi ocenili učenčevo znanje poštevanke po izvedbi treninga 
avtomatizacije poštevanke z vedenjsko-kognitivno metodo (številčno od 1 do 
10)? 

__________ 
 
3. Preberite vsako trditev posebej. S kriţcem (X) označite, ali trditev za učenca 
ne drţi, delno drţi ali drţi. 

 NE DRŢI. DELNO 
DRŢI. 

DRŢI. 

1. Učenec se raje uči poštevanko.    

2. Poštevanka je učencu bolj 
zanimiva. 

   

3. Poštevanka učencu predstavlja 
izziv. 

   

4. Učenec se tudi doma uči 
poštevanko. 

   

5. Učenec z veseljem utrjuje 
poštevanko. 

   

 

4. Ali menite, da učenec po izvedbi treninga hitreje rešuje račune poštevanke? 

a) DA 
b) NE 
 
5. Menite, da se je število učenčevih napak po izvedbi treninga pri poštevanki 
zmanjšalo? 

a) DA 
b) NE 

Hvala za vaše odgovore! 


