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POVZETEK
V teoretičnem delu magistrskega dela je izpostavljena pomembnost učiteljeve vloge pri
uresničevanju inkluzivne vzgoje in izobraževanja v praksi. Predstavljene so naloge učitelja na
5-stopenjskem modelu nudenja pomoči učencem z učnimi težavami, pri čemer največ
pozornosti namenjamo njegovi ključni vlogi, ki jo ima pri obravnavi učencev z diskalkulijo.
Diskalkulija je učna motnja, ki vpliva na sposobnost usvajanja matematičnih znanj in spretnosti
ter vpliva na posameznikovo vseživljenjsko uspešnost tako na matematičnem področju kot
drugih področjih njegovega vsakdana. V teoretičnem delu predstavljamo, kako lahko učitelj, ki
z učenci preživi največ časa, prepozna učence z diskalkulijo. Hkrati izpostavljamo, katere so
učinkovite prilagoditve ter oblike pomoči, ki bi se jih naj učitelj, poleg dobre poučevalne
prakse, posluževal, da tudi učencem z diskalkulijo omogoči doseganje učnih ciljev. Ker pa tako
kot učenci tudi učitelj pri svojem delu potrebuje podporo in pomoč, je izpostavljena
pomembnost njegovega sodelovanja z drugimi strokovnjaki na šoli in izven nje. V okviru
empiričnega dela smo s pomočjo anketnega vprašalnika med dvainpetdesetimi učitelji
razrednega pouka raziskali, kako dojemajo svojo vlogo pri obravnavi učencev z diskalkulijo,
na kakšne načine jih prepoznavajo, kakšne prilagoditve in pomoč jim omogočajo ter s kom in
kako učinkovito pri tem sodelujejo. Želeli smo ugotoviti tudi, ali se med odgovori razrednih
učiteljev pojavljajo razlike glede na število let delovne dobe in glede na to, ali so učenca, pri
katerem se kažejo značilnosti diskalkulije, že poučevali ali ne.
Rezultati empirične raziskave so pokazali, da največ anketiranih razrednih učiteljev navaja, da
je njihova naloga pri obravnavi učencev z diskalkulijo prepoznavanje učenčevih težav in
prilagajanje pouka individualnim potrebam posameznega učenca. Učitelji so odgovorili tudi,
da učence z diskalkulijo prepoznavajo na več različnih načinov in se ob tem večinoma ne
srečujejo z nobenimi težavami. Obenem pa navajajo, da učencem z diskalkuljo nudijo različne
prilagoditve in oblike pomoči. Anketirani učitelji menijo, da so pri obravnavi učencev z
diskalkulijo velikokrat sami ter da podpora in pomoč, ki so ju deležni s strani šolskega tima,
nista zadostni. Učitelji ocenjujejo, da bi za še uspešnejšo obravnavo učencev z diskalkulijo
potrebovali nekaj dodatnih znanj na tem področju, ki bi si jih lahko pridobili v okviru dodatnih
strokovnih izobraževanj.
KLJUČNE BESEDE: inkluzivna vzgoja in izobraževanje, timsko delo, učenci z diskalkulijo,
vloga učitelja pri prepoznavanju in nudenju pomoči učencem z diskalkulijo

ABSTRACT

In the theoretical part of the master thesis, the importance of the teacher's role in the
implementation of inclusive education in practice, is exposed. Moreover, the teacher's role at
the 5-tier model in helping students with difficulties is presented. The most attention is devoted
to the vital role he plays in dealing with students with dyscalculia. Dyscalculia is a learning
disorder, which affects the acquisition of mathematical knowledge and skills. Dyscalculia also
affects the individual’s lifelong success both on the field of mathematics and other areas of his
everyday life. In the theoretical part we present, how the teacher, who spends the most time
with the students, can identify students with dyscalculia. Moreover, we highlight, which are
effective adjustments and forms of assistance, which in addition to good teaching practices the
teacher should use, in order to enable students with dyscalculia to achieve learning aims. Since,
the teacher also requires the support and assistance in their work, the importance of his
collaboration with other experts in and outside of school, is exposed. In the empirical part, using
the questionnaire among fifty-two primary teachers, we have investigated, how they perceive
their role in dealing with pupils with dyscalculia, in what ways they recognize them, what
adaptations and support they enable them to, and with whom and how affective they collaborate
in dealing with students with dyscalculia. We also wanted to ascertain, whether there are
differences in teachers' answers depending on the number of their years of service and according
to the fact, whether they had already taught students, showing characteristics of dyscalculia, or
not.
The results of empirical studies have shown, that most class teachers, included in the study,
state, that their task in dealing with students with dyscalculia is to identify students’ difficulties
and adapting learning process to individual needs of each student. The teachers also answered,
that they recognize students with dyscalculia in many different ways and that they normally
don’t encounter any problems while recognizing. At the same time they state, that they offer
various forms of assistance to students with dyscalculia. Teachers feel that they are often alone
in dealing with students with dyscalculia, and that the support and assistance, they receive from
the school team, is not sufficient. To be able to deal with students with dyscalculia even more
effectively, primary teachers estimate, that they would need some additional knowledge in this
field, which they could gain through the additional professional training.
KEY WORDS: inclusive education, team work, students with dyscalculia, the role of the
teacher in recognizing and providing assistance to pupils with dyscalculia
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1

UVOD

Matematika zaznamuje velik del našega življenja. Tehnologija, ki jo uporabljamo doma, v šoli
ali na delovnem mestu, temelji na matematičnem znanju, in če hočeš biti sprejet v družbi, moraš
poznati vsaj osnove matematike (Kilpatrick, Swafford in Findell, 2001). Pouk matematike v
osnovni šoli obravnava osnovne in za vsakogar pomembne matematične pojme na način, ki je
usklajen z učenčevim kognitivnim razvojem, sposobnostmi, osebnimi lastnosti in življenjskim
okoljem (Učni načrt za matematiko, 2011). Matematika je predmet, ki je v osnovni šoli poleg
maternega jezika najpogosteje na urniku (Peklaj, 2012). Je pa tudi predmet, ki je v osnovni šoli
najpogosteje negativno ocenjen, saj 30 % vseh negativnih ocen pripada ravno
matematiki (Kavkler, 1997). Te so pogosto povezane z učnimi težavami na področju
matematike.
Učenci s specifičnimi učnimi težavami na področju matematike imajo pomembno večje težave
kot vrstniki brez učnih težav pri usvajanju določenih matematičnih vsebin, na področju
kognicije in metakognicije (Shin in Bryant, 2015). Geary (2004) poleg specifičnih aritmetičnih
učnih težav v to skupino uvršča tudi diskalkulijo. Diskalkulija je zelo širok izraz, ki predstavlja
vseživljenjske težave na področju matematike (National center for learning disabilities, 2006).
Vsak učenec ima svoj profil težav, primanjkljajev in potreb, zato o njej ni enotne slike.
Najpogosteje pa se težave pojavljajo pri usvajanju matematičnega konceptualnega,
deklarativnega, proceduralnega in problemskega znanja (Kavkler idr., 2008).
Danes se od vseh strokovnih delavcev na šoli pričakuje, da bodo vsakemu posamezniku, tudi
učencem z diskalkulijo, omogočili napredovanje in rezultate, ki so v skladu z njegovimi
zmožnostmi. Zato so strokovni delavci, predvsem pa učitelji postavljeni pred velik izziv.
Njihova vloga je namreč ključna, saj morajo učence z diskalkulijo prepoznati in slediti načelom
dobre poučevalne prakse ter jim v okviru rednega in dopolnilnega pouka nuditi ustrezne
prilagoditve, povezane z njihovimi primanjkljaji. Učitelji morajo vedeti, kateri so ustrezni
didaktični materiali in strategije poučevanja za učence z diskalkulijo. Le na podlagi tega znanja
in pozitivnih stališč do dela z učenci z diskalkulijo, je lahko učitelj uspešen pri njihovi
obravnavi (Žakelj in Valenčič Zuljan, 2015). Ker pa učitelji pogosto nimajo dovolj znanja o
delu z učenci s težavami pri učenju matematike, tudi oni potrebujejo podporo in pomoč. Učitelji
največkrat sodelujejo s specialnim pedagogom, psihologi, terapevti, tehnološkimi svetovalci,
svetovalci iz zunanjih strokovnih ustanov in s starši (Mitchell, 2015; Evans, 2007). Ti mu
pomagajo in svetujejo pri izvajanju vzgojno-izobraževalnega procesa ter nudenju pomoči
učencem s težavami pri učenju matematike (Kavkler, 2008c). V kolikor učenci z diskalkulijo
niso prepoznani oziroma so neustrezno obravnavani, so lahko posledice njihove učne
neuspešnosti dolgoročne in poleg izobraževalnega segajo še na ekonomsko, zdravstveno in
socialno področje (Magajna, Kavkler, Čačinovič Vogrinčič, Pečjak in Bregar Golobič, 2008).
Težave na področju matematike pa lahko negativno vplivajo tudi na poklicno udejstvovanje v
odrasli dobi (Rubinsten in Tannock, 2010).
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V teoretičnem delu predstavljamo, kakšne so učiteljeve naloge pri uresničevanju inkluzivne
vzgoje in izobraževanja, predvsem pri prilagajanju učnega procesa učencem z diskalkulijo. Za
slednje je potrebno te učence in njihove primanjkljaje najprej prepoznati, zato izpostavljamo s
čim si lahko učitelji pri tem pomagajo. Obenem predstavljamo, katere so ustrezne prilagoditve
in oblike pomoči, ki jih lahko učitelj izvaja pri delu z učenci z diskalkulijo. V empiričnem delu
smo raziskali, ali učitelji razrednega pouka poznajo svojo vlogo pri obravnavi učencev z
diskalkulijo, na kakšne načine jih prepoznavajo, kakšne prilagoditve in načine pomoči jim
nudijo ter s kom pri tem sodelujejo.
Za lažje razumevanje magistrskega dela predstavljamo terminologijo, ki opredeljuje populacijo
učencev z diskalkulijo. Skozi leta so se namreč pri opredelitvah pojavile določene spremembe.
Po Zakonu o osnovni šoli (2006, 11. člen) so učenci s posebnimi potrebami učenci z motnjami
v duševnem razvoju, slepi in slabovidni otroci, gluhi in naglušni otroci, otroci z govornimi
motnjami, gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci in otroci z motnjami vedenja in
osebnosti ter učenci z učnimi težavami in posebej nadarjeni učenci. Učne težave delimo na
splošne in specifične; med slednje spadajo tudi učne težave pri matematiki. Le-te nadalje delimo
na splošne in specifične, katerih del je poleg specifičnih aritmetičnih učnih težav tudi
diskalkulija (Magajna idr., 2008).
V Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (2007, 5. člen) so nekatere
posodobitve pri opredelitvi populacije učencev s posebnimi potrebami. V to skupino namreč ne
uvrščajo več učencev z učnimi težavami, ampak učence s primanjkljaji na posameznih
področjih učenja, tudi na področju matematike, kamor v skladu z Zakonom o osnovni šoli
spadajo učenci z lažjo in zmerno diskalkulijo (Kavkler idr., 2008).
V nadaljevanju bomo uporabljali strokovne izraze, kakor so navedeni v posamezni literaturi, ki
jo povzemamo.
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2

INKLUZIVNA VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE
»Otroci v razredu so kot cvetlice v šopku: vedno je eden med njimi odločen, da bo gledal v napačno
smer, eden bo ovenel prej kot drugi, eden bo žarel bolj kot vsi preostali.« (Oscar Wilde)

V tem poglavju bomo predstavili pomen inkluzije v vzgoji in izobraževanju učencev ter
izpostavili vlogo učitelja, ki mora poskrbeti za dobrobit slehernega učenca, pri tem.
Inkluzija je nikoli končan proces iskanja boljših poti odgovarjanja na raznolikost. Je učenje o
tem, kako živeti z razlikami in kako se iz njih učiti (Ainscow, 2005). O njej pogosto govorimo,
kadar želimo poudariti pravico učencev s posebnimi potrebami, da so vključeni v redno šolo in
da imajo možnost izkoristiti svoje potenciale (Farrell, 2005). Pri tem pa ne smemo biti pozorni
le na izobraževalni, ampak tudi na čustven in socialni razvoj posameznika (Schmidt, 2001).
Nadalje Medveš (2003) dodaja, da inkluzivno šolanje pomeni ustvarjanje takšnega učnega
okolja in kulture, v katerem so pomembni dobra komunikacija, sodelovanje in možnost, da se
učenci učijo drug od drugega. Poleg tega je potrebno vsem učencem omogočiti, da uresničijo
svoj potencial in dosežejo raven uspešnosti, ki je potrebna za uspešno napredovanje v šolskem
izobraževalnem sistemu ter v življenju (prav tam). To od učitelja zahteva, da prilagaja učni
načrt, učne metode ter načine preverjanja in ocenjevanja znanja. Kolikor več posebnih potreb
ima učenec, toliko več prilagoditev potrebuje v učnem procesu (Mitchell, 2008). Metode in
oblike dela pa morajo biti zasnovane tako, da ne pomagajo le učencem s posebnimi potrebami,
ampak omogočajo vsem učencem uspešnejše učenje (UNESCO, 2005).
Podobnega mnenja je tudi L. Evans (2007), ki pravi, da inkluzija pomeni oblikovanje takšnega
učnega okolja, v katerem se izogibamo oviram pri učenju in omogočimo učinkovite izkušnje
za vse učence. Oblikovanje resničnega inkluzivnega okolja pomeni zagotoviti učencem, da: si
upajo tvegati, da je v redu delati napake, da lahko vprašajo za pomoč in jo tudi dobijo, da se
trud nagradi enako kot dosežki, da se cenijo vse vrste sposobnosti ter da spoštujemo in
upoštevamo vse učne stile (prav tam).
V skladu z rezultati številnih raziskav, lahko zaključimo, da inkluzivno šolanje vsem, še posebej
učencem s posebnimi potrebami, torej tudi učencem z diskalkulijo, omogoča dosegati boljše
izobraževalne dosežke (Viola, 2006, v Kavkler, 2008a; Mitchell, 2008). Ob tem pa moramo biti
pozorni na dejstvo, da vsi učenci s posebnimi potrebami nimajo koristi od vključevanja v redne
šole. Raziskave namreč dokazujejo, da je za učence z izrazitejšimi posebnimi potrebami
ustreznejše šolanje v programih, ki se izvajajo v specialnih ustanovah (Kavkler, 2008a).
V praksi se velikokrat dogaja, da je inkluzivno šolanje na papirju ustrezno opredeljeno in
načrtovano, potem pa se pojavi vprašanje, kako ga uspešno uresničiti v praksi. Slednje vsekakor
ni lahka naloga, temveč terja dobro sodelovanje na družbeni ravni ter upoštevanje številnih
dejavnikov, ki pogojujejo razvoj inkluzije v praksi.
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2.1 URESNIČEVANJE INKLUZIVNE VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA V
PRAKSI

Inkluzivno šolanje se ne more uresničiti samo po sebi, brez posebnega truda, dogovarjanja in
številnih sprememb na nivoju celotne družbe. Njeno uresničevanje je odvisno od številnih
dejavnikov.
Kot prvo so potrebne spremembe šolske politike in prakse, spremembe okolja ter stališč vseh
udeležencev vzgojno-izobraževalnega sistema do vključevanje vseh učencev v redno
šolo (Kavkler, 2008a). Številni avtorji (Kavkler, 2008a; Meijer, Soriano in Watkins, 2003;
Mitchell, 2008; Schmidt, 2001) menijo, da so prav pozitivna stališča ključna za oblikovanje
takšnih pogojev, ki vsem učencem omogočajo maksimalno izkoriščanje njihovih zmožnosti.
Na stališča učiteljev in ostalih strokovnih delavcev pomembno vpliva organizacija šole,
ustrezno timsko delo in sodelovanje šole z zunanjimi ustanovami in organizacijami ter
prostovoljci. Pri tem ne smemo izključiti pomena inkluzivne državne politike, ki financira
strokovne in materialne vire za vključevanje učencev s posebnimi potrebami v redno
šolo (Fergunson, Kozlevski in Smith, 2001; Kavkler, 2008c). Obenem na uspešnost procesa
vključevanja posameznika v šolsko okolje vplivajo tudi njegove biološke značilnosti,
socialno-emocionalni pogoji in ustrezni vzgojno-izobraževalnim pogoji, katerim, sodeč po
raziskavah, v praksi namenjamo največ pozornosti (Kavkler, 2008b).
Čeprav je odgovornost za uresničevanje inkluzije v šoli porazdeljena med vse strokovne
delavce, je njena uspešnost odvisna predvsem od učiteljev, ki so odgovorni za vse
učence (Meijer, Soriano in Watkins, 2003). Podobno ugotavlja tudi B. Marentič
Požarnik (2003), ki pravi, da je učitelj, ki zagotavlja vsem, posebej učencem s posebnimi
potrebami, primerno socialno in učno okolje, osrednji del uspešnosti tega procesa.
V nadaljevanju bomo predstavili naloge učitelja v procesu vključevanja vseh učencev v učni
proces, še posebej pa se bomo osredotočili na njegovo vlogo pri obravnavi učencev s težavami
pri učenju matematike.

2.2 VLOGA UČITELJA V INKLUZIVNI VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU

»Vsak učitelj je nosilec sprememb.« (Robert Evans)

Ne moremo mimo dejstva, da v šolah narašča število učencev z učnimi težavami, zato se je
preoblikovalo tudi pojmovanje učiteljeve vloge v razredu. Njegova tradicionalna vloga
prenašalca znanja se je razširila na prepoznavanje in upoštevanje individualnih potreb vseh
učencev (Pulec Lah in Kavkler, 2011). Prepoznati namreč mora močna in šibka področja
slehernega učenca ter mu v skladu s tem prilagajati učni proces in mu nuditi ustrezno
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pomoč (Kavkler, 2008c). B. Marentič Požarnik (2003, str. 105) dodaja, da je učitelj postal
»spodbujevalec uspešnega učenja, z aktivnimi, v učence in njihove izkušnje, prejšnje znanje,
zmožnosti, stile učenja … usmerjenimi metodami.«
Najpomembnejša je učiteljeva pripravljenost za vključevanje in poučevanje učencev s
posebnimi potrebami (Banks idr., 2005) ter pozitiven odnos do teh učencev (Meijer, Soriano in
Watkins, 2003). Slednji je v veliki meri odvisen od njihovih izkušenj z učenci s posebnimi
potrebami, njihovega izobraževanja, količine podpore, ki so je deležni, in še od nekaterih drugih
pogojev, kot je npr. velikost razreda (Meijer, Soriano in Watkins, 2003; UNESCO, 2005). Na
žalost pa, po mnenju nekaterih avtorjev (Medveš, 2003; Schmidt, 2001; Opara, 2005), veliko
učiteljev do inkluzije čuti negotovost in strah, kar je večinoma povezano z njihovo pomanjkljivo
izobrazbo na tem področju. Pomanjkljivo usposobljenost učiteljev za delo z učenci z učnimi
težavami, torej tudi učencev z diskalkulijo, ter premajhno razumevanje za te učence zaznavajo
tudi starši in učenci sami (Peklaj in Pečjak, 2008).

2.3 PETSTOPENJSKI MODEL NUDENJA POMOČI

Ker so učenci z učnimi težavami zelo heterogena skupina, ni enoznačnega recepta, ki bi določal
njihovo obravnavo (Kavkler, 2011a). So pa z modelom odziv na obravnavo, ki ga opisujemo v
tem poglavju, predstavljene smernice, ki učiteljem in drugim strokovnim delavcem pomagajo
pri obravnavi učencev z učnimi težavami, da s tem tudi njim zagotovijo uspešno šolanje.
Model odziv na obravnavo je usmerjen v kvalitetno poučevanje vseh učencev, uporabo
učinkovitih metod odkrivanja in zgodnjo obravnavo učencev, rizičnih za učno motnjo, ki
temelji na prepoznanih značilnostih in primanjkljajih učencev (Mellard, McKnight in
Jordan, 2010, v Kavkler 2011a). Je preventivni model, saj ne čakamo na neuspeh, ampak
učencem v naprej nudimo ustrezno podporo in pomoč ter s tem zmanjšamo verjetnost pojava
učne neuspešnosti (Vipavc in Kavkler, 2015).
Nudenje podpore in pomoči učencem z učnimi težavami je v skladu z Zakonom o osnovni
šoli (2006, 12. člen). Ta določa, da moramo učencem z lažjimi in zmernimi učnimi težavami
»prilagoditi metode in oblike dela ter jim omogočiti vključitev v dopolnilni pouk in druge oblike
individualne in skupinske pomoči.«
Na osnovi raziskav in strokovne literature so v Sloveniji oblikovali Koncept dela učne težave v
osnovni šoli (Magajna idr., 2008). Eden izmed ključnih elementov pri uresničevanju tega
koncepta je petstopenjski model, ki omogoča odkrivanje, spremljanje in nudenje podpore ter
pomoči učencem z učnimi težavami. Zaradi različne intenzivnosti težav pri učenju se tudi
pomoč in podpora razprostirata na kontinuumu od manj do bolj intenzivnih oblik. Potekata na
naslednjih stopnjah: pomoč učitelja pri pouku, dopolnilnem pouku in v okviru podaljšanega
bivanja; pomoč šolske svetovalne službe; dodatna individualna in skupinska pomoč; mnenje in
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pomoč zunanjih strokovnjakov; usmeritev v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem
in dodatno strokovno pomočjo. Vsak korak nudenja pomoči mora biti dokumentiran in
evalviran, saj lahko le na ta način prav vsem učencem z učnimi težavami nudimo ustrezno
pomoč (prav tam).
V kolikor sta pomoč in podpora kakovostni ter ustrezni, se število učencev, ki ju potrebujejo, z
vsako naslednjo stopnjo modela zmanjšuje (Kavkler, 2008c). Večina učencev namreč potrebuje
le dobro poučevalno prakso in manjše prilagoditve poučevanja, pri čemer je najpomembnejši
prav učitelj. Manjši delež učencev pa zaradi intenzivnosti svojih težav potrebuje usmerjanje v
izobraževalni program z bolj specialnimi oblikami pomoči (Kavkler, 2009).
V magistrskem delu želimo predstaviti učiteljevo vlogo pri obravnavi učencev z diskalkulijo,
pri čemer je ključnega pomena ustrezno izvedena 1. stopnja modela odziv na obravnavo, ki jo
izpostavljamo v nadaljevanju.

2.3.1 Naloge učitelja na prvi stopnji kontinuuma nudenja pomoči

Vse prevečkrat se dogaja, da učitelj zaradi prehitrega tempa, ki ga narekuje učni načrt, in želje
po doseganju vseh predvidenih ciljev ne prepozna ter ne upošteva individualnih potreb učencev.
Nekateri učenci sicer kljub odsotnosti ustreznih prilagoditev uspejo kompenzirati svoje
primanjkljaje, pri drugih pa se težave le še poglobijo in jim onemogočajo napredovanje.
Da bi se temu izognili, mora učitelj v prvi vrsti odkriti, da učenec z učnimi težavami kljub trudu
in ustrezni pomoči, dosega občutno nižje izobraževalne dosežke kot vrstniki (Kavkler, 2008c).
Učitelj mora biti pozoren tako na učenčeva šibka kot tudi močna področja ter na njegovo
socialno-emocionalno obnašanje (Comfort, 1992). Tudi Greenspan meni (1988, v
Comfort, 1992), da moramo manj razmišljati o učnih primanjkljajih in bolj o učnih
sposobnostih, ob upoštevanju katerih učencu dvigujemo samozavest in mu omogočamo
sprejemanje med vrstniki (Beninghof in Singer, 1998). Naloga učitelja je tudi, da v okviru
rednega in dopolnilnega pouka ter podaljšanega bivanja oblikuje ustrezne prilagoditve procesa
poučevanja, s čimer vpliva na uspešnost vzgoje in izobraževanja vseh učencev v
razredu (Beninghof in Singer, 1998). Učitelj pri tem sodeluje tudi z drugimi učitelji, s starši in
po potrebi s svetovalno službo (Magajna idr., 2008).
Ob koncu prve stopnje nudenja pomoči učitelj dokumentira in oceni učenčeva močna in šibka
področja, izvedene oblike pomoči ter oceni učenčev napredek (Kavkler, 2008c). Raziskave
dokazujejo, da uspešno izvedena prva stopnja kontinuuma pomoči omogoča uspešno doseganje
učnih ciljev vsaj 80 % učencem (Pulec Lah in Kavkler, 2011).
Potrebno je poudariti, da se od učitelja ne pričakuje, da bo obvladal specialne oblike učne
pomoči, ampak da bo upošteval dobro poučevalno prakso in splošne strategije poučevanja otrok
s posebnimi potrebami (Kavkler, 2009). V nadaljevanju bomo predstavili kriterije dobre
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poučevalne prakse, ki jim mora učitelj slediti, če želi učencem s težavami pri učenju matematike
omogočiti čim boljše napredovanje.
2.3.1.1 Dobra poučevalna praksa pri pouku matematike

Ko učitelj razmišlja o delu z učenci s težavami pri učenju matematike, ni dovolj, da upošteva
zgolj oblike pomoči, do katerih so učenci po zakonu upravičeni. Učitelj mora razmišljati
širše – o uporabi ustreznih metod, oblik in strategij dela, ki bodo podprle dobro poučevalno
prakso za vse učence, ne le za učence z učnimi težavami pri matematiki (Magajna, Kavkler in
Košir, 2011). Pri izvajanju dobre poučevalne prakse moramo na prvo mesto postaviti učenca,
upoštevati njegov način učenja in predvideti težave, s katerimi se lahko pri učenju
sreča (Kavkler, Kalan in Hodnik Čadež, 2015).
Po mnenju strokovnjakov (DfES, 2001) naj bi učitelj pri pouku matematike sledil naslednjim
kriterijem:
̶ jasna in razumljiva navodila;
̶ postopnost pri predstavitvi abstraktnih vsebin;
̶ delitev kompleksnih matematičnih pojmov na manjše enote, učenje po korakih;
̶ dovolj časa, da učenci usvojijo pojme, preden nadaljujemo z novo snovjo;
̶ uporaba slik, tabel in drugih pripomočkov, ki učencem pomagajo vizualizirati matematično
nalogo;
̶ navajanje primerov iz vsakdanjega življenja, ki so obenem ustrezni glede na učenčevo starost
in izkušnje;
̶ podajanje sprotne povratne informacije;
̶ možnost, da učenci svoje matematično znanje posredujejo na različne načine;
̶ vsa pomoč je oblikovana glede na individualne potrebe učencev.
Hejny (2012, v Kavkler, Kalan in Hodnik Čadež, 2015) k temu dodaja, da naj bi učitelj pri
pouku matematike zagotovil optimalno razredno klimo, kjer se učenci pri pouku ne dolgočasijo
in ne doživljajo stisk, s čimer učence spodbuja ter krepi njihovo samopodobo. Učitelj naj
pripravi naloge, skladne s sposobnostmi učencev in hkrati ne izpostavlja njihovih napak, ampak
pusti, da jih učenci odkrijejo sami. Pomembno je, da učitelj upošteva predloge vseh učencev,
jim ne vsiljuje svojih strategij reševanja, dopušča diskusijo med učenci in se pozitivno odziva
na vsa vprašanja (prav tam).
Ker se pri matematiki pogosto prehitro preide na reševanje abstraktnih primerov s slikovno
ponazoritvijo, brez predhodne manipulacije s konkretnimi predmeti (Kavkler, 1990), želimo
izpostaviti pomen postopnega prehoda od konkretnega k abstraktnemu.
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Postopen prehod od konkretnega k abstraktnemu
Pri pouku matematike velja upoštevati postopen prehod od konkretnega k abstraktnemu, saj je
preskok od računanja s pomočjo predmetov in slik do miselnega računanja velik izziv za večino
učencev (Chinn, 2012). Slednje drži predvsem za učence s težavami pri učenju
matematike (Ivačič, Jokan, Podlogar, Simončič in Tašner, 2014). Učitelj mora snov najprej
predstaviti s pomočjo konkretnih materialov, da jim prikaže, kako je povezana z vsakdanjim
življenjem. Za tem uporabi slikovni material, ki učencem pomaga vizualizirati operacije med
reševanjem naloge. Šele nazadnje naj bi učitelj uporabil abstraktno ponazoritev matematičnega
pojma s simboli (Kavkler, 2011b). Podobno meni tudi Bruner (1996, v Chapman, 2010), da naj
bi pri predstavitvi matematičnih pojmov sledili zaporedju od neaktivne, ikonične do simbolične
reprezentacije. Na drugi strani pa Chapman (2010) navaja, da so povezave med
reprezentacijami določenega matematičnega pojma pomembnejše kot samo zaporedje
reprezentacij. Bistveno je, da učenci razvijejo spretnost prehajanja med različnimi
reprezentacijami istega matematičnega pojma in da le-te znajo fleksibilno uporabljati. To jim
pomaga pri reševanju matematičnih nalog in pri razvoju matematičnega mišljenja na
splošno (Hodnik Čadež, 2014). Pouk, ki učence spodbuja k razvoju teh spretnosti je
učinkovitejši in učencem pomaga pri razumevanju matematičnih pojmov, kot pouk, ki tega ne
omogoča (Duval, 2002; Griffin in Case, 1997; Kaput, 1989; v Hodnik Čadež, 2014).
Zavedati se moramo dejstva, da »otroci s pravo razvojno diskalkulijo ne morejo računati brez
materialne opore (npr. prstov). Ne smemo jim prepovedati, da bi uporabljali ponazorila, ampak
jim je potrebno pomagati, da jih bodo znali uporabljati čim hitreje in čim bolj
spretno« (Kavkler, 1990, str. 15). Tudi Markovac (1990) je mnenja, da naj učenci uporabljajo
konkretne didaktične pripomočke tako dolgo, dokler jih potrebujejo. Pri tem pa mora biti vsako
rokovanje s konkretnim materialom osmišljeno in ubesedeno, saj učence le to vodi do višjih
miselnih procesov (prav tam). Obenem mora učitelj upoštevati, da so različni didaktični
pripomočki uporabni za obravnavo različnih matematičnih pojmov (Kavkler, 2007) in da ni
univerzalnih pripomočkov za vse učence (Sharma, 2001). Prav tako se uporaba ustreznih učnih
pripomočkov povezuje s področjem matematike, na katerem imajo učenci težave.
Pri vsem tem pa učitelj ne sme ovirati razvoja učenčevih močnih področij. Večkrat se je že
izkazalo, da je učencem z diskalkulijo boljše poiskati ustrezno oporo, npr. žepno računalo, ki
ga uporabljajo pri reševanju zahtevnejših nalog, saj lahko na ta način v vsej razsežnosti razvijejo
svoje potenciale (Kavkler, 2007). Raziskava G. Kverh Žgur (2016) dokazuje, da uporaba
žepnega računala pomaga učencem s težavami pri učenju matematike pri nalogah z izrazi,
nalogah računskih operacij in zaokroževanja ter pri nalogah, ki temeljijo na aritmetičnem
znanju. Ker imajo učenci z diskalkulijo težave s priklicem aritmetičnih dejstev in postopkov,
jim žepno računalo omogoča, da uspešno rešijo osnovne računske operacije in lahko pokažejo
svoje znanje tudi na višjih taksonomskih ravneh (prav tam). Vsekakor pa žepnega računala
učitelj ne sme jemati kot edine rešitve, ampak ga učencu ponudi šele po predhodnem strinjanju
z ostalimi strokovnjaki v timu. Učenec lahko žepno računalo uporabi takrat, ko ob vsej že prejeti
podpori in pomoči ni uspel avtomatizirati aritmetičnih dejstev (Kavkler, 2007).
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Če želi torej učitelj poučevati na način, ki ustreza večini učencev, tudi učencem z diskalkulijo,
mora biti pozoren predvsem na jasnost in postopnost pri poučevanju ter upoštevati učenčevo
predznanje in interese. Učencem mora v skladu z njihovimi potrebami omogočiti uporabo
različnih didaktičnih in tehničnih pripomočkov. Učitelj mora uporabljati pestro in
multisenzorno poučevanje ter pozorno spremljati učenčev napredek, ga pri tem spodbujati in
mu podati sprotno povratno informacijo.
V okviru dobre poučevalne prakse želimo posebej izpostaviti procesa individualizacije in
diferenciacije, s pomočjo katerih učitelj učni proces prilagaja učenčevim potrebam. S tem tudi
učencem z diskalkulijo omogoči optimalno uspešnost.
2.3.1.2 Individualizacija in diferenciacija učnega procesa

Omenjena izraza nedvomno vsak učitelj spozna že med študijem in se z njima sreča tudi v
učiteljski praksi. Načela individualizacije in diferenciacije mora upoštevati pri vsaki učni uri,
saj so v razredu prisotni učenci z različnimi potrebami.
Procesa diferenciacije in individualizacije zahtevata »sistematično opazovanje, ocenjevanje,
načrtovanje in evalvacijo izbranih poučevalnih strategij ter sprotno prilagajanje procesa
poučevanja« (Meijer, Soriano in Watkins, 2003, v Kavkler, 2011a, str. 29). Poleg Zakona o
osnovni šoli (2006) je tudi v Učnem načrtu za matematiko (2011) zapisano, da je treba učencem
s posebnimi potrebami prilagoditi učenje matematike, uporabiti drugačen didaktični pristop in
drugačen dostop do tehnologije, kot njihovim vrstnikom. Pouk jim moramo prilagoditi tako v
fazi načrtovanja, organizacije in izvedbe pouka, kot tudi v procesu preverjanja in ocenjevanja
znanja (Žakelj in Valenčič Zuljan, 2015).
Ob upoštevanju dokumenta Učne težave v osnovni šoli: Koncept dela (Magajna idr., 2008)
mora učitelj prepoznati in upoštevati različnost, drugačnost, enkratnost učencev z diskalkulijo
in jim v skladu s tem prilagoditi učno okolje ter individualizirati učni proces. S tem naj bi
zadovoljil posameznikove potrebe do te mere, da mu omogoči doseči optimalen razvoj glede
na prirojene dispozicije in zmožnosti okolja (Galeša, 1995).
Za oblikovanje individualiziranega učnega procesa mora učitelj poleg značilnosti učencev
(predznanje, kognitivne in afektivne spretnosti in znanja, psihomotorične sposobnosti in
spretnosti, interesi in talenti, učni stil, odnos do učenja …) upoštevati tudi značilnosti
obstoječega učnega načrta (splošni in operativni cilji, vsebine, didaktična načela …), svoje
lastne značilnosti (stil poučevanja, prepričanja o učencih s posebnimi potrebami in njihovem
vključevanju v redno šolo, profesionalna kompetentnost …) in ne nazadnje tudi značilnosti
šolskega in domačega okolja, saj lahko v veliki meri prispevajo k učenčevim težavam. Na
podlagi omenjenih značilnosti lahko učitelj učni proces individualizira s prilagajanjem vsebine,
procesa, preverjanja in ocenjevanja znanja ter učnega okolja (Pulec Lah, 2008).

9

Prilagajanje vsebine
Vsebine so v vzgojno-izobraževalnem procesu povezane s cilji, ki jih moramo posebej za
učence s posebnimi potrebami, torej tudi učence z diskalkulijo, načrtovati na vseh taksonomskih
ravneh posameznih razvojnih področij. Prilagodimo jim tudi naloge in zadolžitve ter
pripomočke in materiale, saj moramo vsem učencem omogočiti dostop do učne vsebine, pa
čeprav na drugačne načine (Pulec Lah, 2008). Učencem z diskalkulijo lahko prilagodimo
tehnične (žepno računalo, računalnik …) in didaktične pripomočke (tabele, kocke, ploščice …).
Obenem jim prilagajamo domače naloge in druge domače obveznosti glede na količino in
zahtevnost, saj jih lahko učenci le tako opravijo samostojno (Vipavc in Kavkler, 2015;
Kavkler idr., 2008).
Prilagajanje procesa
Pri tem se nanašamo predvsem na prilagajanje oblik, metod in strategij dela posameznim
učencem, saj ne moremo določiti le enih, ki so ustrezne za vse učence (Pulec Lah, 2008). V
okviru učnega procesa lahko učitelj izvaja tudi časovne prilagoditve, in sicer tako, da učencem
podaljša čas reševanja naloge. Slednje pozitivno učinkuje predvsem na učence, ki imajo slabo
avtomatizirana matematična dejstva ali postopke in imajo težave s pisanjem ali branjem, kar
velja tudi za učence z diskalkulijo (Vipavc in Kavkler, 2015; Kavkler idr., 2008).
Prilagajanje preverjanja in ocenjevanja znanja
Učitelj mora učencem omogočiti, da izkažejo svoje znanje in spretnosti na raznovrstne
načine (Pulec Lah, 2008). Podobno je navedeno tudi v Učnem načrtu za matematiko (2011), da
lahko matematiko ocenjujemo s pomočjo različnih pisnih nalog, ustnega spraševanja,
predstavitev seminarskih ali projektnih nalog, praktičnih izdelkov ipd. Prilagoditve preverjanja
in ocenjevanja znanja ne smejo temeljiti le na zmanjševanju zahtevnosti snovi, ampak predvsem
na nudenju različnih načinov in oblik postavljanja vprašanj ter različnih načinov posredovanja
učenčevih odgovorov. Učencem s primanjkljaji na področju učenja matematike lahko nudimo
več grafičnih opor, jim omogočimo uporabo didaktičnih in tehničnih pripomočkov pri
reševanju ter podaljšamo čas reševanja preverjanja oziroma ocenjevanja znanja. Hkrati lahko
preverjanje in ocenjevanje znanja razdelimo na več delov ali pa ju izvedemo v posebnem
prostoru, če učenci doživljajo strah pri odgovarjanju pred celim razredom (Kavkler idr., 2008).
Prilagajanje učnega okolja
Tudi ustrezno učno okolje je pomemben dejavnik, ki vpliva na učenje, saj vpliva na učenčev
kognitivni, fizični, socialni in čustveni razvoj (Jereb, 2011). Učitelj lahko vpliva na fizično učno
okolje z ustrezno razporeditvijo klopi, ustrezno svetlobo in zračnostjo v razredu. Pomisliti mora
tudi na odstranjevanje motečih dražljajev (Pulec Lah, 2008; Vipavc in Kavkler, 2015). Nič manj
pomembno ni varno čustveno in socialno učno okolje (Jereb, 2011). Pozitiven medsebojni
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odnos in spoštovanje lahko učitelj gradi s pomočjo lastnega pozitivnega vrednotenja,
prepoznavanja ter spoštovanja potreb vsakega posameznika (Pulec Lah, 2008).
Predstavljene prilagoditve A. Clement Morrison (2008) deli na minimalno in zmerno raven.
Avtorica kot minimalne prilagoditve opredeljuje tiste, ki jih lahko izvajamo v okviru rednega
pouka. Prilagoditve na zmerni ravni pa potrebujejo učenci z zmernimi učnimi težavami, ki jim
je treba prilagoditi učne cilje ter preverjanje in ocenjevanje znanja. Pri obravnavi učencev z
učnimi težavami se učitelji najpogosteje poslužujejo prilagoditev na minimalni ravni. Redkeje,
če te ne zadoščajo, pa se poslužujejo tudi prilagoditev zmerne ravni (Žakelj in
Valenčič Zuljan, 2015).
Vsak učenec je edinstven, s svojim profilom potreb, močnih in šibkih področij. To kar kliče po
prilagajanju učnega procesa na različne načine. Nekateri učenci potrebujejo več časovnih
prilagoditev, spet drugi več prostorskih ali organizacijskih prilagoditev. Ključnega pomena pa
je, da zna učitelj raznolikost učencev prepoznati in jo ustrezno upoštevati, saj s tem tudi
učencem z diskalkulijo omogoči uspešnejše sodelovanje v učnem procesu. Tudi raziskava
Slavina (1987, v Žakelj, 2013) dokazuje, da ustrezno prilagajanje metod poučevanja in učnega
gradiva učenčevim potrebam pozitivno vpliva na njihove učne dosežke.
2.3.1.3 Vloga učitelja pri oblikovanju individualiziranega programa

Učitelj ima ključno vlogo na 1. stopnji. Zelo pomemben pa je tudi na ostalih štirih stopnjah
kontinuuma nudenja pomoči, v okviru katerega želimo posebej poudariti njegovo vlogo pri
oblikovanju individualiziranega programa.
Učitelj je lahko ob skrbno zasnovanem učnem procesu in ustrezni individualizaciji uspešen pri
zadovoljevanju potreb večine učencev. Manjši delež učencev, ki so usmerjeni kot učenci s
posebnimi potrebami, pa kljub vsej pomoči in podpori, ki so ju bili deležni na 1. stopnji modela
odziv na obravnavo, ne napredujejo v razvoju in znanju. Zato potrebujejo usmerjanje v določen
program, ki omogoča intenzivnejše oblike pomoči, opredeljene v individualiziranem programu
(nadalje IP) (Pulec Lah, 2008).
Oblikovanje IP je ključni korak v smeri zagotavljanja učinkovitega razvoja, poučevanja in
doseganja boljših rezultatov otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami (Galeša, 1995). V ta
dokument je potrebno zajeti vsa močna področja, potrebe in interese učenca s posebnimi
potrebami (Končar, 2003). Hkrati je potrebno skrbno načrtovati prilagoditve v okolju, cilje za
otrokov razvoj in učenje v obdobju, za katerega IP načrtujemo, strategije za uresničevanje IP
ter kako in na kakšen način bomo ocenjevali njegovo izvajanje in napredek pri
otroku (Pulec Lah, 2008).
V oblikovanje IP so vključeni vsi strokovni delavci na šoli in izven nje, ki bodo sodelovali pri
izvajanju tega programa ter učenčevi starši (Končar, 2003). Pri tem izpostavljamo ključno vlogo
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učitelja, saj brez njega ne moremo pričakovati, da bo IP v vzgojno-izobraževalnem procesu
zaživel. Učitelj ima namreč pomembne informacije o učencu (o njegovih znanjih, spretnostih,
interesih, motivaciji), njegovemu delovanju v razredu, o razredni dinamiki in materialnih
danostih v razredu (Pulec Lah, 2008; Galeša, 1995). Vse te informacije so potrebne za
oblikovanje celovite ocene učenčevega trenutnega funkcioniranja in potreb, na podlagi katere
strokovni tim oblikuje ustrezne prilagoditve za tega učenca (Končar, 2003).
Vendar pa timsko delo ni potrebno le pri oblikovanju individualiziranega programa, ampak je
osnova za uresničevanje inkluzivne vzgoje in izobraževanja nasploh.

2.4 TIMSKO DELO

Res je, da je učitelj tisti, ki ima poleg staršev najzanesljivejše informacije in predstavo o
otroku (Comfort, 1992). Vendar pa inkluzivno šolanje ni le v njegovi domeni, ampak zadeva
celotno šolo in družbo, v kateri učenci odraščajo. V tem poglavju bomo izpostavili pomen
timskega sodelovanja strokovnih delavcev na šoli in izven nje pri uresničevanju inkluzivne
vzgoje in izobraževanja, pri čemer pa nikakor ne smemo izključiti učenčevih staršev in učencev
samih. Le na ta način lahko pričakujemo pozitivne rezultate.
Pri obravnavi učencev z učnimi težavami morajo biti poleg učencev ustrezne pomoči in podpore
deležni tudi učitelji (Mitchell, 2015; Meijer, Soriano in Watkins, 2003). Zaradi dejstva, da
nikoli ne vemo, s kakšnimi ovirami se bo posamezen učenec z učnimi težavami srečal, učitelji
pogosto menijo, da so premalo usposobljeni na področju obravnave učencev z učnimi težavami
in se posledično izogibajo dela s tovrstnimi učenci (Comfort, 1992).
Učitelji potrebujejo podporo predvsem pri izboljšavi svojih spretnosti za poučevanje (Pulec Lah
in Kavkler, 2011). Obenem L. Magajna idr. (2008) ugotavljajo, da učitelji pri obravnavi
učencev z učnimi težavami najpogosteje potrebujejo pomoč pri iskanju ustreznih informacij ter
pri prepoznavanju učenčevih sposobnosti, šibkih in močnih področij. Prav tako potrebujejo
podporo pri oblikovanju ustreznega učnega okolja in načrtovanju, izvedbi ter ocenjevanju
učinkovitosti individualiziranega učnega načrta. Pomoč in podporo je učiteljem potrebno nuditi
tudi pri sodelovanju s starši učencev. Najpomembneje pa je, da je dovolj možnosti za
sodelovanje, izmenjavo izkušenj in znanj med strokovnjaki (prav tam).
Podpore in pomoči so učitelji najpogosteje deležni s strani specialnih pedagogov, psihologov,
terapevtov, tehnoloških svetovalcev, svetovalcev iz zunanjih strokovnih ustanov in društev ter
s strani staršev (Mitchell, 2015; Evans, 2007; Kavkler, 2008c). Ti učitelju svetujejo pri
izvajanju vzgojno-izobraževalnega procesa, posredujejo mu znanja in strategije za učinkovito
delo z učenci, pomagajo mu pri premagovanju težav in mu nudijo podporo v nepredvidljivih
situacijah (Kavkler, 2008c). V tim mora biti ustrezno vključeno tudi vodstvo šole, brez katerega
sprememb, potrebnih za razvoj inkluzivne šole ni mogoče uvesti (Kavkler, 2010).
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V procesu obravnave učencev z učnimi težavami se velikokrat pozablja na pomembno vlogo
staršev pri tem. Ti so namreč ključni za oblikovanje učinkovite mreže pomoči (Jereb, 2011).
M. Schmidt (2001) poudarja, da staršev ne smemo dojemati kot »težave«, ampak kot partnerje,
saj učitelju posredujejo vizijo, vrednote in prioritete družine, mu dajo veliko koristnih
informacij o otrokovem delovanju izven šole ter o njegovih primanjkljajih (Kavkler, 2008c).
Po drugi strani pa tudi učitelji in drugi strokovni delavci pomagajo staršem z nasveti, kako lahko
svojemu otroku pomagajo in razvijajo njegova močna področja (Žerovnik, 2004). Hkrati preko
sodelovanja z učenčevimi starši oblikujemo varno in spodbudno učno okolje, ki pri učencih
utrdi prepričanje, da se je za uspeh vredno potruditi in da njihov uspeh ni odvisen le od
prirojenih sposobnosti (Žakelj in Valenčič Zuljan, 2015). Na žalost pa, kakor navaja
M. Almy (1975, v Comfort, 1992), učitelji nad sodelovanjem s starši velikokrat niso navdušeni.
Poleg tega učitelji po mnenju J. Grah (2010) pogosto nimajo znanja, kako oblikovati ustrezen
in enakovreden odnos s starši, ki upošteva starševske pravice in zna svetovati (Čačinovič
Vogrinčič, Bregar Golobič in Tancig, 2008). Tudi rezultati raziskave (Čačinovič Vogrinčič in
Bregar Golobič, 2008) kažejo, da starši pogrešajo tesnejše sodelovanje z učitelji in več
konkretnih nasvetov, kako doma pomagati otroku s težavami ter na koga se lahko obrnejo po
pomoč na šoli in izven nje.
S. Pulec Lah in M. Kavkler (2011) ugotavljata, da je v Sloveniji dobro poskrbljeno za podporo
in pomoč učiteljem. Nekaj informacij za delo z učenci z učnimi težavami učitelji dobijo že med
študijem, v okviru predmeta Inkluzivna vzgoja in izobraževanja. Kasneje lahko učitelji
poglobijo svoje znanje v okviru dodatnih strokovnih izobraževanj, ki potekajo v obliki delavnic,
seminarjev, tematskih konferenc idr. Dobro izhodišče za delo z učenci z učnimi težavami so
zakoni, ki opredeljujejo to področje. Obenem pa so na šolah zaposleni usposobljeni
strokovnjaki, ki svetujejo učiteljem na vsakem koraku. Pomoč jim lahko nudijo tudi zunanje
ustanove, npr. centri za socialno delo, svetovalni centri za otroke in mladostnike ter različna
društva, specializirana za to področje. Med njimi bi izpostavili društvo BRAVO, za katerega
smo na njihovi spletni strani zasledili, da s področja dela z učenci s specifičnimi učnimi
težavami ponujajo raznolike vsebine in gradiva za strokovne delavce, učence ter njihove starše.
V tem poglavju smo prikazali, da je možnosti učiteljevega sodelovanja z ostalimi strokovnjaki
in starši pri obravnavi učencev z učnimi težavami veliko. Učitelj mora biti le odprt za
komunikacijo, izmenjavo mnenj in izkušenj.
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3

UČNE TEŽAVE

Termin učne težave (v nadaljevanju UT) je prvič predstavil Samuel Kirk leta 1963. Kasneje so
za ta termin razvili vrsto različnih definicij (Comfort, 1992). Lerner (2003, v Magajna, Kavkler
in Košir, 2011) navaja, da so učenci z UT zelo heterogena skupina učencev, z različnimi
kognitivnimi, čustvenimi, socialnimi in drugimi značilnostmi, zaradi katerih imajo tovrstni
učenci pri učenju veliko večje težave kot vrstniki.
Učne težave so posledica različnih, med seboj prepletajočih se dejavnikov. Pri nekaterih
učencih se pojavijo nenadoma, pri drugih učna uspešnost upada postopoma, ko učna snov
postaja zahtevnejša. Nekatere UT so prehodne, z drugimi pa se posamezniki spopadajo skozi
vse življenje (Magajna, Kavkler in Košir, 2011).
Učne težave, ki jih ima po nekaterih ocenah od 20 % do 30 % učencev, delimo na splošne učne
težave in specifične učne težave (Peklaj, 2012).

3.1 SPLOŠNE UČNE TEŽAVE

Učenci s splošnimi UT predstavljajo raznoliko skupino učencev, ki imajo pomembno večje
težave kot vrstniki pri pridobivanju znanja in spretnosti pri enem ali več izobraževalnih
predmetih. Težave strokovnjaki povezujejo z naslednjimi notranjimi in zunanjimi dejavniki: z
motnjo pozornosti in hiperaktivnostjo, s podpovprečnimi ali mejnimi intelektualnimi
sposobnostmi, z ovirami v socialno-emocionalnem prilagajanju, s pomanjkanjem motivacije, s
slabše razvitimi samoregulacijskimi sposobnostmi, z drugojezičnostjo, s socialno-kulturno
drugačnostjo in socialno-ekonomsko oviranostjo. Njihove težave lahko dodatno okrepi
neprilagojeno in neustrezno poučevanje (Magajna idr., 2008).

3.2 SPECIFIČNE UČNE TEŽAVE

Na drugi strani se učenci s specifičnimi učnimi težavami (v nadaljevanju SUT) kljub
povprečnim ali nadpovprečnim intelektualnim sposobnostim spopadajo s težavami pri
računanju, pisanju, branju in/ali pravopisu. Čeprav so SUT nevrofiziološko pogojene, v osnovi
niso povezane z vidnimi, slušnimi ali motoričnimi okvarami, motnjami v duševnem razvoju,
čustvenimi in vedenjskimi motnjami in tudi ne z neustreznimi okoljskimi dejavniki, lahko pa
se pojavljajo skupaj z njimi (Magajna idr., 2008).
Izraz SUT zajema širok spekter različnih primanjkljajev, ki se odražajo v zaostanku v zgodnjem
razvoju in/ali težavah na enem ali več naslednjih področjih: pozornost, mišljenje, pomnjenje,
koordinacija, socialne sposobnosti, komunikacija in emocionalno dozorevanje. Ti primanjkljaji
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vplivajo na predelovanje kognitivnih informacij, ovirajo usvajanje in avtomatizacijo šolskih
veščin ter ovirajo posameznikovo delovanje skozi vse življenje (Magajna, Kavkler in
Košir, 2011). Za te učence je značilno, da težav nimajo pri vseh šolskih predmetih. Tudi znotraj
posameznega predmeta njihova učna uspešnost niha (Žerovnik, 2004).
Delimo jih v dve glavni skupini (Magajna idr., 2008):
̶ specifični primanjkljaji na ravni slušno-vidnih procesov, ki vodijo v motnje branja, pravopisne
težave in druge probleme, povezane z rabo jezika;
̶ specifični primanjkljaji na ravni vidno-motoričnih procesov, ki vodijo v težave pri pisanju,
načrtovanju in izvedbi dejavnosti, matematiki in na področju socialnih veščin.

3.3 UČNE TEŽAVE PRI MATEMATIKI

Naj vas ne skrbijo vaše težave z matematiko.
Zagotavljam vam, moje so še večje. (Albert Einstein)

V času šolanja veliko učencev doživi neuspeh pri matematiki. Nekateri učenci imajo slabše
dosežke zaradi učnih težav. Sousa (2008) učence z učnimi težavami pri matematiki opredeljuje
kot tiste učence, ki sicer nimajo motenj v duševnem razvoju, a kljub temu pri matematiki
dosegajo nižje rezultate kot njihovi vrstniki. To pomeni, da imajo lahko splošne ali specifične
učne težave pri matematiki.
Veliko učencev z UT pri matematiki slabo razume načela štetja, pri štetju in reševanju
matematičnih nalog uporabljajo nezrele strategije (štetje na prste ali preštevanje vseh) in
naredijo več proceduralnih napak od svojih vrstnikov (Geary, 1993). Večina učencev pri
računanju napreduje od uporabe materialnih strategij, tj. štetje s pomočjo prstov, k verbalnim
strategijam štetja in k direktnemu priklicu iz dolgoročnega spomina. Za razliko od ostalih
učencev, pa se učenci z UT pri matematiki vseskozi zanašajo na uporabo materialnih opor in
šele ob koncu osnovnega šolanja začnejo uporabljati miselne strategije (Geary, 2004). Zaradi
težav s priklicem iz dolgoročnega spomina in posledično zaradi uporabe nadomestnih strategij,
ti učenci porabijo več časa za reševanje nalog. Vse to vpliva na nižje matematične
dosežke (Dowker, 2004).
Tako kot učne težave na ostalih področjih, jih tudi na področju matematike delimo na splošne
in specifične.
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3.3.1 Splošne učne težave pri matematiki

Splošne učne težave se pri pouku matematike kažejo kot težave z usvajanjem novih pojmov,
simbolov in spretnosti, z reševanjem besedilnih nalog in prenosom znanj ter strategij v
nepoznane situacije. Jezikovne težave učencem otežujejo operiranje z matematičnimi pojmi,
sledenje ustnim navodilom ter razumevanje besedilnih nalog. Obenem imajo učenci omejeno
predznanje o strategijah štetja, pojmu števila in slabše grafomotorične spretnosti, kar zmanjšuje
njihove možnosti za pridobitev znanja. Učenci pogosto nenatančno preberejo navodila,
spregledajo podrobnosti in so med reševanjem nalog premalo osredotočeni. Hkrati so učenci s
splošnimi UT pri matematiki slabše organizirani in imajo težave pri načrtovanju ter
nadzorovanju svojega dela. K njihovim nižjim matematičnim dosežkom pripomorejo še nizka
motivacija za učenje, prisotnost strahu in anksioznost (Kavkler, 2007).

3.3.2 Specifične učne težave pri matematiki

Čeprav se bralno-napisovalnim težavam posveča veliko več pozornosti kot učnim težavam pri
matematiki, le-teh ne smemo zanemariti (Mazzocco, 2001). Delež učencev s SUT pri
matematiki se giblje od 5 % do 8 % šolske populacije, odvisno od načinov in kriterijev
identificiranja (Geary, 2004).
SUT pri matematiki so razdeljene na kontinuumu od lažjih do izrazitih SUT oziroma
primanjkljajev na področju učenja matematike (Kavkler, Kalan in Hodnik Čadež, 2015).
V Kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s
posebnimi potrebami (Magajna idr., 2015) so primanjkljaji na področju učenja matematike
opredeljeni kot primanjkljaji na področju razvoja občutka za število, avtomatizacije
aritmetičnih dejstev (deklarativno znanje) in aritmetičnih postopkov (proceduralno znanje) ter
primanjkljaji točnosti matematičnega sklepanja. Specifični primanjkljaji so vezani predvsem na
usvajanje osnovnih aritmetičnih spretnosti, manj pa na področje algebre, trigonometrije in
geometrije (Magajna idr., 2008).
Pri opredelitvi primanjkljajev na področju učenja matematike moramo upoštevati naslednjih
pet kriterijev (Magajna idr., 2015):
1. kriterij: dokazano neskladje med splošnimi intelektualnimi sposobnostmi in dejansko
uspešnostjo pri matematiki;
2. kriterij: obsežne in izrazite matematične težave, ki učencu kljub trudu onemogočajo
ustrezno napredovanje v procesu učenja matematike;
3. kriterij: manj učinkovito učenje matematike zaradi pomanjkljivih in/ali motenih
kognitivnih sposobnosti, metakognitivnih strategij in/ali motenega tempa učenja;
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4. kriterij: dokazana motenost enega ali več psiholoških procesov: spomin, pozornost,
jezikovno procesiranje, socialna kognicija, percepcija, koordinacija, časovna in prostorska
orientacija, organizacija informacij itn.;
5. kriterij: kot glavni povzročitelji primanjkljajev na področju učenja matematike so
izključene senzorne okvare, motnje v duševnem razvoju, druge duševne in nevrološke
motnje, čustvene in vedenjske motnje, kulturna in jezikovna različnost, čeprav se lahko
pojavljajo skupaj z njimi.
Brez dokaza o prisotnosti vseh petih kriterijev ne moremo potrditi, da ima posameznik
primanjkljaje pri učenju matematike.
3.3.2.1 Klasifikacija primanjkljajev na področju učenja matematike

Za opredelitev primanjkljajev pri učenju matematike se v praksi uporablja delitev na specifične
aritmetične učne težave in diskalkulijo (Kavkler idr., 2008).
Specifične aritmetične učne težave, ki so pogostejše od diskalkulije, se največkrat kažejo kot
težave z avtomatizacijo aritmetičnih dejstev in postopkov. Težave se lahko pojavljajo na
različnih stopnjah informacijskega procesa:
̶ pri sprejemu informacij, ob čemer lahko ima učenec težave zaradi slabših perceptivnih
sposobnosti;
̶ pri predelavi informacij, ko mora učenec povezati računski znak z informacijo ali priklicati
aritmetična dejstva iz spomina;
̶ pri pisni, besedni ali grafični predstavitvi matematičnih informacij (Kavkler, 2007).
Diskalkulijo opredeljujemo kot učno težavo, pri kateri imajo učenci zmerne in težje učne
težave na področju matematike. Delimo jo na:
̶ pridobljeno, ki je povezana z določeno obliko možganske okvare;
̶ in razvojno, ki je povezana s slabšim konceptualnim, deklarativnim, proceduralnim in
problemskim matematičnim znanjem (Magajna idr., 2008).
Pojavnost diskalkulije se ocenjuje med 3 % in 7 % šolske populacije. Njena pojavnost je
podobna kot pri disleksiji (Butterworth, Varma in Laurillard, 2011). Ker menimo, da se
diskalkuliji tako na strokovnem področju kot v medijih in v vsakdanjih pogovorih namenja
premalo pozornosti, bomo v nadaljevali predstavili njene značilnosti in kakšna je učiteljeva
vloga pri obravnavi učencev z diskalkulijo.
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4

DISKALKULIJA

Predstavljajmo si, da se zjutraj zbudimo in ne vemo, koliko je ura. Da se peljemo z avtobusom
in ne znamo prešteti drobiža za karto. Da kupujemo v trgovini in ne znamo oceniti, kakšen bo
končni seštevek. S temi in drugimi ovirami se srečujejo učenci in odrasli z diskalkulijo.
V tem poglavju bomo podrobneje predstavili značilnosti diskalkulije in vlogo učitelja pri
obravnavi učencev z diskalkulijo. Izpostavili bomo, s čim si učitelj pri prepoznavanju učencev
z diskalkulijo lahko pomaga in katere so ustrezne prilagoditve ter oblike pomoči za te učence.

4.1 ZNAČILNOSTI DISKALKULIJE

V DSM IV (1994, v Ivačič idr., 2014) opredeljujejo diskalkulijo kot učni primanjkljaj, kadar so
učenčevi matematični dosežki glede na njegovo starost, inteligentnost in način poučevanja nižji
od pričakovanih. V DSM V (2013) pa diskalkulijo povezujejo s težavami na področju
procesiranja številčnih podatkov, učenja aritmetičnih dejstev, izvajanja računskih operacij in na
področju matematičnega sklepanja. M. Kavkler (2011c) poudarja, da ni nujno, da imajo učenci
z diskalkulijo pri matematiki negativno oceno. Lahko pa o njej sklepamo, kadar se izrazite učne
težave pokažejo v dosedanjem šolanju in jih, kljub skrbno načrtovanim prilagoditvam metod in
oblik dela, vključevanjem v dopolnilni pouk in druge individualne in skupinske oblike pomoči
ter svetovanju šolske svetovalne službe, ni mogoče odpraviti (prav tam).
Diskalkulija se pri otrocih oblikuje že v rani razvojni dobi. Težave se namreč pri njih začnejo
pojavljati takoj, ko začnejo s spoznavanjem pojma števila in reševanjem osnovnih
matematičnih nalog (Posokhova, 2001). Učenci z diskalkulijo imajo zaradi slabše razvitega
občutka za števila velike težave pri usvajanju matematičnega konceptualnega, deklarativnega,
proceduralnega in problemskega znanja (Kavkler idr., 2008). Pogosto se pojavljajo tudi težave
zaradi abstraktnosti matematičnega jezika. Učenci z diskalkulijo nekaterih pojmov, npr. seštej
in dodaj, ne povežejo s seštevanjem (Ivačič idr., 2014).
Navedene težave učencev z diskalkulijo se lahko prelevijo v vse kompleksnejše težave, ki
znižujejo učenčeve dosežke pri matematiki. Luknje v znanju nastajajo, ker imajo učenci zaradi
ponavljajočega se neuspeha vedno nižjo motivacijo, slednje pa pogosto vodi v znižano
samopodobo. Nekateri učenci se vidijo kot popolnoma nesposobne in si včasih želijo, da bi celo
izginili (Adler, 2001). Zaradi opisanega se učenci z diskalkulijo začnejo izogibati matematike
in vseh dejavnosti, ki zahtevajo uporabo matematičnega znanja ter spretnosti. Spopadati se
začnejo z občutkoma tesnobe in strahu pred matematiko.
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4.2 STRAH PRED MATEMATIKO

Pri učencih s težavami pri učenju matematike se zaradi zgodovine učne neuspešnosti, nizke
samozavesti in negativnih stališč do matematike pogosto pojavljata strah in
tesnoba (Geary, 2004). Učenčev odpor do šolskega dela, potrtost in vdanost v usodo so prvi
znaki, ki nakazujejo na matematično anksioznost (Žakelj in Valenčič Zuljan, 2015).
Učenci z diskalkulijo, ki imajo prirojen primanjkljaj sposobnosti procesiranja števil, računanja
in štetja, se pri reševanju matematičnih nalog srečujejo s številnimi ovirami. Če pa se vsemu
temu pridruži še težnja po čim hitrejšem odgovoru, učenci z diskalkulijo razvijejo negativen
odnos do matematike, pridobijo naučeno nemoč ter se bojijo in izogibajo nalog, pri katerih
morajo manipulirati s števili in nalog, ki zahtevajo neposreden priklic iz delovnega
spomina (Rubinsten in Tannock, 2010). Na podlagi rezultatov raziskave L. Vidmar (2003) je
razvidno, da učenci doživljajo strah pri matematiki predvsem pri ustnem ocenjevanju, saj jih je
strah posmehovanja sošolcev, ker imajo premalo časa za razmislek in ker morajo računati na
pamet. Obenem jih skoraj polovica (46 %) meni, da jih je pri pouku strah, ker se bojijo slabe
ocene (prav tam).
K občutkoma tesnobe in strahu pri matematiki poleg že naštetih dejstev prispevata še slabo
razumevanje matematike ter slab spomin za matematična dejstva in postopke. Naslednji
dejavnik je neustrezno poučevanje in negativen odnos učiteljev in/ali staršev. Pomembno vlogo
pri pojavu omenjenih občutkov igra tudi dejstvo, da je matematika abstraktna (Chinn, 2012).
Vpliva strahu in občutka tesnobe na učenčeve dosežke ne smemo zanemariti, saj dokazano
zmanjšujeta sposobnost reševanja matematičnih nalog. Strah namreč zavzema tisto kapaciteto
delovnega spomina, ki bi jo sicer porabili za reševanje naloge (Adams, 2007; Post, 2010). Na
žalost pa veliko učiteljev misli, da bosta občutka tesnobe in strahu postopoma izzvenela, zato
nanju ne polagajo velike pozornosti in ne spremenijo svojega načina dela. Vendar, če učencev
ne obravnavamo ustrezno, se zgodi ravno nasprotno – ta dva občutka se še dodatna okrepita in
pri učencih gradita vedno bolj nepremostljive ovire.
Če se učenci zaradi občutka tesnobe in strahu začnejo izogibati matematike, se njihovi dosežki
dodatno znižujejo, zaradi česar je učni uspeh še nižji, tesnoba pa vse večja (Sharma, 2001). Zato
mora učitelj pri obravnavi učencev z diskalkulijo poleg izobraževalnih dejavnikov veliko
pozornost nameniti tudi čustvenim, ki pomembno vplivajo na matematične učne
dosežke (Montague, 1997).
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4.3 VLOGA UČITELJA PRI OBRAVNAVI UČENCEV Z DISKALKULIJO

Učenci morajo biti deležni pravočasne obravnave, saj se sicer diskalkulija lahko razvije v še
zahtevnejšo obliko, ki vpliva na posameznikovo vseživljenjsko uspešnost (Magajna, 2002). Kot
smo že omenili, ima pri obravnavi učencev z diskalkulijo ključno vlogo učitelj, saj z njimi
preživi največ časa in najboljše pozna njihove potrebe.
Za ustrezno obravnavo učencev z diskalkulijo je treba te učence najprej prepoznati in odkriti,
kakšne so njihove težave in primanjkljaji. Pri tem pa ne smemo zanemariti njihovih močnih
področij. Naloga učitelja ni, da določi, ali učenec ima diskalkulijo ali ne, ampak da prepozna
prve znake ter se o nadaljnjem delu posvetuje s strokovnjaki.

4.3.1 Prepoznavanje učencev z diskalkulijo

Odkrivanje učencev z diskalkulijo je dolgotrajen postopek, ki zahteva sodelovanje učitelja in
svetovalne službe, učencev in staršev, v zahtevnejših primerih pa tudi sodelovanje specialnega
pedagoga, psihologa idr. Pri odkrivanju in prepoznavanju učnih težav moramo učenca
obravnavati celostno. Najpomembnejši cilji pri tem so: odkrivanje učenčevih težav in močnih
področij, ugotavljanje učenčeve trenutne ravni izvajanja in dosežkov ter iskanje razlage glede
pomanjkanja napredovanja pri učenju in nudenju pomoči. Obenem je potrebno razumeti
učenčev učni stil, odkriti različna področja in vidike učnega načrta, pri katerih je učenec aktiven
in zainteresiran ter tistih, pri katerih je pasiven in nezainteresiran (Magajna idr., 2008). Poleg
kognitivnih potreb učencev z diskalkulijo moramo pozornost nameniti tudi ostalim področjem,
na katerih imajo ti učenci težave. Primanjkljaji se namreč pogosto pojavljajo tudi na področju
organizacije in načrtovanja, finomotoričnih spretnosti in socialnega vključevanja
učencev (Ivačič idr., 2014).
Ker za diagnosticiranje težav na področju matematike niso dovolj le matematični testni
rezultati, ampak moramo preveriti širok spekter spretnosti in vedenj, povezanih z
matematičnimi vsebinami (National Center for Learning Disabilities, 2006, v Ivačič idr., 2014),
si lahko učitelji pomagajo z različnimi oblikami formalnega in neformalnega ocenjevanja. Te
so: funkcionalna ocena vedenja, opazovanje, ček-liste, ocenjevanje, ki temelji na učnem načrtu,
analiza napak in intervjuji (Magajna, 2011).
Poleg naštetega si lahko učitelji pomagajo tudi s strokovno določenimi znaki funkcioniranja
učencev z diskalkulijo, predstavljenimi v nadaljevanju.
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4.3.1.1 Prepoznavanje učencev z diskalkulijo s pomočjo znakov funkcioniranja

Učitelj lahko učence z diskalkulijo prepozna po znakih funkcioniranja, o katerih govorijo
domači in tuji strokovnjaki.
Učenci imajo težave z branjem in razumevanjem. Učenci zamenjujejo oblikovno podobne
številke pri branju in imajo težave pri prepoznavanju smeri branja, npr. namesto 21 preberejo
12. Obenem imajo težave pri prepoznavanju in uporabi računskih znakov (Adler, 2001). Imajo
primanjkljaj v vidnem zaznavanju ali pri prostorski orientaciji, še posebej pri orientaciji levodesno (Sharma, 2001).
Učenci imajo težave pri pisanju, zaradi česar zapisane simbole, najpogosteje števila, obrnejo
ali zamenjajo. Poleg tega imajo težave pri priklicu števil in računov iz dolgotrajnega spomina
ter težave s spominjanjem, kako se števila ali računski znaki zapišejo (Adler, 2001). Tem se
pridružujejo še težave s podpisovanjem pri pisnem računanju in napačna smer
reševanja (Sharma, 2001). Obenem imajo učenci z diskalkulijo težave s prepisovanjem s table
ali učbenika in pisanjem števil po nareku (Vipavc, 2015).
Učenci imajo težave z razumevanjem matematičnih pojmov, kot so: masa, prostornina, čas,
veliko in več, število, ulomek in z razumevanjem matematičnih simbolov (Adler, 2001). S
težavo si zapomnijo njihova imena in jih ne prepoznajo, ko govorimo o njih (Vipavc, 2015).
Učenci se spopadajo s težavami pri uporabi številskih zaporedij in aritmetičnih dejstev. Težave
imajo pri učenju zaporedja števil in štetju nazaj. Do tega prihaja zaradi slabšega
spomina (Adler, 2001). Slednji jih ovira tudi pri priklicu aritmetičnih dejstev, zato učenci z
diskalkulijo uporabljajo nezrele strategije preštevanja vsega in se zanašajo na štetje na
prste (Geary, 2004). Obenem imajo učenci z diskalkulijo težave pri miselnem
računanju (Vipavc, 2015).
Učenci imajo težave pri kompleksnejšem mišljenju in fleksibilnosti, kar pomeni, da imajo težave
pri sledenju korakom reševanja matematičnih nalog, pri logičnem mišljenju in pri prehodu iz
konkretnega na abstraktnejši nivo. Hkrati imajo težave s sledenjem enemu miselnemu procesu
med reševanjem naloge oziroma vztrajanju pri eni učinkoviti strategiji (Adler, 2001). Učenci z
diskalkulijo pogosto pisno računajo račune, ki jih lažje izračunamo ustno (Vipavc, 2015). Poleg
tega nadaljujejo z isto računsko operacijo ali strategijo pri nalogi, kjer to ni
ustrezno (Sharma, 2001). Učenci z diskalkulijo imajo pogosto težave pri preverjanju pravilnosti
rešitev in iskanju različnih strategij reševanja matematičnih besedilnih nalog (Kavkler, 2007).
Učenci imajo težave v vsakodnevnem življenju: težave pri odčitavanju časa z analogne ure, z
razumevanjem strukture koledarja in ure (Sharma, 2001) ter pri pretvarjanju merskih enot in
uporabi merskih količin v praktičnih situacijah (Kavkler, 2007). Pogoste so tudi težave pri
načrtovanju in ukvarjanju s hobiji ter pri rokovanju z denarjem. Tem se pridružujejo tudi ovire
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pri oblikovanju socialne mreže, pri čemer velja omeniti, da si pogosto ne zapomnijo
dogovorov (Adler, 2001). Učenci imajo probleme z iskanjem poti in pogosto jih je strah, da bi
se izgubili. Primanjkuje jim samozavesti pri dejavnostih, ki zahtevajo ocenjevanje hitrosti in
oddaljenosti, npr. pri športnih igrah (Morin, 2014).
Prepoznavanje učencev z diskalkulijo oziroma učencev, ki so rizični za razvoj le-te, je lažje, če
učitelj ve, kateri znaki so specifični za osnovnošolsko obdobje.
Znaki, ki opredeljujejo učence z diskalkulijo v osnovnošolskem obdobju
V obdobju osnovne šole imajo učenci z diskalkulijo težave (National Center for Learning
Disabilities, 2006):
̶ z izvedbo vseh štirih osnovnih računskih operacij (seštevanje, odštevanje, množenje,
deljenje);
̶ z razumevanjem matematičnega besedišča;
̶ pri pomnjenju in priklicu osnovnih aritmetičnih dejstev in postopkov;
̶ z reševanjem besedilnih nalog;
̶ na področju prostorske organizacije, pri čemer učenci razumejo matematična dejstva, imajo
pa težave z zapisom in organizacijo le-teh, kažejo pa se tudi težave s prepisovanjem s table.
Našteti znaki nimajo nobenega pomena, če učitelj nanje ni pozoren. Najustrezneje je, če učitelj
strokovno opredeljene znake učencev z diskalkulijo zbere v tabelo, ki ga vodi pri sistematičnem
opazovanju. Takoj, ko zazna katerega od navedenih znakov, si to označi in je v prihodnosti nanj
še posebej pozoren.

4.3.2 Pomoč in podpora učencem z diskalkulijo

Primanjkljaji, ki jih učitelj prepozna pri učencih z diskalkulijo, so osnova za oblikovanje
ustreznih oblik pomoči in podpore. Ne glede na vrsto učenčevih težav, je najpomembneje, da
učitelj vsakemu posamezniku ponudi podporo in prilagoditve, ki so v skladu z njegovimi
potrebami.
Včasih se pojavlja vprašanje, ali je diskalkulijo mogoče odpraviti. S pravočasnim
prepoznavanjem in ustrezno oblikovano pomočjo je vsekakor mogoče zmanjšati otrokove
težave in jim omogočiti lažje funkcioniranje v vsakdanjem življenju. Nekatere ovire, kot je npr.
priklic aritmetičnih dejstev iz spomina, pa lahko v lažji obliki še ostanejo (Adler, 2001). Vendar
nas slednje ne sme odvrniti od našega cilja: slehernemu učencu glede na njegove sposobnosti
pomagati doseči čim boljše učne rezultate.
Obenem poudarjamo, da morata biti podpora in pomoč organizirani zgolj v tolikšni meri, da
učencu omogočata uresničevanje njegovih potreb, nikakor pa ga ne smeta preveč
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»onesposobiti« oziroma ga narediti odvisnega od pomoči (Villa in Thomas, 2002,
v Kavkler, 2010). Vse prevečkrat se kot pristop pomoči uporablja zmanjševanje zahtevnosti
nalog, kar je popolnoma neustrezno. Tudi učenci z diskalkulijo so se namreč sposobni učiti
zahtevnejših vsebin, le da na drugačen način kot njihovi vrstniki (Kavkler, 2007).
V nadaljevanju predstavljamo različne načine, na katere lahko učitelj učencem z diskalkulijo
pomaga premagati njihove ovire. Pri tem velja omeniti, da učitelj do učencev ne sme imeti niti
previsokih in niti prenizkih pričakovanj. Slednjega se učitelj priuči z natančnim opazovanjem
učenčevega delovanja in odzivanja na oblike pomoči ter z leti izkušenj. V pomoč so mu tudi
osnovna načela, ki naj bi jim učitelj sledil pri poučevanju učencev z diskalkulijo.
4.3.2.1 Osnovna načela poučevanja učencev z diskalkulijo

Učitelji in drugi strokovni delavci naj bi pri poučevanju učencev z disleksijo in učencev s
težavami na področju matematike po predlogu Chinn in Ashcroft (2007, v Ivačič idr., 2014)
upoštevali štiri osnovna načela.
1. Začnimo zgodaj, ne čakajmo na neuspeh – prej ko začnemo, hitreje učenci pridobijo
osnovna znanja in strategije za nadaljnje delo.
2. Načrtujmo na daljši rok – s poenostavitvami ne smemo ogroziti dolgoročnega uspeha.
Učencu moramo razložiti potek reševanja na daljši način, po korakih, da razume postopek
reševanja.
3. Uporabimo ponazoritve široke uporabnosti – en pripomoček služi kot pomoč pri učenju
množenja, deljenja, pri ponazarjanju ploščine.
4. Ne upoštevajmo le zapisa – ker so pisni izdelki za učence z diskalkulijo najzahtevnejši, se
poslužujmo tudi drugih načinov ocenjevanja.
Predstavljena načela so za učitelja le nek splošen okvir, ki mu pomagajo pri natančnejšem
oblikovanju ustreznih prilagoditev in pristopov pomoči učencem z diskalkulijo.
4.3.2.2 Lajšanje občutkov tesnobe in strahu pri učencih z diskalkulijo

Kot smo že omenili, se učenci z diskalkulijo pogosto spopadajo z občutkoma strahu in tesnobe,
ko se soočijo z matematičnimi vsebinami. Učitelj mora prisluhniti stiski učencev in jim dati
vedeti, da v tem niso sami in da jim bo pomagal poiskati pot iz nje. Vsi namreč imamo določene
strahove. Pomembno je le, da se znamo z njimi ustrezno spopasti in jih premagati.
Navedli bomo nekaj načinov, kako lahko učitelj pristopi k lajšanju občutkov tesnobe in strahu
učencev z diskalkulijo.
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V prvi vrsti mora biti učitelj empatičen in pokazati zanimanje za razumevanje ter odpravljanje
učenčevih frustracij (Post, 2010). Učencem z diskalkulijo mora pokazati, da zaupa vanje in da
bodo z njegovo pomočjo dosegli uspeh (Vipavc, 2015). Obenem je pomembno, da učitelj
ohranja pozitiven odnos do matematike in da izraža veselje ter samozavest pri učenju, saj ravno
njegov odnos do tega predmeta v veliki meri pri učencih vpliva na razvoj tesnobe in strahu pred
matematiko (Shields, 2005). Če učitelj preko neverbalne govorice učencem sporoča, da sam
doživlja strah pred matematiko, je velika verjetnost, da se bo ta občutek prenesel tudi na
učence (Post, 2010).
Poleg navedenega, mora učitelj oblikovati razredno klimo, kjer si učenci upajo raziskovati in
postavljati vprašanja, kjer se počutijo varne in niso osramočeni, če napačno odgovorijo. Učence
je potrebno spodbujati k oblikovanju dobrih medsebojnih odnosov in krepiti njihovo
samopodobo ter samovrednotenje (Shields, 2005).
Nekateri strokovnjaki menijo, da lahko učitelj zmanjša občutka strahu in tesnobe pri učencih z
diskalkulijo, če se trudi povečati njihovo samozavest in radovednost z uporabo ustreznih ter
zanimivih nalog (Shields, 2005), ki upoštevajo močna področja učencev (Kavkler, 2011b).
Obenem pa jim pokaže pomembnost uporabe matematičnega znanja v vsakdanjem življenju,
kar lahko doseže s prikazovanjem praktičnih situacij, ki so povezane z učenčevim
življenjem (Sharma, 2001).
Učitelj mora oblikovati možnosti za uspeh. To lahko stori z zmanjšanjem pogostosti pomnjenja,
izvajanja rutinskih postopkov ter iskanju enega in edinega pravilnega odgovora (Shields, 2005).
Poleg tega mora pripraviti matematične naloge, ki so izziv za učence, a jih lahko rešijo ob
pravilni rabi naučenih strategij (Montague, 1997).
Velik pomen ima učiteljeva pomoč učencem pri določanju realnih in kratkoročnih ciljev, da
lahko učenci opazijo svoj napredek (Post, 2010). Temu mora učitelj dodati sprotne in konkretne
povratne informacije, ki morajo biti usmerjene v pomanjkanje truda in ne v pomanjkanje
sposobnosti (Shields, 2005).
Kot smo že omenili, učenci občutka tesnobe in strahu najpogosteje doživljajo ob ocenjevanju
znanja. Učitelj ju lahko zmanjša tako, da izključi časovno omejitev in uporabi različne vrste
ocenjevanja: pisno, ustno ali preko predstavitev (Shields, 2005; Post, 2010).
Omenjenih je le nekaj pristopov, s katerimi lahko učitelj pri učencih z diskalkulijo zmanjša
občutka tesnobe in strahu. Seveda pa mora za izbiro ustreznih pristopov prepoznati in upoštevati
vzroke za pojav teh dveh občutkov ter osebne značilnosti učencev. Učitelj mora učencem
pomagati razumeti, da so napake del življenja in da se iz njih lahko marsikaj naučimo. Težave
niso nekaj nespremenljivega, ampak jih lahko z ustrezno pomočjo in trudom zmanjšamo ali
celo odpravimo. Le če učenci s pomočjo učitelja dosežejo takšno mišljenje in če razvijejo
pozitiven odnos do matematike, lahko pričakujemo, da bodo imeli željo po odpravljanju težav
in bodo tako napredovali v smeri optimalnega izkoriščanja svojih potencialov.
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4.3.2.3 Pomoč na matematičnih področjih, ki učencem povzročajo največ težav

Vsak učenec z diskalkulijo se srečuje z drugačnimi ovirami. Nekdo ima pri matematiki težave
zaradi slabšega razumevanja matematičnega jezika, nima pa težav na ostalih področjih
matematike. Spet drugi ima lahko težave pri pisnem računanju. Področij matematike, na katerih
lahko imajo učenci z diskalkulijo težave, je veliko. V nadaljevanju predstavljamo, med katerimi
oblikami pomoči in podpore lahko učitelj izbira pri odpravljanju tistih težav učencev z
diskalkulijo, ki jim, sodeč po raziskavah, povzročajo največ preglavic (priklic aritmetičnih
dejstev in postopkov, izvajanje in avtomatizacija računskih operacij, pisno računanje, reševanje
matematičnih besedilnih nalog, razumevanje matematičnih simbolov in pojmov ter težave z
usvajanjem in pretvarjanjem merskih količin).
Priklic aritmetičnih dejstev in postopkov
Učitelj se mora zavedati, da vsi učenci ne dosežejo istočasno stopnje avtomatizacije
aritmetičnih dejstev, kar velja predvsem za učence z diskalkulijo. Ti imajo težave, ker ne
dojemajo dobro pomena števila, imajo težave s štetjem, za računanje porabijo več časa in
vztrajajo pri rabi manj razvitih strategij štetja (Kavkler, 2011b). Dokazano je namreč, da so
učenci brez učnih težav sposobni priklicati 3x več aritmetičnih dejstev iz spomina kot pa učenci
z diskalkulijo (Price in Ansari, 2013).
Kot prvo mora učitelj učencem s težavami na tem področju pomagati pri učinkovitem
pomnjenju aritmetičnih dejstev in postopkov. Učenci si informacije veliko lažje zapomnijo, če
so le-te predstavljene na multisenzorni način, če so razdeljene na dele in imajo zanje nek smisel.
Prav tako si informacije lažje zapomnijo, če pred začetkom usvajanja novih dejstev in
postopkov ponovimo predhodno naučene ter napovemo, kaj se bomo učili tekoči
dan (Sharma, 2001). Obenem učenci hitreje avtomatizirajo aritmetična dejstva, če jih po njih
sprašujemo na različne načine, saj s tem poleg avtomatizacije dosežemo še razumevanje pojma
računske operacije in odnosov med števili v izbrani računski operaciji (Vipavc, 2015). V veliko
pomoč so učencem tudi mnemotehnike, ki jim pomagajo pri pomnjenju ter priklicu dejstev in
postopkov iz spomina (Kavkler, 2011b).
Ko učenci aritmetična dejstva enkrat usvojijo in si jih zapomnijo, jim mora učitelj pomagati pri
priklicu le-teh iz spomina. Za slednje učenci z diskalkulijo poleg uporabe mnemotehnik, po
mnenju M. Kavkler (2007b), potrebujejo različne interaktivne in intenzivne oblike treninga ter
multisenzorno učenje. Prav tako je potrebno uriti zamenjavo členov seštevanja (4 + 5 = 5 + 4)
in množenja ter izvajati veliko vaj v manjših časovnih obdobjih, pri čemer moramo uriti le
manjše število dejstev naenkrat (prav tam).
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Izvajanje osnovnih računskih operacij in avtomatizacija le-teh
Osnovne računske operacije: seštevanje, odštevanje, množenje in deljenje, učencem z
diskalkulijo povzročajo nemalo preglavic. Nekaj vzrokov za to je opisal že Piaget (1978, v
Kavkler, 1990) s svojo mislijo, da ko večina učencev šele dojame pojem števila, se jih že sili k
reševanju nalog seštevanja in odštevanja.
Učenci s težavami avtomatizacije računskih operacij potrebujejo razumevanje staršev in
učiteljev, njihovo oporo ter vsakodnevne vaje, za katere moramo izkoristiti vsak trenutek.
Računske naloge moramo povezati z življenjskim okoljem ter postopno napredovati od znanih
k neznanim računom in računskim problemom. Hkrati je potrebna tudi pomoč pri ohranjanju
motivacije, kar lahko storimo z uporabo različnih didaktičnih iger (človek ne jezi se, spomin,
igre s kockami), z motivacijskimi nalogami in s sprotnim nagrajevanjem (Kavkler, 1990).
Pri obvladovanju postopkov računanja lahko učitelj učencem z diskalkulijo pomaga s tem, da
jih spodbuja k označevanju smeri, kjer bodo začeli računati in da jim strategijo reševanja naloge
predstavi po korakih. Pri tem vsak korak predstavi, ubesedi in zapiše. Vsak učenec potem korak
preveri in ga samostojno izvede, pri čemer ga učitelj spodbuja k ubeseditvi postopka računanja.
Zaporedja korakov določene računske operacije učence naučimo s pomočjo mnemotehnik ali
sličic in kartončkov, ki prikazujejo te korake (Vipavc, 2015). Pri slednjem moramo biti zelo
natančni in dosledni, saj je napačno avtomatizirane računske postopke izredno težko
popraviti (Kavkler, 1990).
Težave pri pisnem računanju
Pisno računanje je naslednje področje, na katerem imajo učenci z diskalkulijo težave. Učenci
imajo slabši kratkotrajni in dolgotrajni spomin, zaradi česar je moten priklic dejstev. Imajo tudi
kratkotrajno pozornost in zbranost, so impulzivni, zamenjujejo podobne številke in imajo slabšo
prostorsko orientacijo. Pri korekciji težav mora učitelj upoštevati specifiko težav posameznega
učenca – ali ne pozna korakov računanja, ali števila napačno podpisuje, ali spregleda računski
znak – in mu glede na odkrito nuditi ustrezno pomoč (Kavkler, 1990).
Za upoštevanje korakov pisnega računanja lahko učitelj učencu z diskalkulijo pomaga z
računanjem ob modelu, pri katerem so vidni ti koraki. Če učenec napačno podpisuje števila, mu
nariše mrežo s poudarjenimi navpičnimi črtami, kamor zapisuje račun. Da ne spregleda
računskega znaka, učitelj učenca spodbudi, naj si ga pred začetkom računanja prevleče z drugo
barvo in si z zvezdico označi, kje bo začel računati (Kavkler, 1990). Če ima učenec težave z
orientacijo, ne bo vedel, ali mora pisno računati od leve proti desni ali obratno ali pa mogoče
od zgoraj navzdol. Zanj je koristno, če mu učitelj s puščicami označi potek
računanja (Farrell, 2006).
Učencem s spominskimi ali perceptivnimi motnjami in slabšo pozornostjo lahko pri pisnem
računanju pomagamo z barvnimi in grafičnimi označbami (Kavkler, 1990).
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Reševanje matematičnih besedilnih nalog
Za uspešno reševanje matematičnih besedilnih nalog mora učenec usvojiti številna znanja in
spretnosti, kot so: organizacijske veščine, pisanje in branje, avtomatizacijo aritmetičnih dejstev
in postopkov, pri čimer imajo učenci z diskalkulijo pogosto težave (Kavkler, 2011b). Ravno
zaradi dejstva, da uspešnost pri reševanju matematičnih besedilnih nalog pogojujejo številna
znanja in spretnosti, je to področje težav eno izmed težje odpravljivih.
Analize rezultatov nacionalnega preverjanja znanja kažejo, da učenci brez težav izvajajo
rutinske postopke ter v znanih in enostavnih situacijah uporabljajo ustrezne strategije reševanja.
Na drugi strani pa imajo težave z reševanjem kompleksnih besedilnih nalog (Nacionalno
preverjanje znanja, 2015). Zato mora učitelj zahtevnejše besedilne naloge in navodila razdeliti
na dele (Kavkler, 2007). Poleg tega mora predstaviti besedilne naloge, povezane z
vsakodnevnimi situacijami. Te so učencem bližje in zanje bolj zanimive, jih bolj motivirajo in
posledično v njihovo reševanje vložijo več truda (Kavkler, 2011b).
Pred samim začetkom reševanja besedilne naloge mora učitelj preveriti, ali učenci z diskalkulijo
razumejo vse besede in simbole. Nato učence spodbudi, da besedilno nalogo preberejo počasi
in premišljeno ter si ob tem podčrtajo ključne besede. Že od prvega razreda dalje jih mora
navajati na ponazoritev podatkov s preglednicami in prikazi, kar omogoča hitrejši vpogled v
nalogo. Učencem so lahko v veliko pomoč tudi podčrtane ključne besede ali deli stavka, ki
nakazujejo, katero računsko operacijo morajo uporabiti (npr. beseda razdeliti nakazuje na
deljenje) (Kavkler, 1990). Hkrati pa učencem olajšamo reševanje besedilnih nalog, če
uporabimo manjša števila. Veliko učencev se namreč prestraši že pred začetkom reševanja, če
v nalogi zagledajo večmestna števila (Sharma, 2001).
Poleg navedenega, lahko učitelj učencem z diskalkulijo pomaga pri reševanju besedilnih nalog
tudi z zapisanimi koraki, ki napovedujejo učenčevo dejavnost (npr. preberi nalogo), z
mnemotehnikami, ki predstavljajo prve črke korakov postopka in z metakognitivnimi
strategijami. Prav tako učinkoviti sta strategija dopolnjevanja matematičnih besedilnih nalog in
strategija barvnega označevanja, pri kateri učenci za vsak številski izraz in njemu pripadajoča
števila izberejo drugo barvo (Kavkler in Košar Babuder, 2015).
Za učence, ki imajo težave pri reševanju matematičnih besedilnih nalog zaradi slabših bralnih
sposobnosti pa je poleg že naštetega nadvse koristno, če jim učitelj besedilno nalogo predstavi
slikovno (Kavkler, 2007).
Ker veliko učencem z diskalkulijo težave pri reševanju besedilnih nalog povzroča ravno
nerazumevanje matematičnih simbolov in pojmov, v nadaljevanju predstavljamo načine, med
katerimi lahko učitelj izbira pri premagovanju teh ovir.

27

Težave z razumevanjem matematičnih simbolov in pojmov
»Matematični jezik je zelo natančen in poln simbolov. Otroci morajo razumeti posamezne
simbole in simbolne sisteme.« (Kavkler, 1990, str. 37)
Če učitelj želi, da učenci z diskalkulijo razumejo njegovo razlago učne snovi in besedilo
navodil, je obvladanje matematičnega jezika predpogoj za to. Pri tem lahko učencem pomaga
tako, da:
̶ vsako matematično področje najprej razloži v enostavnem jeziku;
̶ pri pomnjenju matematičnih pojmov uporablja mnemotehnike;
̶ učence spodbudi, da sami izdelajo sodelovalne karte (na eni strani je pojem, simbol ali
predmet, na drugi pa njegova razlaga);
̶ dovoli uporabo žepnega računala in s tem preusmeri učenčevo pozornost na razumevanje
problema;
̶ skupaj z učenci reši primer besedilne naloge, učenci nato samostojno rešujejo primere, pri
katerih so uporabljeni podobni matematični pojmi (Vipavc, 2015);
̶ za predstavitev matematičnih pojmov uporabi pripomočke, npr. zobotrebce in
vrvico (Vipavc, 2015) ter jih predstavi po različnih čutnih poteh (slušno – pove, npr. pojem
meter, vidno – napiše mersko enoto in doda slikovno ponazoritev dolžine metra ter gibalno –
ponazori dolžino metra s kretnjami rok) (Kavkler, 2011b);
̶ naenkrat predstavi le en matematični pojem in ga utrdi do avtomatizacije (Vipavc, 2015) s
pomočjo različnih dejavnosti (razlaga, diskusija, domače naloge, miselni vzorci s slikovnim
materialom, iskanje sopomenk itd.) (Kavkler, 2011b).
Učencem z diskalkulijo so lahko pri usvajanju ter razumevanju matematičnih simbolov in
pojmov v veliko pomoč tudi preglednice z razlago simbolov, pojmov in operacij, ki jih učitelj
oblikuje skupaj z učenci (Ivačič idr., 2014). Priporočljivo je tudi, da vsak matematični simbol
in pojem povežemo z več primeri, kako ga lahko uporabimo. Poskušamo jih povezati z
učenčevimi interesi in vsakdanjim življenjem (Witzel, Ferguson in Brown, 2007).
Nič manj pomembno matematično področje, na katerem imajo učenci z diskalkulijo največ
težav, so merske količine in z njimi povezano pretvarjanje merskih enot.
Merske količine in merske enote
M. Kavkler (1990) navaja, da je področje merjenja zaradi svoje abstraktnosti za učence z
diskalkulijo eno izmed težje predstavljivih, zato jim pri tem pogosto upade motivacija. Za
merjenje postanejo motivirani, če spoznajo, kakšna je njegova praktična vrednost in če ga
usvojijo prek igre (npr. igra »Mama koliko je ura?«) (prav tam). Hkrati lahko spodbudimo
motivacijo učencev in jim olajšamo razumevanje, če vsebine merjenja obravnavamo v povezavi
s športno vzgojo. Pri tem učenci preko praktičnih aktivnosti raziskujejo, kaj, zakaj in kako
meriti (Žakelj, 2011, v Žakelj in Valenčič Zuljan, 2015).
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Poleg že naštetega M. Kavkler (1990) izpostavlja, da naj pri obravnavi merskih količin učitelj
upošteva dobro poučevalno prakso in sledi postopnemu prehodu od konkretne ponazoritve
merskih količin, preko slikovnega prikaza do simbolnega zapisa. Učitelj lahko učinkovito
pomaga učencem tudi tako, da navaja primere, ki so učencem blizu, npr. psiček tehta polovico
manj kot otrok. Na ta način si lažje ustvarijo predstavo o merskih količinah (Comfort, 1992).
Kljub uporabi številnih ponazoril pa veliko učencem še vedno povzroča težave pretvarjanje
merskih enot. Pri tem jim pomagajo preglednice s pretvorniki merskih enot (Kavkler, 1990).
Hkrati mora učitelj upoštevati predznanje učencev (enote, ki jih že poznajo in primeri besedilnih
nalog, ki jih z usvojenim znanjem že znajo rešiti) in jim prikazati uporabnost znanja v
vsakdanjem življenju (Košir, 2011).
Predstavili smo izbor nekaterih ustreznih prilagoditev in učinkovitih pristopov pomoči, ki naj
bi jih učitelj uporabljali pri obravnavi učencev z diskalkulijo in jim s tem pomagali pri
uresničevanju njihovih potencialov ter jim olajšali vsakdan. Večina strokovnjakov izpostavlja
pomen postopnosti in jasnosti pri poučevanju, uporabo konkretnih ponazoril, večkratno
ponavljanje naučene snovi, povezavo z vsakdanjim življenjem in učenčevimi interesi. Ključno
pri tem je učiteljevo zavedanje, da vseh učencev ne more poučevati na enak način in z enakim
tempom ter da vsak učenec potrebuje prijeme, ki so v skladu z njegovim profilom potreb in
primanjkljajev.
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5

EMPIRIČNI DEL

5.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA

Učitelj ima pomembno vlogo pri izvajanju modela odziv na obravnavo. Ključna je njegova
vloga na 1. stopnji, kjer mora v okviru rednega in dopolnilnega pouka ter podaljšanega bivanja
upoštevati načela dobre poučevalne prakse ter diferencirati in individualizirati
pouk (Magajna idr., 2008). Na ta način izpolnjuje zahtevo inkluzivne vzgoje in izobraževanja,
da je treba upoštevati potrebe vseh učencev (Mitchell, 2008). Uresničuje tudi pravico učencev
z učnimi težavami do izobraževanja, ki se izvaja tako, da jim šola »prilagodi metode in oblike
dela ter jim omogoči vključitev v dopolnilni pouk in druge oblike individualne in skupinske
pomoči« (Zakon o osnovni šoli, 2006, 12. člen).
Uspešna obravnava učencev z diskalkulijo je mogoča le, če ima učitelj ustrezno znanje o tem,
kako te učence prepoznati ter kakšne oblike pomoči in podpore so zanje ustrezne. Pri
prepoznavanju diskalkulije si lahko učitelj pomaga s seznamom znakov funkcioniranja učencev
z diskalkulijo, ki jih navajajo domači in tuji avtorji (Adler, 2008; Geary, 2004; Kavkler 2007;
Sharma, 2001; Vipavc, 2015) in s seznamom znakov, specifičnih za osnovnošolsko
obdobje (National Center for Learning Disabilities, 2006). Učitelj učencem glede na
prepoznane primanjkljaje oblikuje ustrezne prilagoditve (Mitchell, 2008). Zaradi širokega
spektra primanjkljajev so potrebne raznolike in poglobljene oblike pomoči ter podpore, ki se
jih lahko učitelji poslužujejo pri delu z učenci z diskalkulijo. Tudi učitelj, ki ima osrednjo vlogo
pri nudenju pomoči učencem, potrebuje določeno mero podpore in pomoči. Pomagajo mu lahko
specialni pedagogi, svetovalna služba ter drugi strokovnjaki na šoli in izven nje (Evans, 2007).

5.2 CILJI RAZISKOVANJA

V empiričnem delu magistrskega dela smo se osredotočili na naslednje cilje:
1. Ugotoviti, ali razredni učitelji vedo, kakšna je njihova vloga pri obravnavi učencev z
diskalkulijo.
2. Ugotoviti, kakšne načine prepoznavanja učencev z diskalkulijo uporabljajo razredni učitelji
in s kakšnimi težavami se ob tem srečujejo.
3. Ugotoviti, kakšne oblike prilagoditev in pomoči učitelji razrednega pouka oblikujejo za
učence, pri katerih se kažejo značilnosti diskalkulije.
4. Ugotoviti, s kom razredni učitelji sodelujejo pri obravnavi učencev, pri katerih se kažejo
značilnosti diskalkulije, in kako to sodelovanje ocenjujejo.
5. Ugotoviti, kje so si razredni učitelji pridobili znanja za delo z učenci z diskalkulijo in katera
znanja bi si še želeli pridobiti, da bi lahko še uspešneje obravnavali te učence.
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5.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA

Z magistrskim delom bomo poskušali odgovoriti na naslednja raziskovalna vprašanja:
1. Na kakšne načine učitelji razrednega pouka prepoznavajo učence z diskalkulijo in s
kakšnimi težavami se ob tem srečujejo?
2. Kakšne prilagoditve in oblike pomoči učitelji razrednega pouka oblikujejo za učence, pri
katerih se kažejo značilnosti diskalkulije, da ti lahko napredujejo v skladu s svojimi
zmožnostmi?
3. Kako učitelji razrednega pouka pri obravnavi učencev, pri katerih se kažejo značilnosti
diskalkulije, ocenjujejo svoje delo z drugimi strokovnjaki?

5.4 METODOLOGIJA RAZISKOVANJA

V magistrskem delu smo uporabili deskriptivno metodo pedagoškega raziskovanja. Uporabili
smo kvantitativni raziskovalni pristop. V teoretičnem delu smo uporabili metodo primerjalne
analize strokovnih del.

5.4.1 Opis vzorca

V raziskavo smo vključili 52 učiteljev razrednega pouka iz Savinjsko-Šaleške regije. Vsi
anketirani so ženskega spola (tabela 1). Učitelji imajo različno število let delovne
dobe (tabela 2). Nekateri izmed anketiranih so učenca, pri katerem se kažejo značilnosti
diskalkulije že poučevali, nekateri pa ne (tabela 3).
Tabela 1: Struktura anketiranih glede na spol
Spol
Ženski

F
52

f (%)
100,0

Legenda:
f … frekvenčna porazdelitev števila

f (%) … strukturni odstotek
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Tabela 2: Struktura anketiranih glede na število let delovne dobe, razdeljene po razredih
Število let delovne dobe
1–10
11–20
21–30
Skupaj

f
10
20
22
52

f (%)
19,2
38,5
42,3
100,0

Legenda:
f … frekvenčna porazdelitev števila

f (%)… strukturni odstotek

Tabela 3: Struktura anketiranih glede na to, ali so učenca, pri katerem se kažejo značilnosti
diskalkulije, že poučevali ali ne
Ste že poučevali učenca,
pri katerem se kažejo
značilnosti diskalkulije?
DA
NE
Skupaj

f
31
21
52

f (%)
59,6
40,4
100,0

Legenda:
f … frekvenčna porazdelitev števila

f (%)… strukturni odstotek

5.4.2 Tehnika zbiranja podatkov

Odločili smo se za zbiranje podatkov s pomočjo anketnega vprašalnika (priloga 1), ki smo ga
oblikovali na podlagi ugotovitev iz strokovne literature. Vprašalnik je sestavljen iz 11 vprašanj,
izmed katerih sta 2 odprtega tipa, 4 polodprtega in 5 odprtega tipa. V vprašalnik so vključene 4
ocenjevalne lestvice, pri katerih so morali anketirani oceniti pogostost posamezne karakteristike
(1 – nikoli, 2 – redko, 3 – občasno, 4 – pogosto, 5 – vedno). Pri tem smo razrednim učiteljem
dali možnost, da glede na vprašanje zapišejo tudi svoje predloge.

5.4.3 Potek zbiranja podatkov

Anketiranje smo na šolah izvedli v decembru 2016 in januarju 2017. Naprej smo za sodelovanje
pri raziskavi prosili ravnatelje. Če so se ti s sodelovanjem strinjali, smo anketne vprašalnike
odnesli na šolo osebno, učitelji pa so si jih potem razdelili med sabo. Anketirani so vrnili
vprašalnike v najkrajšem možnem času. Dobljene podatke smo zbrali, jih analizirali s pomočjo
ustreznih statističnih postopkov in jih tabelarično prikazali.
32

5.4.4 Potek obdelave podatkov

Podatke, pridobljene s pomočjo anketnih vprašalnikov, smo najprej obdelali v programu
Microsoft Office Excel. Nato smo podatke vnesli v program IBM SPSS Statistics 20, s pomočjo
katerega smo izračunali frekvenčne porazdelitve števila in strukturne odstotke, standardne
odklone, srednje vrednosti in range ter vrednosti Mann-Whitney in Kruskal-Wallis testa.
Odgovore učiteljev na odprta vprašanja smo vsebinsko analizirali z uporabo programa
Microsoft Word. Podatki so prikazani v tabelah, ki smo jih kvalitativno interpretirali.

5.5 REZULTATI IN ITERPRETACIJA

V nadaljevanju predstavljamo odgovore razrednih učiteljev na anketni vprašalnik. Rezultati so
predstavljeni tabelarično, skupaj s kvalitativno interpretacijo.

5.5.1 Vloga učitelja pri obravnavi učencev z diskalkulijo

Na začetku anketnega vprašalnika, so morali razredni učitelji opredeliti svojo vlogo pri
obravnavi učencev z diskalkulijo.
Tabela 4: Vloga učitelja pri obravnavi učencev z diskalkulijo
Naloge učitelja
Prilagaja pouk (obravnava učne snovi,
konkretna ponazorila, preverjanje in
ocenjevanje znanja).
Se individualno posveti vsakemu
učencu.
Sodeluje s starši in drugimi strokovnimi
delavci.
Prepozna težave učenca.
Učence napoti k strokovnjakom po
pomoč.

f

f (%)

41

78,8

32

61,5

12

23,1

29

55,8

10

19,2

Legenda:
f … frekvenčna porazdelitev števila

f (%)… strukturni odstotek

Iz dobljenih rezultatov je razvidno (tabela 4), da največ učiteljev (78,8 %) meni, da je njihova
naloga prilagajati pouk ter se individualno posvetiti vsakemu učencu (61,5 %). Malenkost več
kot polovica (55,8 %) razrednih učiteljev je odgovorila, da je njihova naloga prepoznati težave
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učencev. 23. 1 % anketiranih meni, da je njihova naloga, da sodelujejo s starši in drugimi
strokovnimi delavci. 19,2 % učiteljev pa je zapisalo, da je naloga učitelja učence napotiti k
strokovnjakom po pomoč.

5.5.2 Načini prepoznavanja učencev z diskalkulijo in težave pri tem

Tabela 5: Načini prepoznavanja učencev z diskalkulijo
Prepoznavanje učencev z
diskalkulijo
Opazovanje učenčevega
celostnega funkcioniranja, ki
vključuje čustveno, socialno in
kognitivno funkcioniranje, pri
pouku.
Informacije o učencu dobim od
predhodnih učiteljev.
Informacije o učencu dobim od
svetovalnih delavcev in mobilnih
specialnih pedagogov.
Uporaba standardiziranih testov.
Uporaba seznama najpogostejših
znakov učencev z diskalkulijo po
starostnih obdobjih.
Prepoznavanje na podlagi učnega
uspeha oziroma neuspeha.
Analiza učenčevih matematičnih
izdelkov.
Pogovor z učencem.
Pogovor o učenčevih težavah z
njegovimi starši.
Skupaj

N

M

R

SD

52

4,58

1

0,696

52

3,90

4

1,192

52

3,69

5

1,380

52

2,60

8

1,257

52

3,62

6

1,255

52

3,40

7

1,176

52

4,46

2

0,699

52

4,37

3

0,715

52

4,58

1

0,637

52

Legenda:
N … število odgovorov

R … rang

M … aritmetična sredina

SD … standardni odklon

Rezultati (tabela 5) kažejo, da razredni učitelji navajajo, da kot način prepoznavanja učencev z
diskalkulijo največkrat uporabljajo opazovanje učenčevega celostnega funkcioniranja, ki
vključuje čustveno, socialno in kognitivno funkcioniranje, pri pouku (M = 4,58) ter pogovor o
učenčevih težavah z njihovimi starši (M = 4,58). Ocenjujejo, da jih nekoliko redkeje
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prepoznavajo s pomočjo analize matematičnih izdelkov (M = 4,46) in pogovora z
učencem (M = 4,37). Kot način prepoznavanja učencev z diskalkulijo anketirani razredni
učitelji navajajo, da najmanjkrat uporabljajo standardizirane teste (M = 2,60). Največja
razpršenost med odgovori anketiranih učiteljev se pojavlja pri trditvi, da učence z diskalkulijo
prepoznavajo s pomočjo informacij, ki jih učitelji o učencu dobijo od svetovalnih delavcev in
mobilnih specialnih pedagogov (SD = 1,380). Najmanjša razpršenost odgovorov pa je pri
trditvi, da učence z diskalkulijo prepoznajo s pomočjo pogovora o učenčevih težavah z
njegovimi starši (SD = 0,637), kar pomeni, da se je v tem primeru večina odgovorov učiteljev
gibala okoli aritmetične sredine (M = 4,58).
Raziskati smo želeli, ali se pojavljajo razlike v načinih prepoznavanja učencev z diskalkulijo
med razrednimi učitelji glede na število let delovne dobe (priloga 2, tabela 19) in glede na to,
ali so učenca, pri katerem se kažejo značilnosti diskalkulije, že poučevali ali ne (priloga 2,
tabela 20). V nobenem primeru Kruskal-Wallis test in Mann-Whitney test nista pokazala
statistično pomembnih razlik med odgovori razrednih učiteljev.
Na vprašanje, s kakšnimi težavami se srečujejo ob prepoznavanju učencev z diskalkulijo, so
odgovorili le tisti razredni učitelji, ki so te učence že poučevali.
Tabela 6: Težave učiteljev, ki so že poučevali učence, pri katerih se kažejo značilnosti
diskalkulije, pri prepoznavanju le-teh
Težave pri prepoznavanju
NE
Preštevilni razredi in premalo časa za
individualizacijo.
Premalo znanja o teh učencih.
V nižjih razredih težave še niso tako
izrazite.
Pogosta zamenjava z disleksijo.

f
15
9

f (%)
48,4
29,0

4
2

12,9
6,5

4

12,9

Legenda:
f … frekvenčna porazdelitev števila

f (%)… strukturni odstotek

Rezultati (tabela 6) so pokazali, da večina učiteljev (48,4 %) meni, da se ob prepoznavanju
učencev z diskalkulijo ne srečuje z nobenimi težavami. Učitelji, ki pa se, navajajo, da imajo
največkrat (29,0 %) težave zaradi preštevilnih razredov in ker imajo premalo časa za
individualizacijo učnega procesa. Dobra tretjina (12,9 %) učiteljev je mnenja, da ima težave
zaradi omejenega znanja o teh učencih in ker diskalkulijo pogosto zamenjujejo z disleksijo. 5
učiteljev je navedlo, da če se ob prepoznavanju učencev srečajo s težavami, prosijo za pomoč
specialne pedagoge na šoli.
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5.5.2.1 Znaki, ki se najpogosteje pojavljajo pri učencih z diskalkulijo

Razredni učitelji so morali opredeliti, kateri od navedenih znakov, se po njihovem mnenju
najpogosteje pojavljajo pri učencih z diskalkulijo.
Tabela 7: Najpogostejši znaki, ki opredeljujejo učence z diskalkulijo
Znaki, ki opredeljujejo
učence z diskalkulijo
Pomanjkljive številske
predstave.
Težave pri štetju nazaj.
Težave pri štetju v
zaporedju.
Napačno podpisovanje v
stolpce pri pisnem računanju.
Napačna smer reševanja
računa pri pisnem računanju.
Uporaba nepravilnih
matematičnih dejstev pri
računanju.
Težave s pomnjenjem in
priklicem matematičnih
pravil ter postopkov.
Težave pri prehodu z ene na
drugo računsko operacijo.
Težave z načrtovanjem
poteka reševanja besedilne
naloge in pri preverjanju
ustreznosti rezultata.
Težave pri povezovanju
matematičnih pojmov in
simbolov s pomenom.
Zamenjava mestnih
vrednosti v številu.
Zamenjava korakov
računskih operacij.
Uporaba razvojno manj
razvitih strategij reševanja
računov.

N

M

R

SD

52

4,27

4

0,795

52

4,13

6

0,929

52

4,08

8

0,837

52

3,81

13

0,886

52

3,77

14

1,002

52

3,83

12

0,944

52

4,13

6

0,817

52

4,19

5

0,715

52

4,35

2

0,738

52

3,98

9

0,852

52

4,37

1

0,658

52

3,90

11

0,975

52

3,92

10

0,926
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Težave z urejanjem
večmestnih števil po
velikosti.
Težave z orientacijo v času
in prostoru.
Težave s pretvarjanjem
merskih enot.
Skupaj

52

4,12

7

0,676

52

3,92

10

0,710

52

4,29

3

0,848

52

Legenda:
N … število odgovorov

R … rang

M … aritmetična sredina

SD … standardni odklon

Iz rezultatov empirične raziskave (tabela 7) je razvidno, da učitelji razrednega pouka
ocenjujejo, da učenci z diskalkulijo skoraj vedno zamenjujejo mestne vrednosti v
številu (M = 4,37) ter da imajo težave z načrtovanjem poteka reševanja besedilne naloge in pri
preverjanju ustreznosti rezultata (M = 4,35). Menijo, da se pri teh učencih pogosto opazijo tudi
težave s pretvarjanjem enot (M = 4,29) in da imajo pomanjkljive številske predstave (M = 4,25).
Anketiranci so ocenili, da se od predstavljenih znakov pri učencih z diskalkulijo, v povprečju
najredkeje pojavlja uporaba napačne smeri reševanja računa pri pisnem računanju (M = 3,77),
vendar pa tudi za ta znak menijo, da se pojavlja relativno pogosto. Največja razpršenost je pri
trditvi, da je znak, ki opredeljuje učence z diskalkulijo, napačna smer reševanja računa pri
pisnem računanju (SD = 1,002), najmanjša pa pri trditvi, da učenci z diskalkulijo zamenjujejo
mestne vrednosti v številu (SD = 0,658).
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5.5.3 Prilagoditve in oblike pomoči učencem z diskalkulijo

Tabela 8: Prilagoditve in oblike pomoči učencem z diskalkulijo
Prilagoditve in oblike
pomoči učencem z
diskalkulijo
Učencem omogočim
uporabo konkretnih učnih
pripomočkov pri računanju.
Učencem omogočim
uporabo žepnega računala pri
računanju.
Učence spodbudim, da si
pred začetkom računanja z
drugo barvico označijo
računski znak, da ga ne
spregledajo.
Učencem preizkus znanja
razrežem in jim omogočim
reševanje po posameznih
nalogah.
Učenci imajo podaljšan čas
reševanja pri preizkusu
znanja.
Pri oblikovanju besedilnih
nalog pazim, da so navodila
kratka in razumljiva.
V besedilne naloge vključim
števila v manjšem obsegu.
Učencem omogočim
vrstniško pomoč.
Uporabim postopen prehod
od konkretnega k
abstraktnemu.
Učencem besedilno nalogo
predstavim slikovno namesto
v napisani obliki.
Avtomatizacijo aritmetičnih
dejstev učencem pomagam
doseči z multisenzornim
poučevanjem.

N

M

R

SD

52

4,44

3

0,895

52

2,48

13

1,393

52

4,13

5

0,991

52

3,90

8

1,053

52

4,33

4

0,901

52

4,60

1

0,634

52

3,87

9

0,908

52

3,94

6

0,802

52

4,54

2

0,699

52

3,81

10

0,886

52

3,67

11

1,043
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Skupaj oblikujemo kartončke
z zaporedji korakov določene
računske operacije, ki jih
lahko imajo učenci s sabo pri
računanju.
Skupaj oblikujemo plakat z
razlago matematičnih
pojmov in simbolov, ki visi v
razredu in je učencem v
pomoč.
Skupaj

52

3,63

12

1,103

52

3,92

7

0,926

52

Legenda:
N … število odgovorov

R … rang

M … aritmetična sredina

SD … standardni odklon

Pri načrtovanju prilagoditev in oblik pomoči za učence z diskalkulijo so rezultati (tabela 8)
pokazali, da razredni učitelji navajajo, da so skoraj vedno pozorni, da so navodila pri besedilnih
nalogah kratka in razumljiva (M = 4,60) in da uporabijo postopen prehod od konkretnega k
abstraktnemu (M = 4,54). Navajajo tudi, da učencem pogosto omogočijo uporabo konkretnih
učnih pripomočkov pri računanju (M = 4,44) in jim podaljšajo čas reševanja preizkusov
znanja (M = 4,33). Učitelji razrednega pouka navajajo, da učencem, pri katerih se kažejo
značilnosti diskalkulije, od navedenih oblik pomoči najredkeje ponudijo uporabo žepnega
računala (M = 2,48). Najmanjša razpršenost odgovorov anketiranih učiteljev je pri trditvi, da
pri oblikovanju besedilnih nalog pazijo, da so navodila kratka in razumljiva (SD = 0,634).
Največja razpršenost pa je pri trditvi, da učitelji učencem z diskalkulijo omogočijo uporabo
žepnega računala pri računanju (SD = 1,393).
Kruskal-Wallis test in Mann-Whitney nista pokazala statistično pomembnih razlik med ogovori
učiteljev glede na število let delovne dobe (priloga 3, tabela 21) in glede na to, ali so učenca,
pri katerem se kažejo značilnosti diskalkulije, že poučevali ali ne (priloga 3, tabela 22).
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5.5.3.1 Načini lajšanja občutkov tesnobe in strahu pri učencih z diskalkulijo

Anketiranci so morali oceniti, kako pogosto uporabljajo oziroma bi uporabljali navedene načine
lajšanja občutkov tesnobe in strahu pri učencih, pri katerih se kažejo značilnosti diskalkulije.
Tabela 9: Načini lajšanja občutkov tesnobe in strahu pri učencih z diskalkulijo
Načini lajšanja občutkov tesnobe in
strahu
Oblikujem razredno klimo, v kateri
se učenci počutijo varne in se ne
bojijo povedati svojih idej.
Spodbujam oblikovanje dobrih
medsebojnih odnosov med učenci,
kar krepi njihovo samopodobo in
samovrednotenje.
Pri poučevanju izražam pozitiven
odnos do matematike in veselje do
poučevanja.
Imam pozitiven odnos do različnosti
učencev in njihovih potreb.
Pri poučevanju upoštevam močna
področja učencev.
Učencem pokažem, da zaupam vanje
in da bodo z mojo pomočjo dosegli
uspeh ter s tem zmanjšali svoj strah
pred matematiko.
Predstavim matematične naloge, ki so
učencem izziv, a jih lahko rešijo ob
pravilni rabi naučenih strategij.
Reševanja nalog časovno ne omejim.
Uporabljam različne vrste
ocenjevanja: ustno/pisno/preko
predstavitev.
Upoštevajoč potrebe učencev
individualiziram in diferenciram učni
proces.
Povratna informacija je pozitivna in
učencu pomaga pri premagovanju
ovir.

N

M

R

SD

52

4,65

4

0,556

52

4,75

2

0,437

52

4,69

3

0,466

52

4,85

1

0,364

52

4,69

3

0,466

52

4,63

5

0,627

52

4,15

9

0,777

52

3,98

10

0,852

52

4,56

7

0,639

52

4,50

8

0,642

52

4,58

6

0,696

40

Učence pohvalim tudi za njihov trud,
ne le za dobre dosežke ali končni
izdelek.
Skupaj

52

4,85

1

0,415

52

Legenda:
N … število odgovorov

R … rang

M … aritmetična sredina

SD … standardni odklon

Rezultati (tabela 9) kažejo, da razredni učitelji navajajo, da se kot načina lajšanja občutka
tesnobe in strahu najpogosteje poslužujejo pohvale učencev, ki ni osredotočena le na končne
izdelke, ampak tudi na trud (M = 4,85), ter ohranjanja pozitivnega odnosa do različnosti
učencev in njihovih potreb (M = 4,85). Razredni učitelji ocenjujejo, da pogosto (M = 4,15)
predstavijo matematične naloge, ki so učencem izziv, a jih lahko rešijo ob pravilni rabi naučenih
strategij. Izmed naštetih načinov lajšanja občutkov tesnobe in strahu pri učencih, pri katerih se
kažejo značilnosti diskalkulije, razredni učitelji navajajo, da najredkeje uporabljajo časovno
neomejeno reševanje nalog (M = 3,98).
Kruskal-Wallis test in Mann-Whitney nista pokazala statistično pomembnih razlik med ogovori
učiteljev o načinih lajšanja občutkov tesnobe in strahu glede na število let delovne
dobe (priloga 4, tabela 23) in glede na to, ali so učenca, pri katerem se kažejo značilnosti
diskalkulije, že poučevali ali ne (priloga 4, tabela 24).
5.5.3.2 Prilagoditve za učenko s težavami pri pisnem računanju

Osrednji in najpomembnejši del anketnega vprašalnika je bilo oblikovanje prilagoditev za
konkretno učenko pri matematiki. Primerjali smo odgovore razrednih učiteljev, glede na to, ali
so učenca, pri katerem se kažejo značilnosti diskalkulije, že poučevali ali ne.
Tabela 10: Prilagoditve učiteljev, ki so že poučevali učenca, pri katerem se kažejo značilnosti
diskalkulije, za učenko
Prilagoditve za učenko
Uporaba kartončka s poštevanko.
Mreža za računanje, da je vsaka števka
vpisana v svoj kvadratek.
E, D, S, T so označene z dogovorjenimi
barvami.
Poudarjen računski znak.
Označen je začetek in smer reševanja.

41

f
14
20

f (%)
45,2
64,5

12

38,7

15
4

48,4
12,9

Uporaba kartončka z zapisanimi koraki
reševanja.
Računanje z manjšimi število.
Računanje na dolg način.
Uporaba konkretnih pripomočkov pri
računanju.
Vaje glasnega računanja.

4

12,9

6
3
5

19,4
9,7
16,3

3

9,7

Legenda:
f … frekvenčna porazdelitev števila

f (%)… strukturni odstotek

Rezultati (tabela 10) kažejo, da večina razrednih učiteljev, ki so že poučevali učenca, pri
katerem se kažejo značilnosti diskalkulije, navaja, da bi učenki s težavami pri pisnem računanju
ponudili mrežo, v katero bi zapisovala števke vsako v svoj kvadratek (64,5 %). Skoraj polovica
učiteljev (48,4 %) bi poudarila računski znak (bodisi bi bil okrepljen bodisi obarvan) ali pa bi
učenki pri računanju omogočili uporabo kartončka s poštevanko (45,2 %). 38,7 % razrednih
učiteljev navaja, da bi enice, desetice, stotice in tisočice označili z dogovorjenimi barvami.
Najmanj učiteljev (9,7 %) navaja, da bi učenki pomagali z vajami glasnega računanja ali
računanjem na dolg način.
Tabela 11: Prilagoditve učiteljev, ki še niso poučevali učenca, pri katerem se kažejo značilnosti
diskalkulije, za učenko
Prilagoditve za učenko
Uporaba kartončka s poštevanko.
Mreža za računanje, da je vsaka števka
vpisana v svoj kvadratek.
E, D, S, T so označene z dogovorjenimi
barvami.
Poudarjen računski znak.
Označen je začetek in smer reševanja.
Uporaba kartončka z zapisanimi koraki
reševanja.
Računanje z manjšimi število.
Uporaba konkretnih pripomočkov pri
računanju (kocke, kroglice).
Vaje glasnega računanja.

f
5
8

f (%)
23,8
38,1

5

23,8

15
4
6

71,4
19,1
28,6

3
3

14,3
14,3

2

9,6

Legenda:
f … frekvenčna porazdelitev števila

f (%)… strukturni odstotek
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Analiza rezultatov (tabela 11) je pokazala, da večina razrednih učiteljev, ki še niso poučevali
učenca, pri katerem se kažejo značilnosti diskalkulije, navaja, da bi poudarili računski
znak (71,4 %). Dobra tretjina učiteljev (38,1 %) meni, da bi učenki ponudili mrežo za
računanje. 28,6 % jih navaja, da bi učenki pri računanju omogočili uporabo kartončka z
zapisanimi koraki reševanja ali pa uporabo kartončka s poštevanko (23,8 %). Podobno kot ostali
učitelji, tudi najmanj teh učiteljev (9,6 %) navaja, da bi učenki pomagali z vajami glasnega
računanja.
5.5.3.3 Prilagoditev besedilne naloge učencem z diskalkulijo

Želeli smo raziskati, ali se med učitelji, ki so že poučevali učenca, pri katerem se kažejo
značilnosti diskalkulijo, in učitelji, ki teh učencev še niso poučevali, pojavljajo razlike v
predlogih za preoblikovanje besedilne naloge učencem z diskalkulijo. Pri oblikovanju
prilagoditev morajo učitelji upoštevati minimalne standarde, zapisane v Učnem načrtu za
matematiko (2011). Eden izmed njih je tudi, da morajo učenci v 3. razredu OŠ znati rešiti
matematično besedilno nalogo na konkretni in slikovni ravni (prav tam).
Tabela 12: Predlogi učiteljev, ki so že poučevali učenca, pri katerem se kažejo značilnosti
diskalkulije, za prilagoditev besedilne naloge
Prilagoditve besedilne naloge
Grafična (slikovna) ponazoritev besedilne
naloge.
V nalogi so poudarjene ključne besede oz.
pomembni podatki.
Vprašanja so zapisana z drugo barvo.
Naloga je razdeljena na več smiselnih delov in
podvprašanja.
Manjša števila.
Večji tisk in presledki med vrsticami.
Označeni prostori, ki učencu nakazujejo, naj si
račune zapisuje sproti.

f
15

f (%)
48,4

20

64,5

5
18

16,1
58,1

7
2
4

22,6
6,5
12,9

Legenda:
f … frekvenčna porazdelitev števila

f (%)… strukturni odstotek

Rezultati (tabela 12) empirične raziskave kažejo, da največ učiteljev, ki so že poučevali učenca,
pri katerem se kažejo značilnosti diskalkulije (64,5 %), navaja, da bi v besedilni nalogi poudarili
ključne besede, ki bi učencem pomagale določiti, kateri podatki so pomembni. Več kot
polovica (58,1 %) jih je zapisalo, da bi besedilno nalogo razdelili na več podvprašanj in
učencem s tem omogočili reševanje po delih. Sledi predlog, da bi besedilno nalogo predstavili
slikovno in ne v napisani obliki (48,2 %). Manjši delež učiteljev (22,6 %) je predlagalo uporabo
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manjših števil v besedilni nalogi. Dva učitelja pa sta zapisala, da bi uporabila večji tisk in večje
presledke med vrsticami.
Tabela 13: Predlogi učiteljev, ki še niso poučevali učenca, pri katerem se kažejo značilnosti
diskalkulije, za prilagoditev besedilne naloge
Prilagoditve besedilne naloge
Grafična (slikovna) ponazoritev besedilne
naloge.
V nalogi so poudarjene so ključne besede
oz. pomembni podatki.
Vprašanja so zapisana z drugo barvo.
Naloga je razdeljena na več smiselnih
delov in podvprašanja.
Manjša števila.
Poenostavljen zapis besedila.
Pomožne črte, ki nakazujejo število
potrebnih računov.

f
8

f (%)
38,1

8

38,1

1
12

4,8
57,1

2
1
1

9,5
4,8
4,8

Legenda:
f … frekvenčna porazdelitev števila

f (%)… strukturni odstotek

Podobno rezultati (tabela 13) kažejo, da je več kot polovica učiteljev, ki še niso poučevali
učenca, pri katerem se kažejo značilnosti diskalkulije (57,1 %), navedlo, da bi besedilno nalogo
razdelili na več smiselnih delov in podvprašanj. 38,1 % učiteljev je zapisalo, da bi besedilno
nalogo predstavili slikovno in v nalogi izpostavili pomembne podatke. Sledi predlog, da bi v
besedilni nalogi uporabili manjša števila (9,5 %). En učitelj je menil, da bi morali poenostaviti
zapis besedila in pa narisati pomožne črte, ki nakazujejo število potrebnih računov.

5.5.4 Podpora in pomoč učitelju pri obravnavi učencev z diskalkulijo

Anketirani učitelji so opredelili, kdo jim po njihovem mnenju lahko pomaga pri obravnavi
učencev z diskalkulijo.
Tabela 14: Podpora in pomoč učitelju pri obravnavi učencev z diskalkulijo
DA
Ravnatelj.
Kolegi učitelji.

f
4
41

NE
f (%)
7,7
78,8
44

f
48
11

f (%)
92,3
21,2

Skupaj
f
f (%)
52
100,0
52
100,0

Specialni pedagog.
Šolski svetovalni delavec.
Zunanje strokovne
ustanove in društva.
Starši učencev.

51
38

98,1
73,1

1
14

1,9
26,9

52
52

100,0
100,0

21

40,4

31

59,6

52

100,0

26

50,0

26

50,0

52

100,0

Legenda:
f … frekvenčna porazdelitev števila

f (%)… strukturni odstotek

Rezultati (tabela 14) so pokazali, da največ učiteljev meni, da jim lahko pri obravnavi učencev
z diskalkulijo pomagajo specialni pedagogi (98,1 %), sledijo kolegi učitelji (78,8 %) in šolski
svetovalni delavci (73,3 %). Glede pomoči staršev jih je polovica odgovorila, da pri tem lahko
pomagajo, polovica pa da ne. 7,7 % razrednih učiteljev meni, da lahko ravnatelji pomagajo pri
načrtovanju obravnave učencev z diskalkulijo, vsi ostali pa menijo, da ravnatelji niso del tima.
5.5.4.1 Ocena učiteljev o kvaliteti sodelovanja z drugimi strokovnjaki

Na vprašanje, kako ocenjujejo svoje delo z ostalimi strokovnjaki ter kaj menijo o podpori in
pomoči, ki so ju deležni pri obravnavi učencev z diskalkulijo, so odgovarjali le učitelji, ki so te
učence že poučevali.
Tabela 15: Učiteljevo sodelovanje z drugimi strokovnjaki
Sodelovanje, podpora in pomoč
Dobro sodelovanje s kolegi učitelji.
Dobro sodelovanje s specialnim
pedagogom.
Dobro sodelovanje s šolskim
svetovalnim delavcem.
Dobro sodelovanje z zunanjimi
strokovnimi ustanovami in društvi.
Dobro sodelovanje s starši učencev.
Največ pomoči s strani specialnega
pedagoga.
Zadostna podpora in pomoč.
Nezadostna podpora in pomoč (več
konkretnih nasvetov).
Starši pričakujejo preveč.
Razočaranje nad specialnimi
pedagogi in šolskimi svetovalnimi
delavci.
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f
17

f (%)
54,8

19

61,3

14

45,2

7

22,6

10

32,3

5

16,1

15

48,4

16

51,6

3

9,7

7

22,6

Veliko prilagajanja in časovnega
usklajevanja.
Učitelj se mora znajti sam, saj
najbolje pozna otroka.

4

12,9

11

35,5

Legenda:
f … frekvenčna porazdelitev števila

f (%)… strukturni odstotek

Analiza rezultatov (tabela 15) je pokazala, da učitelji ocenjujejo, da najbolje sodelujejo s
specialnim pedagogom (61,3 %), s kolegi učitelji (54,8 %) in šolskim svetovalnim
delavcem (45,2 %). Slaba tretjina (32,3 %) učiteljev, ki so že poučevali učenca, pri katerem se
kažejo značilnosti diskalkulije, meni, da dobro sodelujejo s starši. Približno polovica (48,4 %)
jih ocenjuje, da sta podpora in pomoč drugih strokovnjakov zadostni, druga polovica (51,6 %)
pa s prejeto podporo in pomočjo ni zadovoljna, saj menijo, da bi potrebovali več konkretnih
nasvetov. 22,6 % jih meni, da so razočarani nad delom specialnih pedagogov in šolskih
svetovalnih delavcev. 35,5 % učiteljev pa meni, da se morajo pri delu z učenci z diskalkulijo
znajti sami.
5.5.4.2 Pričakovanja učiteljev glede pomoči drugih strokovnjakov

Anketirani učitelji, ki učenca, pri katerem se kažejo značilnosti diskalkulije, še niso poučevali
so podali svoja pričakovanja glede pomoči drugih strokovnjakov pri obravnavi teh učencev.
Tabela 16: Pričakovanja učiteljev glede pomoči drugih strokovnjakov
Pomoč drugih strokovnjakov
Specialni pedagog, šolski svetovalni
delavec in zunanje strokovne ustanove
ter društva dajejo strokovne nasvete
glede načina prilagajanja pouka.
Pomoč specialnega pedagoga, šolskega
svetovalnega delavca in zunanjih
strokovnih ustanov ter društev pri
obravnavi učenca.
Specialni pedagog, šolski svetovalni
delavec in zunanje strokovne ustanove
ter društva svetujejo staršem učencev z
diskalkulijo.
S kolegi izmenjujejo izkušnje o
poučevanju teh učencev.
Učitelji in strokovnjaki predstavljajo
primere dobre prakse.
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f

f (%)

21

100

9

42,7

2

9,5

5

23,8

6

28,6

Pomoč staršev učencev z diskalkulijo
pri oblikovanju pomoči, saj svoje
otroke najbolje poznajo.

1

4,8

Legenda:
f … frekvenčna porazdelitev števila

f (%)… strukturni odstotek

Rezultati (tabela 16) kažejo, da prav vsi učitelji navajajo, da od specialnih pedagogov, šolskih
svetovalnih delavcev in zunanjih strokovnih ustanov ter društev pričakujejo strokovne nasvete
glede načina prilagajanja pouka. Skoraj polovica (42,2 %) jih meni, da naj bi jim ti pomagali
tudi pri sami obravnavi učenca. Sledi pričakovanje, da naj bi jim učitelji ter drugi strokovnjaki
predstavili primere dobre prakse (28,6 %) in da bi si s kolegi učitelji pogosto izmenjali svoje
izkušnje, povezane z obravnave učencev z diskalkulijo (23,8 %).

5.5.5 Vir učiteljevega znanja o obravnavi učencev z diskalkulijo

Zanimalo nas je, kje so si anketirani učitelji pridobili znanja za delo z učenci z diskalkulijo.
Tabela 17: Vir učiteljevega znanja o obravnavi učencev z diskalkulijo
DA
Na študiju.
Na dodatnih strokovnih
usposabljanjih.
Iz strokovne literature.
S spletnih strani različnih
društev (npr. Bravo).
Iz pogovorov s
strokovnjaki na šoli in
izven nje.
Iz osebnih izkušenj.
Od staršev učencev.

NE

f
14

f (%)
26,9

f
38

f (%)
73,1

Skupaj
f
f (%)
52
100,0

21

40,4

31

59,6

52

100,0

34

65,4

18

34,6

52

100,0

19

36,5

33

63,5

52

100,0

28

53,8

24

46,2

52

100,0

24
2

46,2
3,8

28
50

53,8
96,2

52
52

100,0
100,0

Legenda:
f … frekvenčna porazdelitev števila

f (%)… strukturni odstotek

Rezultati (tabela 17) so pokazali, da največ razrednih učiteljev (65,4 %) navaja, da so znanje
za delo z učenci z diskalkulijo pridobili iz strokovne literature. Nekoliko manj (53,8 %) jih
navaja, da ga je pridobilo iz pogovorov s strokovnjaki na šoli in izven nje ter iz osebnih
izkušenj (46,2 %). Sledi pridobivanje znanja iz spletnih strani različnih društev (36,5 %).
26,9 % razrednih učiteljev je odgovorilo, da so si znanja za delo z učencih z diskalkulijo
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pridobili na študiju. Najmanj anketiranih učiteljev (3,8 %) pa je odgovorilo, da so pridobili
znanje za delo z učenci z diskalkulijo od staršev teh učencev.
5.5.5.1 Potreba učiteljev po dodatnih znanjih

Na koncu smo želeli ugotoviti, katera znanja bi anketirani učitelji še želeli pridobiti, da bi lahko
še uspešneje obravnavali učence z diskalkulijo.
Tabela 18: Potreba učiteljev po dodatnih znanjih
Dodatna znanja
Znanje o poučevanju teh učencev v
4. in 5. razredu.
Dodatna strokovna izobraževanja in
usposabljanja na temo diskalkulije.
Znanje o tem, kako prepoznati
učence z diskalkulijo.
Znanje o ustreznih prilagoditvah za
učence z diskalkulijo pri pouku.
Primeri dobre prakse.
Ustrezni didaktični pripomočki.
Znanje o primernem oblikovanju
preizkusov znanja.
Kako povečati lastno samozaupanje
in kako ljubiti izzive.
NIČ

F

f (%)

3

9,7

14

16,9

6

11,5

17

32,7

10
1

19,2
3,2

6

19,4

1

3,2

18

34,6

Legenda:
f … frekvenčna porazdelitev števila

f (%)… strukturni odstotek

Iz raziskave je razvidno (tabela 18), da 32,7 % razrednih učiteljev navaja, da si želijo pridobiti
predvsem dodatno znanje o ustreznih prilagoditvah za učence z diskalkulijo. Približno
petina (19,4 %) jih meni, da bi radi dobili dodatno znanje o primernem oblikovanju preizkusov
znanja za učence z diskalkulijo in da bi radi spoznali več primerov dobre prakse (19,2 %). Eden
izmed anketiranih navaja, da se želi naučiti, kako povečati lastno samozaupanje in kako ljubiti
izzive. Največ anketirancev (34,6 %) meni, da ne potrebujejo dodatnih znanja s področja dela
z učenci z diskalkulijo.
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5.6 ODGOVORI NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA

V tem poglavju bomo odgovorili na raziskovalna vprašanja, ki smo si jih zastavili pred
začetkom empiričnega raziskovanja.
1. Na kakšne načine učitelji razrednega pouka prepoznavajo učence z diskalkulijo in s
kakšnimi težavami se ob tem srečujejo?
Anketirani navajajo, da največkrat prepoznavajo učence z diskalkulijo s pomočjo pogovora o
učenčevih težavah z njegovimi starši. Enako pogosto jih prepoznavajo s pomočjo opazovanja
učenčevega celostnega funkcioniranja, ki vključuje čustveno, socialno in kognitivno
funkcioniranje pri pouku. Tudi strokovne smernice (Magajna idr., 2008) navajajo, da moramo
učenca z učnimi težavami obravnavati celostno. Prepoznati moramo učenčeva močna in šibka
področja, ugotoviti učenčevo trenutno raven izvajanja in učnih dosežkov, prepoznati in
razumeti moramo njegov učni stil ter prepoznati vidike učnega načrta, pri katerih je učenec
zainteresiran in tiste, pri katerih ni (prav tam). Pri prepoznavanju učencev z diskalkulijo
pozornosti ne smemo namenjati le kognitivnemu področju, ampak tudi drugim področjem, na
katerih imajo učenci z diskalkulijo težave. To so področja organizacije in načrtovanja,
finomotoričnih spretnosti in socialnega vključevanja (Ivačič idr., 2014).
Razredni učitelji, vključeni v raziskavo, ocenjujejo, da pri prepoznavanju učencev z diskalkulijo
redko uporabljajo seznam najpogostejših znakov, ki opredeljujejo učence s tovrstnimi
težavami. Vendar pa raziskave kažejo, da so ček-liste eden izmed učinkovitejših načinov
prepoznavanja učenčevih težav (Magajna, 2011).
Čeprav si s standardiziranimi testi pomagajo strokovni delavci pri poglobljenem diagnostičnem
ocenjevanju učencev z diskalkulijo od druge stopnje modela odziva na obravnavo
naprej (Magajna, 2011a, v Vovk-Ornik, 2016), so v anketnem vprašalniku nekateri razredni
učitelji ocenili, da le-te občasno uporabljajo pri prepoznavanju učencev z diskalkulijo.
M. Kavkler (2011, v Vovk-Ornik, 2016) pa meni, da učitelji pridobijo večino informacij o
učencu preko opazovanja učenca v razredu in preko analize njegovih izdelkov, pri čemer pa ne
uporabljajo posebnih lestvic in standardiziranih testov, saj le-teh učitelji sploh nimajo.
Zanimivo je, da anketiranci navajajo, da učence z diskalkulijo le občasno (M = 3,40) prepoznajo
na podlagi učnega uspeha oziroma neuspeha, čeprav je učni neuspeh po navadi prvi znak, ki
učitelje opozori, da morajo biti na posamezne učence pozorni.
Skoraj polovica (48,4 %) učiteljev, ki so že poučevali učenca, pri katerem se kažejo značilnosti
diskalkulije, navaja, da se pri prepoznavanju učencev z diskalkulijo ne srečuje z nobenimi
težavami. Dobra četrtina (29,0 %) jih navaja, da je prepoznavanje učencev z diskalkulijo
oteženo zaradi preštevilnih razredov, ki učiteljem onemogočajo uspešno individualizacijo
učnega procesa. Individualizacija pa je v procesu obravnave učencev z diskalkulijo ključnega
pomena, saj z njo zadovoljimo posameznikove potrebe do te mere, da mu omogočimo doseči
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optimalen razvoj glede na prirojene dispozicije in možnosti okolja (Galeša, 1995). Štirje
anketirani učitelji so ocenili, da imajo pri prepoznavanju težave, ker imajo o diskalkuliji
premalo znanja in zato, ker diskalkulijo zamenjajo z disleksijo ter posledično niso pozorni na
ustrezne znake. Podobno tudi Butterworth (2005) meni, da je prepoznavanje učencev z
diskalkulijo velikokrat oteženo zaradi dejstva, da se diskalkulija velikokrat pojavlja z drugimi
učnimi težavami, najpogosteje z disleksijo, in zato težko ocenimo, kateri vrsti učne težave
pripadajo določeni znaki.
Pet anketirancev je zapisalo, da kadar se srečajo s težavami pri prepoznavanju učencev z
diskalkulijo, za pomoč prosijo specialnega pedagoga, ki tudi sodeč po raziskavi C. Peklaj in
S. Pečjak (2008), največkrat pomaga razrednim učiteljem pri obravnavi teh učencev.
Anketirani razredni učitelji navajajo, da prepoznavajo učence z diskalkulijo na več različnih
načinov, izmed katerih sta najpogostejša pogovor o učenčevih težavah z njegovimi starši in
opazovanje učenčevega celostnega funkcioniranja pri pouku. Čeprav učitelji nimajo
standardiziranih testov, je nekaj anketiranih odgovorilo, da si z njimi pomagajo pri
prepoznavanju učencev z diskalkulijo. Raziskava je pokazala, da med odgovori anketiranih
učiteljev o načinih prepoznavanja učencev z diskalkulijo ni statistično pomembnih razlik glede
na število let delovne dobe učiteljev in glede na to, ali so učenca, pri katerem se kažejo
značilnosti diskalkulije, že poučevali.
Polovica učiteljev, ki so učenca, pri katerem se kažejo značilnosti diskalkulije, že poučevali, je
navedla, da se pri prepoznavanju učencev z diskalkulijo ne srečujejo z nobenimi težavami.
Ostali pa imajo zaradi preštevilnih razredov in zaradi omejenega znanja o diskalkuliji pri
prepoznavanju težave. Zato slaba desetina učiteljev navaja, da v primeru težav pri
prepoznavanju učencev z diskalkulijo za pomoč prosijo specialne pedagoge.
2. Kakšne prilagoditve in oblike pomoči učitelji razrednega pouka oblikujejo za učence,
pri katerih se kažejo značilnosti diskalkulije, da ti lahko napredujejo v skladu s
svojimi zmožnostmi?
Ugotavljamo, da se anketirani učitelji najpogosteje poslužujejo minimalnih prilagoditev v
okviru rednega pouka, kar v svojem delu izpostavljata tudi A. Žakelj in M. Valenčič
Zuljan (2015).
Učitelji razrednega pouka, vključeni v raziskavo, navajajo, da najpogosteje pazijo, da so
navodila pri besedilnih nalogah kratka in razumljiva ter da pri poučevanju uporabljajo postopen
prehod od konkretnega k abstraktnemu. Preskok iz računanja s pomočjo konkretnih predmetov
do miselnega računanja je namreč velik izziv za večino učencev (Chinn, 2012), sploh za učence
s primanjkljaji pri učenju matematike (Ivačič idr., 2014). Postopnost pri predstavitvi abstraktnih
vsebin je izpostavljena tudi v kriterijih dobre poučevalne prakse pri matematiki (DfES, 2001).
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Anketirani ocenjujejo, da učencem, pri katerih se kažejo značilnosti diskalkulije, zelo pogosto
omogočajo uporabo konkretnih pripomočkov pri računanju. Kot navaja M. Kavkler (1990)
učenci z diskalkulijo namreč ne morejo računati brez materialne opore. Zato jim moramo
omogočiti, da uporabljajo didaktične pripomočke tako dolgo, dokler jih
potrebujejo (Markovac, 1990). Anketiranci navajajo, da učencem, pri katerih se kažejo
značilnosti diskalkulije, pogosto podaljšajo čas pri reševanju preizkusa znanja. Slednja
prilagoditev pozitivno učinkuje na učence, ki imajo slabo avtomatizirana aritmetična dejstva ali
postopke in na učence s težavami pri pisanju ali branju, kar velja tudi za učence z
diskalkulijo (Vipavc in Kavkler, 2015; Kavkler idr., 2008). Podobno je iz raziskave G. Kverh
Žgur (2016) razvidno, da je podaljšanje časa reševanja nalog učinkovito za učence s
specifičnimi aritmetičnimi težavami. Tisti učenci, ki imajo na Nacionalnem preverjanju znanja
iz matematike podaljšan čas reševanja za 50 %, dosegajo v povprečju boljše dosežke od tistih,
ki imajo čas podaljšan le za 25 % (prav tam). Poleg tega anketirani ocenjujejo, da učencem, pri
katerih se kažejo značilnosti diskalkulije, pogosto omogočijo vrstniško pomoč in jih
spodbudijo, da si pred začetkom računanja z drugo barvico označijo računski znak. Slednjo
obliko pomoči predlaga tudi M. Kavkler (1990).
Čeprav oblikovanje kartončkov, ki prikazujejo korake določene računske operacije, učencem
pomaga pri pomnjenju teh korakov (Vipavc, 2015), anketirani učitelji navajajo, da z učenci, pri
katerih se kažejo značilnosti diskalkulije, redko oblikujejo te kartončke. Hkrati navajajo, da jim
le redko omogočijo uporabo žepnega računala pri reševanju matematičnih nalog. Vendar pa
ustrezna raba tega tehničnega pripomočka pozitivno vpliva na učne dosežke učencev s
primanjkljaji pri učenju matematike. Žepno računalo jim namreč pomaga, da uspešno izvedejo
osnovne računske operacije in lahko pokažejo svoje znanje tudi na višjih taksonomskih ravneh.
Ker ne izgubljajo časa z večkratnimi poskusi priklica aritmetičnih dejstev iz spomina, rešijo
več nalog kot bi jih sicer (Kverh Žgur, 2016). Vendar pa učitelj žepnega računala ne sme jemati
kot edine rešitve, ampak ga učencu ponudi šele, ko učenec kljub vsej prejeti pomoči ni uspel
avtomatizirati aritmetičnih dejstev. Obenem se morajo z uporabo žepnega računala predhodno
strinjati ostali strokovnjaki v timu (Kavkler, 2007).
Podobne rezultate kot jih je pokazala naša, je pokazala tudi raziskava A. Žakelj (2013). Pri
slednji so anketirani učitelji kot najbolj učinkovite oblike pomoči za učence s težavami pri
učenju matematike prepoznali omogočanje uporabe primernih učnih pripomočkov, prilagajanje
načinov preverjanja in utrjevanja znanja, podaljšan čas pisanja pri utrjevanju oziroma
preverjanju znanja in prilagajanje sedežnega reda (prav tam). Pri obravnavi učencev z
diskalkulijo namreč ne smemo pozabiti tudi na prilagajanje učnega okolja, saj je to pomemben
dejavnik, ki vpliva na učenčev kognitivni, fizični, socialni in čustveni razvoj (Jereb, 2011). Na
fizično učno okolje lahko učitelj poleg ustrezne razporeditve klopi vpliva tudi z ustrezno
svetlobo in zračnostjo v razredu ter z odstranitvijo motečih dražljajev (Pulec Lah, 2008; Vipavc
in Kavkler, 2015).
Anketirani učitelji navajajo, da najpogosteje pazijo, da so navodila pri besedilnih nalogah kratka
in razumljiva ter da uporabijo postopen prehod od konkretnega k abstraktnemu. Pri tem sledijo
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kriterijem dobre poučevalne prakse pri matematiki. Hkrati učencem, pri katerih se kažejo
značilnosti diskalkulije, pri računanju pogosto omogočijo uporabo konkretnih pripomočkov in
jim podaljšajo čas reševanja naloge. Kljub temu, da strokovnjaki kartončke z zapisanim
zaporedjem korakov določene računske operacije in uporabo žepnega računala, predstavljajo
kot ustrezni obliki pomoči za učence z diskalkulijo, so anketirani navedli, da ti dve obliki
uporabljajo le redko. Iz raziskave je razvidno, da se med odgovori anketiranih o načrtovanju
prilagoditev in oblik pomoči učencem z diskalkulijo ne pojavljajo statistično pomembne razlike
glede na število let delovne dobe učiteljev in glede na to, ali so učenca, pri katerem se kažejo
značilnosti diskalkulije, že poučevali.
Pomoč pri lajšanju občutka tesnobe in strahu
Razredni učitelji, vključeni v raziskavo, navajajo, da najpogosteje poskušajo ublažiti občutka
tesnobe in strahu s pogostimi pohvalami učencev, ki niso usmerjene le v dobre dosežke ali
končni izdelek, ampak tudi v njihov trud. Slednji način je učinkovit tudi po mnenju
D. J. Shields (2005). Anketirani enako pogosto kot s pohvalami poskušajo omiliti občutka
strahu in tesnobe tudi s svojim pozitivnim odnosom do različnosti učencev in njihovih potreb.
Učitelj mora namreč biti do vseh učencev empatičen in pokazati zanimanje za odpravljanje
njihovih frustracij (Post, 2010).
Razredni učitelji ocenjujejo, da z oblikovanjem razredne klime, v kateri se učenci počutijo
varne in oblikujejo dobre medsebojne odnose, pomembno zmanjšujemo učenčev negativen
odnos in strah do matematike. Enako potrjuje tudi D. J. Shields (2005), ki meni, da mora učitelj
oblikovati razredno klimo, v kateri si učenci upajo raziskovati in postavljati vprašanja, v kateri
se počutijo varne in niso osramočeni, če napačno odgovorijo (prav tam). K temu Hejny (2012,
v Kavkler, Kalan in Hodnik Čadež, 2015) dodaja, da naj učitelj pripravi naloge, ki so skladne s
sposobnostmi učencev in hkrati ne izpostavlja napak, ampak pusti, da jih učenci odkrijejo sami.
Anketiranci navajajo, da pri učencih, pri katerih se kažejo značilnosti diskalkulije, pogosto
lajšajo občutka tesnobe in strahu tudi s tem, da izražajo pozitiven odnos do matematike in
veselje do poučevanja. Tudi D. J. Shields (2005) izpostavlja učinkovitost takšnega pristopa.
Poleg tega anketiranci lajšajo ta dva občutka tudi tako, da učencem pokažejo, da zaupajo vanje
ter da bodo z njihovo pomočjo lahko dosegli uspeh. Ta način lajšanja občutkov tesnobe in strahu
kot ustreznega ocenjuje tudi J. Vipavc (2015).
Anketirani razredni učitelji navajajo, da občutka tesnobe in strahu najredkeje zmanjšujejo s
pomočjo časovno neomejenega reševanja nalog. V nasprotju z njihovim mnenjem pa se ta način
v praksi dokazuje kot eden izmed bolj učinkovitih, saj se občutka tesnobe in strahu pri učencih
pogosto pojavljata ravno pri preverjanju in ocenjevanju znanja, ki sta časovno
omejena (Shields, 2005; Post, 2010).
Anketirani učitelji so navedli, da poskušajo občutka strahu in tesnobe pri učencih najpogosteje
zmanjšati s pozitivnimi povratnimi informacijami in oblikovanjem pozitivne razredne klime, v
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kateri se učenčevih napak ne obsoja. Poleg tega menijo, da lahko ta dva občutka učinkovito
zmanjšajo s tem, da izražajo pozitiven odnos do matematike in veselje do poučevanja ter tako,
da učencem pokažejo zaupanje vanje. Čeprav strokovnjaki izpostavljajo časovno neomejeno
reševanje nalog kot učinkovit način zmanjševanja občutka tesnobe in strahu pri učencih, pa so
anketirani učitelji ocenili, da ta način uporabljajo redko. Raziskava je pokazala, da med
odgovori učiteljev o načinih lajšanja občutka tesnobe in strahu ni statistično pomembnih razlik
glede na delovno dobo učiteljev in glede na to, ali so učenca, pri katerem se kažejo značilnosti
diskalkulije, že poučevali.
Prilagoditve za učenko s težavami pri pisnem računanju
Največ anketiranih učiteljev (64,5 %), ki so že poučevali učenca, pri katerem se kažejo
značilnosti diskalkulije, predlaga za učenko s težavami pri pisnem seštevanju in pisnem deljenju
uporabo mreže za računanje, pri kateri je vsaka števka vpisana v svoj kvadratek. Na drugi strani
je največ učiteljev (71,4 %), ki teh učencev še niso poučevali, navedlo, da bi poudarili računski
znak, vendar tudi uporabo mreže za računanje veliko učiteljev (38,1 %) ocenjuje kot učinkovito.
Tudi M. Kavkler (1990) meni podobno, in sicer, da sta uporaba mreže s poudarjenimi
navpičnimi črtami in drugače obarvan računski znak ustrezni prilagoditvi za učence s težavami
pri pisnem računanju.
Velik delež učiteljev, ki so že poučevali učenca, pri katerem se kažejo značilnosti diskalkulije,
poleg že omenjenih prilagoditev navaja še obarvanje mestnih vrednosti z različnimi
barvami (38,7 %) in uporabo kartončka s poštevanko (45,2 %). Večina učencev z diskalkulijo
ima namreč težave s priklicem aritmetičnih dejstev in postopkov iz spomina, pri čemer jim
lahko pomagamo z uporabo kartončkov, na katerih so zapisana aritmetična dejstva ali koraki
računanja (Vipavc, 2015).
Obe skupini anketiranih učiteljev predlagata uporabo manjših števil pri računanju in uporabo
konkretnih pripomočkov. Prilagoditev se sklada z mnenjem strokovnjakov, da učenci z
diskalkulijo pri računanju ves čas potrebujejo materialne oporo (Kavkler, 1990), zato jim
moramo omogočiti, da jo uporabljajo tako dolgo, dokler jo potrebujejo (Markovac, 1990).
Vendar pa mora učitelj pri tem upoštevati, da so različni didaktični pripomočki uporabni za
obravnavo različnih matematičnih pojmov (Kavkler, 2007) in da vsi pripomočki niso ustrezni
za vse učence, ampak moramo pri tem upoštevati njihove individualne potrebe (Sharma, 2001).
Poleg že naštetih prilagoditev, M. Kavkler (1990) kot pomoč učencem s težavami pri pisnem
računanju predlaga še označevanje začetka reševanja z zvezdico. Nekateri učenci pa imajo
težave z orientacijo in ne vedo, ali morajo računati od leve proti desni ali obratno. Zanje je
koristno, če jim s puščicami označimo smer reševanja (Farrell, 2006). Ugotovili smo, da so ti
dve prilagoditvi predlagali tudi štirje učitelji, ki so že poučevali učenca, pri katerem se kažejo
značilnosti diskalkulije in prav tako štirje učitelji, ki teh učencev še niso poučevali.
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Anketirani učitelji so za učenko s težavami pri pisnem računanju predlagali podobne
prilagoditve kot jih navajajo strokovnjaki. Največ anketiranih učiteljev je predlagalo uporabo
mreže pri računanju in poudarjanje računskega znaka, da ga učenci ne spregledajo. Obenem je
veliko učiteljev predlagalo tudi uporabo kartončka z zapisano poštevanko in označevanje
mestnih vrednosti z različnimi barvami. Ugotavljamo, da se predlogi učiteljev o prilagoditvah
za učenko s težavami pri pisnem računanju ne razlikujejo glede na izkušnje, ki jih imajo
anketirani učitelji z učenci, pri katerih se kažejo značilnosti diskalkulije.
Prilagoditev besedilne naloge učencem z diskalkulijo
Tudi pri tem vprašanju smo primerjali odgovore učiteljev, ki so učenca, pri katerem se kažejo
značilnosti diskalkulije, že poučevali z odgovori učiteljev, ki teh učencev še niso poučevali.
Ugotovili smo, da je več kot polovica (64,5 %) razrednih učiteljev, ki že imajo izkušnje z
učenci, pri katerih se kažejo značilnosti diskalkulije, navedla, da bi v besedilni nalogi poudarili
ključne besede oziroma pomembne podatke. Tudi M. Kavkler (1990) meni, da s poudarjenimi
ključnimi podatki usmerimo učenčevo pozornost na podrobnosti, kar izboljša razumevanje
besedila in olajša odločitev, katero računsko operacijo naj uporabi. Na drugi strani pa
ugotavljamo, da bi največ učiteljev (57,1 %), ki izkušenj z učenci, pri katerih se kažejo
značilnosti diskalkulije, še nimajo, besedilno nalogo razdelilo na več smiselnih delov in
podvprašanj. Slednjo prilagoditev ocenjuje kot ustrezno tudi M. Kavkler (2007). K temu dodaja,
da morajo biti besedilne naloge povezane z vsakodnevnimi situacijami, saj te učence motivirajo
in posledično v reševanje vložijo več truda (Kavkler, 2011b; DfES, 2001).
Naslednja prilagoditev besedilne naloge, ki jo je predlagalo veliko učiteljev iz obeh skupin, je
grafična oziroma slikovna ponazoritev besedilne naloge. M. Kavkler (2007) ugotavlja, da je ta
prilagoditev koristna predvsem za učence, ki imajo zaradi slabšega konceptualnega znanja in
slabših bralnih sposobnosti težave pri reševanju matematičnih besedilnih nalog. S slikovnim
prikazom problema jim omogočimo, da lahko kljub okrnjenim bralnih sposobnostim pokažejo
svojo znanje iz matematike in nalogo uspešno rešijo. Uporaba slik, ki učencem pomagajo
vizualizirati matematično nalogo pa je tudi eden izmed kriterijev dobre poučevalne prakse pri
matematiki (DfES, 2001).
22,6 % razrednih učiteljev, ki so že poučevali učenca, pri katerem se kažejo značilnosti
diskalkulije je navedlo, da bi v besedilni nalogi uporabili manjša števila, medtem ko sta isto
prilagoditev predlagala le dva učitelja iz druge skupine. Strokovnjaki so mnenja, da velikost
števil v besedilni nalogi nikakor nima zanemarljivega vpliva na učenčev uspeh pri reševanju.
Če uporabimo večmestna števila, se jih veliko učencev prestraši že pred samim
reševanjem (Sharma, 2001), zato so pri reševanju manj uspešni kot bi lahko bili sicer.
Štirje razredni učitelji, ki so že poučevali učenca, pri katerem se kažejo značilnosti diskalkulije,
so predlagali še označitev prostorov, ki učencem nakazujejo, da si naj račune zapisujejo sproti.
S tem jim pomagajo tudi pri orientaciji, koliko računov naj bi zapisali.
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Rezultati raziskave so pokazali, da je največ anketiranih učiteljev navedlo, da bi besedilno
nalogo razdelili na več smiselnih delov in podvprašanj in da bi v besedilni nalogi poudarili
ključne besede oziroma pomembne podatke. Obenem pa je približno polovica učiteljev
predlagala grafično (slikovno) ponazoritev besedilne naloge, devet učiteljev pa je predlagalo
uporabo manjših števil v besedilni nalogi. Kakor pri prejšnjem vprašanju se tudi pri tem
odgovori učiteljev, ki so že poučevali učenca, pri katerem se kažejo značilnosti diskalkulije, ne
razlikujejo pomembno od odgovorov učiteljev, ki teh učencev še niso poučevali. Večja razlika
se pojavlja le pri predlogu o uporabi manjših števil, ki ga je predlagalo 7 učiteljev, ki imajo s
temi učenci že izkušnje, medtem ko sta to pomembno prilagoditev predlagala le 2 učitelja brez
izkušenj z učenci, pri katerih se kažejo značilnosti diskalkulije.
Podobne prilagoditve, ki so jih anketirani učitelji predlagali za učenko s težavami pri pisnem
računanju in za preoblikovanje besedilne naloge, predlaga tudi učiteljica razrednega pouka I.
Gole (2013). Ta kot pomoč učencem pri matematiki predlaga: uporabo kartončkov in tabel za
priklic poštevanke, večkratnikov in korakov reševanja matematičnih besedilnih nalog. Poleg
tega izpostavlja uporabo barvnih opor za poudarjanje pomembnih podatkov v besedilu, uporabo
grafov in slik, konkretnih pripomočkov iz učenčevega okolja in podaljšan čas reševanja.
Poudarja pa tudi, naj bodo navodila enopomenska, konkretna in razumljiva (prav tam).
3. Kako učitelji razrednega pouka pri obravnavi učencev, pri katerih se kažejo
značilnosti diskalkulije, ocenjujejo svoje delo z drugimi strokovnjaki?
Ugotovili smo, da večina anketiranih (98,1 %) meni, da jim lahko pri obravnavi učencev, pri
katerih se kažejo značilnosti diskalkulije, najbolj pomagajo specialni pedagogi, sledijo kolegi
učitelji (78,8 %) in šolski svetovalni delavci (73,1 %). Tudi raziskava C. Peklaj in
S. Pečjak (2008) kaže, da učitelji pri obravnavi učencev z učnimi težavami najpogosteje
sodelujejo s specialnim pedagogom.
Točno polovica razrednih učiteljev navaja, da jim lahko pri obravnavi učencev z diskalkulijo,
pomagajo učenčevi starši, druga polovica pa sodelovanja z njimi ne ocenjuje kot pomembnega.
M. Almy (1975, v Comfort, 1992) ugotavlja, da učitelji pogosto niso navdušeni nad
sodelovanjem s starši, ali pa po mnenju J. Grah (2010) nimajo strokovnega znanja, kako s starši
oblikovati enakovreden partnerski odnos, ki upošteva starševske pravice in zna
svetovati (Čačinovič Vogrinčič, Bregar Golobič in Tancig, 2008). V raziskavi C. Peklaj in
S. Pečjak (2008) starši navajajo, da bi morali učitelji povečati svojo pripravljenost za
sodelovanje z njimi. Tudi iz raziskave (Čačinovič Vogrinčič in Bregar Golobič, 2008) je
razvidno, da si starši želijo tesnejšega sodelovanja z učitelji in več konkretnih nasvetov, kako
doma pomagati otroku s težavami ter na koga se obrniti za pomoč na šoli in izven nje.
Strokovnjaki ugotavljajo, da vloga staršev v procesu obravnave učencev z diskalkulijo vsekakor
ni zanemarljiva, saj lahko prav oni učitelju podajo dragocene informacije o otrokovem
delovanju izven šole in o njihovih primanjkljajih (Kavkler, 2008c), kar mu pomaga pri
načrtovanju obravnave učencev. Hkrati pa na podlagi sodelovanja z učenčevimi starši
oblikujemo varno in spodbudno učno okolje, ki pri učencih utrdi prepričanje, da se je za uspeh
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vredno potruditi in da njihov uspeh ni odvisen le od prirojenih sposobnosti (Žakelj in
Valenčič Zuljan, 2015).
Le štirje anketirani učitelji razrednega pouka menijo, da jim lahko pri obravnavi učencev z
diskalkulijo pomaga ravnatelj. Vendar pa mora biti v timsko delo vključeno tudi vodstvo šole,
brez katerega sprememb, povezanih z vključevanjem vseh učencev v učni proces, ni možno
doseči (Kavkler, 2010b).
Na vprašanje, kako ocenjujejo svoje delo z drugimi strokovnjaki, so odgovarjali le učitelji, ki
že imajo izkušnje s poučevanjem učencev, pri katerih se kažejo značilnosti diskalkulije. Na
podlagi rezultatov ugotavljamo, da največ učiteljev izpostavlja dobro sodelovanje s specialnim
pedagogom (61,3 %), s kolegi učitelji (54,8 %) in s šolskim svetovalnim delavcem (45,2 %),
medtem ko sodelovanje z zunanjimi strokovnimi ustanovami in društvi ocenjuje kot dobro le 7
anketiranih. Tudi raziskava G. Čačinovič Vogrinčič in J. Bregar Golobič (2008) je pokazala, da
večina učiteljev pogreša več strokovne pomoči zunanjih ustanov.
Približno polovica anketiranih (48,4 %) je ocenila, da so zadovoljni s podporo in pomočjo, ki
so ju deležni, druga polovica (51,6 %) pa z njima ni zadovoljna, saj menijo, da bi potrebovali
še več konkretnih nasvetov in usmeritev. Sedem anketiranih je celo razočaranih nad delom
specialnih pedagogov in šolskih svetovalnih delavcev, saj se po njihovem mnenju preveč
osredotočajo na utrjevanje učne snovi in ne toliko na odpravljanje učenčevih primanjkljajev.
Tudi iz rezultatov raziskave A. Žakelj in M. Valenčič Zuljan (2015) je razvidno, da so razredni
učitelji najmanj zadovoljni s pomočjo šolskega svetovalnega delavca v razredu, predmetni
učitelji pa s pomočjo mobilnega specialnega pedagoga v razredu. Ugotovili smo, da dobra
tretjina učiteljev, ki so že poučevali učenca, pri katerem se kažejo značilnosti diskalkulije, meni,
da se morajo pri obravnavi teh učencev znajti sami. Tudi raziskava, ki jo je izvedla L. Magajna
s sodelavci (2008) potrjuje, da slovenski učitelji ocenjujejo, da so v razredu sami z raznoliko
populacijo učencev. Hkrati pa raziskava (Žakelj in Valenčič Zuljan, 2015) kaže, da večina
razrednih in predmetnih učiteljev meni, da je sodelovanje med učitelji in ostalimi strokovnimi
delavci na šoli šibko ter da bi bilo potrebno stalno in sistematično medsebojno sodelovanje
različnih strokovnih delavcev (prav tam).
Raziskava je pokazala, da največ anketiranih učiteljev meni, da jim lahko pri obravnavi
učencev, pri katerih se kažejo značilnosti diskalkulije, pomagajo specialni pedagogi, šolski
svetovalni delavci in kolegi učitelji. Le polovica jih meni, da jim pri obravnavi lahko pomagajo
učenčevi starši. Približno polovica učiteljev je zadovoljnih s podporo in pomočjo, ki so ju
deležni, druga polovica pa navaja, da bi pri obravnavi učencev z diskalkulijo potrebovali
dodatne usmeritve in več konkretnih nasvetov.
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Nihče od nas ni vseveden. Vsi delamo napake in smo močnejši na enih ter šibkejši na drugih
področjih. Učenci z diskalkulijo se vsakodnevno spopadajo s primanjkljaji, ki jih ovirajo tako
pri pouku matematike kot tudi v vsakdanjem življenju. Če njihova šibka in močna področja
pravočasno prepoznamo, jim lahko nudimo ustrezno pomoč in podporo, ki sta vsekakor bolj
ekonomični in učinkoviti, če ju izvedemo pravočasno (Magajna, 2002). Pri vsem tem ima
ključno vlogo učitelj, ki je odgovoren za vse učence v razredu (Meijer, Soriano in
Watkins, 2003). V okviru dobre poučevalne prakse, diferenciacije in individualizacije pouka,
mora prepoznati in upoštevati potrebe vsakega posameznika, še posebej pa mora biti pozoren
na učence, ki so rizični za razvoj težav pri učenju. Obenem je potrebno vseskozi opazovati
njihov napredek in ustreznost ponujenih prilagoditev ter pomoči. Vse navedeno pa lahko učitelj
doseže le, če je tudi sam deležen ustrezne podpore in pomoči ter če učinkovito sodeluje s
strokovnjaki na šoli in izven nje (Kavkler, 2014).
V magistrskem delu smo raziskovali, ali razredni učitelji vedo, kakšna je njihova vloga pri
obravnavi učencev z diskalkulijo. Ugotovili smo, da učitelji navajajo, da prepoznavajo učence
z diskalkulijo na več različnih načinov, najpogosteje pa jih prepoznavajo s pomočjo pogovora
o učenčevih težavah z njegovimi starši. Slednje se ne sklada z mnenjem učiteljev, kdo jim lahko
pomaga pri obravnavi učencev z diskalkulijo, saj jih je le polovica odgovorilo, da jim lahko
pomagajo starši.
Ugotavljamo, da se učitelji razrednega pouka, vključeni v raziskavo, zavedajo vpliva občutkov
strahu in tesnobe, ki se pogosto pojavljata pri učencih z diskalkulijo, na njihove učne dosežke.
V povprečju so za vse predlagane načine lajšanja teh dveh občutkov menili, da bi jih uporabili
pogosto. Najbolj nas je presenetil podatek, da večina učiteljev navaja, da učencem z diskalkulijo
ne bi omogočili uporabe žepnega računala pri računanju. Domnevamo, da se anketirani ne
zavedajo pozitivnih učinkov njegove uporabe. Z uporabo žepnega računala damo učencem s
primanjkljaji pri učenju matematike možnost, da pokažejo svoje znanje računskih operacij ter
poleg osnovnega tudi znanje višjih taksonomskih ravni (Kverh Žgur, 2016). Ob tem naj
izpostavimo, da se lahko žepnega računala poslužimo šele po predhodnem dogovoru s timom
in po tem, ko so bile pri avtomatizaciji aritmetičnih dejstev izkoriščene že ostale oblike pomoči.
Učenci z diskalkulijo žepnega računala ne uporabljajo tudi, kadar želimo preveriti njihovo
poznavanje aritmetičnih dejstev, ampak pri reševanju nalog, kjer je naš cilj, da preverimo druga
matematična znanja in spretnosti.
Med drugim smo raziskali, kakšne prilagoditve bi anketirani učitelji omogočili učenki s
težavami pri pisnem računanju ter kako bi konkretno besedilno nalogo prilagodili za učence z
diskalkulijo. Večina njihovih predlogov je bilo, če jih primerjamo s predlogi strokovnjakov,
ustreznih. Za pridobitev realnejših rezultatov bi bilo bolje, če bi učitelji sami oblikovali
besedilno nalogo, ki bi jo morali potem prilagoditi še za učence z diskalkulijo. Čeprav moramo
pri poučevanju vedno upoštevati individualne značilnosti učencev, bi v tem primeru lažje
57

ocenili, ali učitelji vedo, na kaj morajo paziti pri oblikovanju in prilagajanju besedilne naloge,
če imajo v razredu učenca z diskalkulijo.
V nadaljevanju smo raziskali, s kom učitelji sodelujejo pri obravnavi učencev z diskalkulijo.
Podobno kot nekatere druge raziskava je tudi naša pokazala, da najpogosteje sodelujejo s
specialnim pedagogom, kolegi učitelji in šolskim svetovalnim delavcem. Skoraj polovica
učiteljev s prejeto podporo in pomočjo ni zadovoljnih ter meni, da so pri obravnavi učencev z
diskalkulijo sami.
Ugotavljamo, da čeprav je veliko možnosti za timsko sodelovanje pri obravnavi učencev z
diskalkulijo, bo potrebno na tem področju narediti še veliko. Učitelji nekaj informacij o načinih
sodelovanja z drugimi strokovnjaki sicer dobijo že med študijem v okviru predmeta Inkluzivna
vzgoja in izobraževanje. Dodatnih izobraževanj na to temo, ki potekajo v obliki delavnic,
seminarjev, tematskih konferenc idr. (Pulec Lah in Kavkler, 2011), bi se morali učitelji
udeleževati tudi v času svoje učiteljske kariere. Veliko je odvisno tudi od dinamike na šoli, ali
se učitelji in drugi strokovni delavci na splošno veliko pogovarjajo in izmenjujejo svoje
izkušnje ali pa se raje držijo sami zase. Nenazadnje je učinkovitost sodelovanja odvisna tudi od
učiteljeve narave, ali rad dela v timu, ali pa raje dela sam zase ter nerad sprejema nasvete in
pomoč drugih strokovnjakov. Učitelji pa ne potrebujejo dodatnega znanja le na tem področju,
ampak bi jih, glede na raziskavo, največ potrebovalo dodatna znanja o ustreznih prilagoditvah
za učence z diskalkulijo. To znanje bi bilo po njihovem mnenju najkoristnejše, če bi ga pridobili
s pomočjo predstavitve primerov dobre prakse.
Na podlagi našega anketnega vprašalnik težko ovrednotimo, ali učitelji poznajo svoje naloge
pri obravnavi učencev z diskalkulijo ali ne. Sklepamo namreč, da so lahko nekateri odgovori
učiteljev percepcija zaželenih odgovorov in ne predstavljajo nujno realne slike obravnave
učencev z diskalkulijo v razredu. Zato bi za oblikovanje zaključkov potrebovali vpogled v
njihovo delo v realnih situacijah.
Naša raziskava je lahko dobra iztočnica za nadaljnje razmišljanje in oblikovanje smernic
učiteljem razrednega pouka za delo z učenci z diskalkulijo. Vsekakor bi bili dobrodošli forumi,
na katerih bi si učitelji in drugi strokovni delavci izmenjevali svoje izkušnje ter primere dobrih
praks. Hkrati menimo, da bi bilo učiteljem pri delu z učenci z diskalkulijo v veliko pomoč tudi
večje število priročnikov, v katerih bi na enem mestu našli informacije o značilnostih učencev
z diskalkulijo in usmeritve, kako jim lahko ustrezno pomagajo.
Za konec navajamo še misel R. L. Comfort-a (1992): Nobena pot ne vodi zlahka do uspeha, do
učenčevega nasmeha. Pot, ki vodi do tega zlata, do iskric v učenčevih očeh, je polna zaupanja,
vztrajnosti, potrpljenja, individualiziranja in razumevanja. Če bomo učitelji sledili tej misli,
bomo pri obravnavi učencev z diskalkulijo naredili velik in pomemben korak naprej.
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PRILOGA 1: Anketni vprašalnik
VLOGA UČITELJA PRI OBRAVNAVI UČENCEV Z DISKALKULIJO

Spoštovani.
Sem Monika Tostovršnik, študentka 1. letnika 2. stopnje razrednega pouka na Pedagoški fakulteti v Ljubljani in v
okviru magistrskega dela izvajam raziskavo. Ker je diskalkulija (učna motnja, ki vpliva na sposobnost usvajanja
matematičnih spretnosti in povzroča težave pri razumevanju osnovnih matematičnih konceptov, dejstev in
postopkov1) pogosta oblika učnih težav, želim v okviru empiričnega dela magistrskega dela s pomočjo anketnega
vprašalnika med razrednimi učitelji raziskati, kakšna je njihova vloga pri obravnavi učencev z diskalkulijo.
Vprašalnik je namenjen vsem razrednim učiteljem – tistim, ki so že poučevali učenca, pri katerem se kažejo
značilnosti diskalkulije, in tistim, ki ga še niso. V tem primeru odgovarjate na vprašanja v smislu, kako bi ravnali,
če bi ga poučevali.
Vprašalnik je anonimen. Prosim vas, da iskreno odgovorite na vsa vprašanja.
Za rešene anketne vprašalnike se vam že vnaprej zahvaljujem.
1 DfES (2001). Guidance to Support Pupils with Dyslexia and Dyscalculia. V: Butterworth, B. (2003). Dyscalculia Screener. London:
nferNelson. Pridobljeno s: http://sebastien.brunekreef.com/dyscalculie/Dyscalculia_Screener_Manual.pdf

SPOL: ________
Št. let delovne dobe: _______
Ali ste že poučevali učenca, pri katerem se kažejo značilnosti diskalkulije?
Ustrezno obkrožite.
DA (Koliko? _______.)
NE

1.

Kakšna je po vašem mnenju vloga učitelja pri obravnavi učencev z diskalkulijo (kakšne so njegove
naloge)?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
__________________________________________.

2.

Katere načine prepoznavanja učencev z diskalkulijo najpogosteje uporabljate (oziroma bi jih, če bi
poučevali takšne učence)?
Označite s križcem v ustreznem okvirčku (1 – nikoli, 2 – redko, 3 – občasno, 4 – pogosto, 5 – vedno). Na
koncu je prostor za vaše predloge.

NAČINI PREPOZNAVANJA
Opazovanje učenčevega celostnega funkcioniranja, ki vključuje čustveno,
socialno in kognitivno funkcioniranje, pri pouku.
Informacije o učencu dobim od predhodnih učiteljev.
Informacije o učencu dobim od svetovalnih delavcev in mobilnih specialnih
pedagogov.
Uporaba standardiziranih testov.
Uporaba seznama najpogostejših znakov učencev z diskalkulijo po starostnih
obdobjih.
Prepoznavanje na podlagi učnega uspeha oziroma neuspeha.
Analiza učenčevih matematičnih izdelkov.
Pogovor z učencem.
Pogovor o učenčevih težavah z njegovimi starši.

66

1

2

3

4

5

3.

V preglednici so iz strokovne literature povzeti najpogostejši znaki, po katerih lahko učitelj prepozna
učence z diskalkulijo. V ustreznem okvirčku s križcem označite, kako pogosto se, po vašem mnenju, pri
učencih z diskalkulijo pojavlja določen znak (1 – nikoli, 2 – redko, 3 – občasno, 4 – pogosto, 5 – vedno). Na
koncu je prostor za vaše predloge.

NAJPOGOSTEJŠI ZNAKI
Pomanjkljive številske predstave (težave pri razumevanju pojma število).
Težave pri štetju nazaj.

1

2

3

4

5

Težave pri štetju v zaporedju.
Napačno podpisovanje v stolpce pri pisnem računanju.
Napačna smer reševanja računa pri pisnem računanju.
Uporaba nepravilnih matematičnih dejstev (npr. poštevanke) pri računanju.
Težave s pomnjenjem in priklicem matematičnih pravil ter postopkov.
Težave pri prehodu z ene na drugo računsko operacijo (ker učenec pri prvi
nalogi sešteva, sešteva tudi pri naslednji, čeprav bi moral odštevati).
Težave z načrtovanjem poteka reševanja besedilne naloge in pri preverjanju
ustreznosti rezultata.
Težave pri povezovanju matematičnih pojmov in simbolov s pomenom
(npr. odštej in odvzemi ne povežejo z odštevanjem).
Zamenjava mestnih vrednosti v številu (namesto 29 zapiše 92).
Zamenjava korakov računskih operacij (števke v enem stolpcu sešteva, v
drugem pa odšteva).
Uporaba razvojno manj razvitih strategij reševanja računov (npr. pri
množenju si pomaga s ponavljajočim seštevanjem, pri seštevanju si pomaga
z računanjem na prste).
Težave z urejanjem večmestnih števil po velikosti.
Težave z orientacijo v času in prostoru.
Težave s pretvarjanjem merskih enot.

Ali se pri odkrivanju učencev z diskalkulijo srečujete s težavami? Če se, s kakšnimi in kako jih rešujete?
Odgovorite le, če ste že poučevali učence, pri katerih se kažejo značilnosti diskalkulije.
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
______________________________.
4.
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5.

Kakšne prilagoditve in oblike pomoči uporabljate pri obravnavi učencev, pri katerih se kažejo
značilnosti diskalkulije (oziroma bi jih uporabljali, če bi poučevali takšne učence)? V ustreznem okvirčku
označite s križcem (1–nikoli, 2–redko, 3–občasno, 4–pogosto, 5–vedno). Na koncu je prostor za vaša predloga.
PRILAGODITVE
IN
NAČINI
POMOČI
UČENCEM
Z
DISKALKULIJO
Učencem omogočim uporabo konkretnih učnih pripomočkov pri
računanju (denar, kroglice na vrvici, enotske kocke …)
Učencem omogočim uporabo žepnega računala pri računanju.

1

2

3

4

5

Učence spodbudim, da si pred začetkom računanja z drugo barvico
označijo računski znak, da ga ne spregledajo.
Učencem preizkus znanja razrežem in jim omogočim reševanje po
posameznih nalogah.
Učenci imajo podaljšan čas reševanja pri preizkusu znanja.
Pri oblikovanju besedilnih nalog pazim, da so navodila kratka in
razumljiva.
V besedilne naloge vključim števila v manjšem obsegu.
Učencem omogočim vrstniško pomoč.
Uporabim postopen prehod od konkretnega k abstraktnemu.
Učencem besedilno nalogo predstavim slikovno namesto v napisani obliki.
Avtomatizacijo matematičnih dejstev učencem pomagam doseči z
multisenzornim poučevanjem.
Skupaj oblikujemo kartončke z zaporedji korakov določene računske
operacije, ki jih lahko imajo učenci s sabo pri računanju.
Skupaj oblikujemo plakat z razlago matematičnih pojmov in simbolov, ki
visi v razredu in je učencem v pomoč.

6.

Metka obiskuje 4. razred devetletne osnovne šole. Učiteljica je s pomočjo analize njenih izdelkov
ugotovila, da ima pri pisnem računanju težave, ki jih predstavljata spodnja dva primera. Predstavite
ČIM BOLJ konkretne prilagoditve za učenko.
Prilagoditve:
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
______________________________________________________.
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7.

Pri učencih z diskalkulijo se pogosteje kot pri vrstnikih pojavljata strah pred matematiko in občutek
tesnobe. Do teh dveh pojavov prihaja zaradi ponavljajočih se neuspehov, nizke samozavesti, negativnih
stališč do matematike ter negativnih mnenj staršev in učiteljev.
V ustreznem okvirčku označite s križcem, katere načine lajšanja občutkov strahu in tesnobe najpogosteje
uporabljate pri učencih, ki kažejo značilnosti diskalkulije (oziroma bi se jih, če bi poučevali takšne učence)
(1–nikoli, 2–redko, 3–občasno, 4–pogosto, 5–vedno). Na koncu je prostor za vaš predlog.

NAČINI LAJŠANJA OBČUTKOV TESNOBE IN STRAHU

1

2

3

4

5

Oblikujem razredno klimo, v kateri se učenci počutijo varne in se ne bojijo
povedati svojih idej.
Spodbujam oblikovanje dobrih medsebojnih odnosov med učenci, kar
krepi njihovo samopodobo in samovrednotenje.
Pri poučevanju izražam pozitiven odnos do matematike in veselje do
poučevanja.
Imam pozitiven odnos do različnosti učencev in njihovih potreb.
Pri poučevanju upoštevam močna področja učencev.
Učencem pokažem, da zaupam vanje in da bodo z mojo pomočjo dosegli
uspeh ter s tem zmanjšali svoj strah pred matematiko.
Predstavim matematične naloge, ki so učencem izziv, a jih lahko rešijo ob
pravilni rabi naučenih strategij.
Reševanja nalog časovno ne omejim.
Uporabljam različne vrste ocenjevanja: ustno/pisno/preko predstavitev.
Upoštevajoč potrebe učencev individualiziram in diferenciram učni
proces.
Povratna informacija je pozitivna in učencu pomaga pri premagovanju
ovir.
Učence pohvalim tudi za njihov trud, ne le za dobre dosežke ali končni
izdelek.

8.

Preberite, prosim, spodnjo matematično besedilno nalogo.
Lani je tečaj smučanja obiskovalo 132 otrok, ki jih je vadilo 11 učiteljev. Vsak od učiteljev je imel enako
število otrok. Letos se je na tečaj vpisalo 48 otrok več kot lani. Koliko učiteljev potrebujemo letos, če
želimo, da ostane število otrok na učitelja isto?
Zapišite, kako bi besedilno nalogo prilagodili za učence z diskalkulijo, da bi bili pri reševanju uspešni, obenem
pa bi zadostili zahtevam učnega načrta.
Prilagoditve:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________.

69

9.

Kdo vam lahko pomaga pri načrtovanju obravnave učencev z diskalkulijo? Obkrožite črko pred
ustreznim odgovorom. Možnih je več odgovorov.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Ravnatelj;
kolegi učitelji;
specialni pedagog;
šolski svetovalni delavec;
zunanje strokovne ustanove in društva;
starši učencev;
drugo: _________.

Če ste že poučevali učence, pri katerih se kažejo značilnosti diskalkulije, odgovorite na vprašanje 9. a), sicer pa
na vprašanje 9. b).
9. a) Kako ocenjujete svoje delo z osebami/ustanovami, ki ste jih obkrožili?
- Kaj bi izpostavili kot pozitivno in kaj kot negativno?
- Sta podpora in pomoč, ki ste ju deležni, zadostni? Zakaj DA/NE?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________.
9.

b) Na kakšne načine bi vam po vašem mnenju lahko osebe/ustanove, ki ste jih obkrožili, pomagale pri
obravnavi učencev z diskalkulijo?

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_____________________________________________.
10. Kje ste pridobili znanja za delo z učenci z diskalkulijo? Obkrožite črko pred ustreznim odgovorom. Možnih
je več odgovorov.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Na študiju;
na dodatnih strokovnih usposabljanjih;
iz strokovne literature;
s spletnih strani različnih društev (npr. Bravo);
iz pogovorov s strokovnjaki na šoli in izven nje;
iz osebnih izkušenj;
od staršev;
drugo: ______________________________.

11. Katera znanja bi si še želeli pridobiti, da bi lahko še uspešneje obravnavali učence z diskalulijo?
__________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________.

Hvala za sodelovanje!
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PRILOGA 2: Razlike med odgovori učiteljev glede načinov prepoznavanja
učencev z diskalkulijo
V spodnjih dveh tabelah prikazujemo primerjavo učiteljevih odgovorov o načinih
prepoznavanja učencev z diskalkulijo glede na število let delovne dobe in glede na to, ali so
učenca, pri katerem se kažejo značilnosti diskalkulije, že poučevali ali ne.
Tabela 19: Primerjava odgovorov učiteljev o načinih prepoznavanja učencev z diskalkulijo glede na število let
delovne dobe

Opazovanje
učenčevega celostnega
funkcioniranja, ki
vključuje čustveno,
socialno in kognitivno
funkcioniranje, pri
pouku.

Informacije o učencu
dobim od predhodnih
učiteljev.

Informacije o učencu
dobim od svetovalnih
delavcev in mobilnih
specialnih pedagogov.

Uporaba
standardiziranih testov.

Uporaba seznama
najpogostejših znakov
učencev z diskalkulijo
po starostnih obdobjih.

Število let
delovne
dobe

N

R

1-10

10

24,60

11-20

20

26,10

21-30

22

27,73

1-10

10

27,00

11-20

20

23,53

21-30

22

28,98

1-10

10

30,70

11-20

20

23,20

21-30

22

27,59

1-10

10

29,30

11-20

20

28,35

21-30

22

23,55

1-10

10

26,15

11-20

20

30,10

21-30

22

23,39
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χ2

df

α

0,464

2

0,793

1,514

2

0,469

2,013

2

0,365

1,560

2

0,458

2,202

2

0,333

Prepoznavanje na
podlagi učnega uspeha
oziroma neuspeha.
Analiza učenčevih
matematičnih izdelkov.

Pogovor z učencem.
Pogovor o učenčevih
težavah z njegovimi
starši.

1-10

10

28,75

11-20

20

29,98

21-30

22

22,32

1-10
11-20
21-30
1-10
11-20
21-30
1-10
11-20
21-30

10
20
22
10
20
22
10
20
22

32,90
26,05
24,00
30,50
28,73
22,66
27,40
25,00
27,45

3,169

2

0,205

3,086

2

0,214

3,083

2

0,214

0,454

2

0,797

Legenda:
N … število odgovorov

χ2 … vrednost Kruskal-Wallis testa

R … sredni rang

df … prostostne stopnje

α … alfa

Kruskal-Wallis test (tabela 19) ni pokazal statistično pomembnih razlik med razrednimi učitelji
z različnim številom let delovne dobe v pogostosti uporabe posameznega načina prepoznavanja
učencev z diskalkulijo (α = 0,793; α = 0,469; α = 0,365; α = 0,458; α = 0,333; α = 0,205;
α = 0,214; α = 0,214; α = 0,797). Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno množico. O
vzorcu lahko trdimo, da učitelji razrednega pouka z delovno dobo od 21 do 30 let malenkost
pogosteje kot učitelji z nižjim številom let delovne dobe prepoznava učence z diskalkulijo s
pomočjo opazovanja učenčevega celostnega funkcioniranja, ki vključuje čustveno, socialno in
kognitivno funkcioniranje, pri pouku (R = 24,60); informacij, ki jih od učencev dobijo od
predhodnih učiteljev (R = 28,98) in pogovora o učenčevih težavah z njegovimi
starši (R = 27,45). Razredni učitelji z delovno dobo 1–10 let pa pogosteje kot učitelji z višjim
številom let delovne dobe prepoznavajo učence z diskalkulijo s pomočjo informacij, ki jih o
učencu dobijo od svetovalnih delavcev in mobilnih specialnih pedagogov (R = 30,70);
standardiziranih testov (R = 29,30); analize učenčevih matematičnih izdelkov (R = 32,90) in s
pomočjo pogovora z učenci (R = 30,50).
Tabela 20: Primerjava odgovorov učiteljev o načinih prepoznavanja učencev z diskalkulijo glede na to, ali so
učenca, pri katerem se kažejo značilnosti diskalkulije, že poučevali ali ne

Opazovanje učenčevega
celostnega funkcioniranja,
ki vključuje čustveno,

Ste že poučevali učenca,
pri katerem se kažejo
značilnosti diskalkulije?

N

R

U

α

DA

31

28,55

262,000

0,151
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socialno in kognitivno
funkcioniranje, pri pouku.

NE

21

23,48

Informacije o učencu
dobim od predhodnih
učiteljev.

DA

31

27,44

NE

21

25,12

Informacije o učencu
dobim od svetovalnih
delavcev in mobilnih
specialnih pedagogov.

DA

31

27,18

NE

21

25,50

DA

31

23,74

NE

21

30,57

Uporaba seznama
najpogostejših znakov
učencev z diskalkulijo po
starostnih obdobjih.

DA

31

27,03

NE

21

25,71

Prepoznavanje na podlagi
učnega uspeha oziroma
neuspeha.

DA

31

26,37

NE

21

26,69

Analiza učenčevih
matematičnih izdelkov.

DA

31

26,79

NE

21

26,07

DA

31

26,94

NE

21

25,86

DA

31

29,02

NE

21

22,79

Uporaba standardiziranih
testov.

Pogovor z učencem.
Pogovor o učenčevih
težavah z njegovimi starši.

296,500

0,570

304,500

0,681

240,000

0,101

309,000

0,751

321,500

0,938

316,500

0,849

312,000

0,782

247,500

0,082

Legenda:
N … število odgovorov

U … vrednost Mann-Whitney testa

R … srednji rang

α … alfa

Mann-Whitney test (tabela 20) ni pokazal statistično pomembnih razlik med razrednimi
učitelji, ki so že poučevali učenca, pri katerem se kažejo značilnosti diskalkulije, in tistimi, ki
teh učencev še niso poučevali, v pogostosti uporabe posameznega načina prepoznavanja
učencev z diskalkulijo (α = 0,151; α = 0,570; α = 0,681; α = 0,101; α = 0,751; α = 0,938;
α = 0,849; α = 0,782; α = 0,082). Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno množico. O
vzorcu lahko trdimo, da razredni učitelji, ki so že poučevali učenca, pri katerem se kažejo
značilnosti diskalkulije, nekoliko pogosteje kot razredni učitelji, ki teh učencev še niso
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poučevali, prepoznavajo učence s pomočjo opazovanja učenčevega celostnega
funkcioniranja (R = 28,55); informacij, ki jih dobijo od predhodnih učiteljev (R = 27,44) in od
svetovalnih delavcev ter mobilnih specialnih pedagogov (R = 27,18); seznama najpogostejših
znakov učencev z diskalkulijo po starostnih obdobjih (R = 27,03); analize učenčevih
matematičnih izdelkov (R = 26,79); s pomočjo pogovora z učenci (R = 26,94) ter z njegovimi
starši (R = 29,02).
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PRILOGA 3: Razlike med odgovori učiteljev glede načrtovanja prilagoditev
in oblik pomoči učencem z diskalkulijo
V spodnjih dveh tabelah prikazujemo primerjavo odgovorov učiteljev o prilagoditvah in
oblikah pomoči učencem z diskalkulijo glede na število let delovne dobe in glede na to, ali so
učenca, pri katerem se kažejo značilnosti diskalkulije, že poučevali ali ne.
Tabela 21: Primerjava odgovorov učiteljev o prilagoditvah in oblikah pomoči učencem z diskalkulijo glede na
število let delovne dobe

Učencem omogočim
uporabo konkretnih učnih
pripomočkov pri računanju.

Učencem omogočim
uporabo žepnega računala
pri računanju.

Učence spodbudim, da si
pred začetkom računanja z
drugo barvico označijo
računski znak, da ga ne
spregledajo.

Učencem preizkus znanja
razrežem in jim omogočim
reševanje po posameznih
nalogah.
Učenci imajo podaljšan čas
reševanja pri preizkusu
znanja.
Pri oblikovanju besedilnih
nalog pazim, da so navodila
kratka in razumljiva.
V besedilne naloge
vključim števila v manjšem
obsegu.

Število let
delovne dobe

N

R

1-10

10

25,00

11-20

20

24,90

21-30

22

28,64

1-10

10

26,30

11-20

20

22,78

21-30

22

29,98

1-10

10

21,85

11-20

20

24,70

21-30

22

30,25

1-10

10

25,90

11-20

20

26,08

21-30

22

27,16

1-10

10

20,90

11-20

20

24,58

21-30

22

30,80

1-10

10

26,95

11-20

20

23,35

21-30

22

29,16

1-10

10

26,20

11-20

20

23,13

21-30

22

29,70
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χ2

df

α

1,020

2

0,600

2,540

2

0,281

2,952

2

0,229

0,081

2

0,960

4,248

2

0,120

2,282

2

0,319

2,243

2

0,326

Učencem omogočim
vrstniško pomoč.

Uporabim postopen prehod
od konkretnega k
abstraktnemu.

Učencem besedilno nalogo
predstavim slikovno
namesto v napisani obliki.

Avtomatizacijo aritmetičnih
dejstev učencem pomagam
doseči z multisenzornim
poučevanjem.

Skupaj oblikujemo
kartončke z zaporedji
korakov določene računske
operacije, ki jih lahko imajo
učenci s sabo pri računanju.

Skupaj oblikujemo plakat z
razlago matematičnih
pojmov in simbolov, ki visi
v razredu in je učencem v
pomoč.

1-10

10

29,40

11-20

20

23,85

21-30

22

27,59

1-10

10

26,40

11-20

20

25,40

21-30

22

27,55

1-10

10

24,20

11-20

20

26,40

21-30

22

27,64

1-10

10

29,45

11-20

20

22,48

21-30

22

28,82

1-10

10

25,60

11-20

20

22,68

21-30

22

30,39

1-10

10

22,05

11-20

20

24,95

21-30

22

29,93

1,232

2

0,540

0,292

2

0,864

0,394

2

0,821

2,519

2

0,284

2,978

2

0,226

2,448

2

0,294

Legenda:
N … število odgovorov

χ2 … vrednost Kruskal-Wallis testa

R … srednji rang

df … prostostne stopnje

α … alfa

Kruskal-Wallis test (tabela 21) ni pokazal statistično pomembnih razlik med razrednimi učitelji
z različnim številom let delovne dobe v pogostosti uporabe posameznih prilagoditev in načinov
pomoči za učence z diskalkulijo (α = 0,600; α = 0,281; α = 0,229; α = 0,960; α = 0,120;
α = 0,319; α = 0,326; α = 0,540; α = 0,864; α = 0,821; α = 0,284; α = 0,226; α = 0,294). Podatkov
ne moremo posplošiti na osnovno množico. O vzorcu lahko trdimo, da razredni učitelji z
najvišjim številom let delovne dobe večino naštetih oblik prilagoditev in pomoči uporabljajo
pogosteje kot učitelji z nižjo delovno dobo. Razredni učitelji z najnižjim številom let delovne
dobe malenkost pogosteje kot učitelji z višjim število delovne dobe uporabljajo le
multisenzorno poučevanje (R = 29,45) in omogočijo vrstniško pomoč (R = 29,40).
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Tabela 22: Primerjava odgovorov učiteljev o prilagoditvah in oblikah pomoči učencem z diskalkulijo glede na to,
ali so učenca, pri katerem se kažejo značilnosti diskalkulije, že poučevali ali ne

Učencem omogočim
uporabo konkretnih učnih
pripomočkov pri računanju.

Ste že poučevali učenca,
pri katerem se kažejo
značilnosti diskalkulije?

N

R

DA

31

27,50

NE

21

25,02

Učencem omogočim
uporabo žepnega računala
pri računanju.

DA

31

23,60

NE

21

30,79

Učence spodbudim, da si
pred začetkom računanja z
drugo barvico označijo
računski znak, da ga ne
spregledajo.

DA

31

27,00

NE

21

25,76

Učencem preizkus znanja
razrežem in jim omogočim
reševanje po posameznih
nalogah.

DA

31

27,31

NE

21

25,31

Učenci imajo podaljšan čas
reševanja pri preizkusu
znanja.

DA

31

27,71

NE

21

24,71

Pri oblikovanju besedilnih
nalog pazim, da so navodila
kratka in razumljiva.

DA

31

25,66

NE

21

27,74

V besedilne naloge vključim
števila v manjšem obsegu.

DA

31

25,48

NE

21

28,00

Učencem omogočim
vrstniško pomoč.

DA

31

25,82

NE

21

27,50
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U

α

294,500

0,502

235,500

0,082

310,000

0,757

300,500

0,623

288,000

0,438

299,500

0,556

294,000

0,532

304,500

0,677

Uporabim postopen prehod
od konkretnega k
abstraktnemu.

DA

31

27,39

NE

21

25,19

Učencem besedilno nalogo
predstavim slikovno
namesto v napisani obliki.

DA

31

27,94

NE

21

24,38

Avtomatizacijo aritmetičnih
dejstev učencem pomagam
doseči z multisenzornim
poučevanjem.

DA

31

25,69

NE

21

27,69

Skupaj oblikujemo
kartončke z zaporedji
korakov določene računske
operacije, ki jih lahko imajo
učenci s sabo pri računanju.

DA

31

24,27

Skupaj oblikujemo plakat z
razlago matematičnih
pojmov in simbolov, ki visi
v razredu in je učencem v
pomoč.

NE

21

29,79

DA

31

28,02

NE

21

298,000

0,564

281,000

0,382

300,500

0,626

256,500

0,181

278,500

0,355

24,26

Legenda:
N … število odgovorov

U … vrednost Mann-Whitney testa

R … srednji rang

α … alfa

Mann-Whitney test (tabela 22) ni pokazal statistično pomembnih razlik med razrednimi
učitelji, ki so že poučevali učenca, pri katerem se kažejo značilnosti diskalkulije, in tistimi, ki
teh učencev še niso poučevali, v pogostosti uporabe posameznih prilagoditev in oblik pomoči
za učence z diskalkulijo (α = 0,502; α = 0,082; α = 0,757; α = 0,623; α = 0,438; α = 0,556;
α = 0,532; α = 0,677; α = 0,564; α = 0,382; α = 0,626; α = 0,181; α = 0,355). Podatkov ne
moremo posplošiti na osnovno množico. O vzorcu lahko trdimo, da razredni učitelji, ki so že
poučevali učenca, pri katerem se kažejo značilnosti diskalkulije, nekoliko pogosteje kot
razredni učitelji, ki teh učencev še niso poučevali, učencem omogočijo uporabo konkretnih
pripomočkov pri računanju (R = 27,50); učence spodbudijo k poudarjanju računskega znaka
(R = 27,00); omogočijo reševanje preizkusa znanja po delih (R = 27,31), ob čemer imajo tudi
podaljšan čas reševanja (R = 27,71); pogosteje uporabijo tudi postopen prehod od konkretnega
k abstraktnemu (R = 27,39); besedilno nalogo pogosteje prikažejo v slikovni obliki (R = 27,94)
in skupaj z učenci oblikujejo plakat z razlago matematičnih simbolov (R = 28,02).
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PRILOGA 4: Razlike med odgovori učiteljev glede načinov lajšanja
občutkov tesnobe in strahu
V spodnjih dveh tabelah prikazujemo primerjavo odgovorov učiteljev o načinih lajšanja
občutkov tesnobe in strahu pri učencih z diskalkulijo glede na število let delovne dobe in glede
na to, ali so učenca, pri katerem se kažejo značilnosti diskalkulije, že poučevali ali ne.
Tabela 23: Primerjava odgovorov učiteljev o načinih lajšanja občutkov tesnobe in strahu pri učencih
diskalkulijo glede na število let delovne dobe

Oblikujem razredno
klimo, v kateri se
učenci počutijo varne
in se ne bojijo povedati
svojih idej.

Spodbujam oblikovanje
dobrih medsebojnih
odnosov med učenci,
kar krepi njihovo
samopodobo in
samovrednotenje.

Pri poučevanju izražam
pozitiven odnos do
matematike in veselje
do poučevanja.

Imam pozitiven odnos
do različnosti učencev
in njihovih potreb.

Število let delovne
dobe

N

R

1-10

10

27,00

11-20

20

26,20

21-30

22

26,55

1-10

10

30,40

11-20

20

23,90

21-30

22

27,09

1-10

10

31,90

11-20

20

25,40

21-30

22

25,05

1-10

10

25,30

11-20

20

26,60

21-30

22

26,95

Pri poučevanju
upoštevam močna
področja učencev.

1-10

10

24,10

11-20

20

28,00

21-30

22

26,23

Učencem pokažem, da
zaupam vanje in da

1-10

10

26,05
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χ2

df

α

0,029

2

0,986

2,283

2

0,319

2,468

2

0,291

0,213

2

0,899

0,710

2

0,701

0,291

2

0,865

z

bodo z mojo pomočjo
dosegli uspeh ter s tem
zmanjšali svoj strah
pred matematiko.

Predstavim
matematične naloge, ki
so učencem izziv, a jih
lahko rešijo ob pravilni
rabi naučenih strategij.

Reševanja nalog
časovno ne omejim.

Uporabljam različne
vrste ocenjevanja:
ustno/pisno/preko
predstavitev.

Upoštevajoč potrebe
učencev
individualiziram in
diferenciram učni
proces.

Povratna informacija je
pozitivna in učencu
pomaga pri
premagovanju ovir.

Učence pohvalim tudi
za njihov trud, ne le za
dobre dosežke ali
končni izdelek.

11-20

20

27,63

21-30

22

25,68

1-10

10

24,60

11-20

20

25,35

21-30

22

28,41

1-10

10

22,60

11-20

20

24,83

21-30

22

29,80

1-10

10

28,80

11-20

20

25,70

21-30

22

26,18

1-10

10

31,60

11-20

20

23,20

21-30

22

27,18

1-10

10

23,25

11-20

20

24,05

21-30

22

30,20

1-10

10

24,90

11-20

20

27,45

21-30

22

26,36

0,723

2

0,697

2,236

2

0,327

0,411

2

0,814

2,773

2

0,250

3,267

2

0,195

0,547

2

0,761

Legenda:
N … število odgovorov

χ2 … vrednost Kruskal-Wallis testa

R … sredni rang

df … prostostne stopnje
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α … alfa

Kruskal-Wallis test (tabela 23) ni pokazal statistično pomembnih razlik v pogostosti uporabe
posameznih načinov lajšanja občutkov tesnobe in strahu med razrednimi učitelji glede na
število let delovne dobe (α = 0,986; α = 0,319; α = 0,291; α = 0,899; α = 0,701; α = 0,865;
α = 0,697; α = 0,327; α = 0,814; α = 0,250; α = 0,195; α = 0,761). Podatkov ne moremo
posplošiti na osnovno množico. O vzorcu lahko trdimo, da učitelji z najnižjim število let
delovne dobe pogosteje kot učitelji z več delovne dobe, oblikujejo prijazno in varno razredno
klimo (R = 27,00); spodbujajo oblikovanje dobrih medsebojnih odnosov med
učenci (R = 30,40); izražajo pozitiven odnos do matematike in veselje do učenja (R = 31,90);
pogosteje uporabljajo različne vrste ocenjevanja (R = 28,80) in individualizirajo ter
diferencirajo učni proces (R = 31,60). Razredni učitelji z 11–20 let delovne dobe malenkost
pogosteje kot ostali upoštevajo močna področja učencev pri poučevanju (R = 28.00); pokažejo
zaupanje v učence (R = 27,63) in učencev ne pohvalijo le za dober končni izdelek, ampak tudi
za njihov trud (R = 27,45).
Tabela 24: Primerjava odgovorov učiteljev o načinih lajšanja občutkov tesnobe in strahu pri učencih
diskalkulijo glede na to, ali so učenca, pri katerem se kažejo značilnosti diskalkulije, že poučevali ali ne
Ste že poučevali učenca,
pri katerem se kažejo
značilnosti diskalkulije?

N

R

Oblikujem razredno
klimo, v kateri se učenci
počutijo varne in se ne
bojijo povedati svojih idej.

DA

31

26,98

NE

21

25,79

Spodbujam oblikovanje
dobrih medsebojnih
odnosov med učenci, kar
krepi njihovo samopodobo
in samovrednotenje.

DA

31

26,29

NE

21

26,81

Pri poučevanju izražam
pozitiven odnos do
matematike in veselje do
poučevanja.

DA

31

26,95

NE

21

25,83

Imam pozitiven odnos do
različnosti učencev in
njihovih potreb.

DA

31

27,15

NE

21

25,55

Pri poučevanju upoštevam
močna področja učencev.

DA

31

28,63

NE

21

23,36
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U

α

310,500

0,728

319,000

0,872

311,500

0,744

305,500

0,551

259,500

0,124

z

Učencem pokažem, da
zaupam vanje in da bodo z
mojo pomočjo dosegli
uspeh ter s tem zmanjšali
svoj strah pred
matematiko.

DA

31

28,34

NE

21

23,79

Predstavim matematične
naloge, ki so učencem
izziv, a jih lahko rešijo ob
pravilni rabi naučenih
strategij.

DA

31

27,90

NE

21

24,43

Reševanja nalog časovno
ne omejim.

DA

31

26,69

NE

21

26,21

DA

31

26,56

Uporabljam različne vrste
ocenjevanja:
ustno/pisno/preko
predstavitev.

NE

21

26,40

Upoštevajoč potrebe
učencev individualiziram
in diferenciram učni
proces.

DA

31

24,05

NE

21

30,12

Povratna informacija je
pozitivna in učencu
pomaga pri premagovanju
ovir.

DA

31

29,11

Učence pohvalim tudi za
njihov trud, ne le za dobre
dosežke ali končni
izdelek.

NE

21

22,64

DA

31

25,89

NE

21

268,500

0,181

282,000

0,382

319,500

0,905

323,500

0,965

249,500

0,105

244,500

0,072

306,500

0,550

27,40

Legenda:
N … število odgovorov

U … vrednost Mann-Whitney testa

R … srednji rang

α … alfa

Podobno tudi Mann-Whitney test (tabela 24) ni pokazal statistično pomembnih razlik med
razrednimi učitelji, ki so že poučevali učenca, pri katerem se kažejo značilnosti diskalkulije, in
tistimi, ki teh učencev še niso poučevali, v pogostosti uporabe posameznih načinov lajšanja
občutka tesnobe in strahu (α = 0,728; α = 0,872; α = 0,744; α = 0,551; α = 0,124; α = 0,181;
α = 0,382; α = 0,905; α = 0,965; α = 0,105; α = 0,072; α = 0,550). Podatkov ne moremo
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posplošiti na osnovno množico. O vzorcu lahko trdimo, da razredni učitelji, ki so že poučevali
učenca, pri katerem se kažejo značilnosti diskalkulije, nekoliko pogosteje kot razredni učitelji,
ki teh učencev še niso poučevali, oblikujejo prijazno in toplo razredno klimo (R = 26,98);
izražajo pozitiven odnos do matematike in veselje do poučevanja (R = 26,95); imajo pozitiven
odnos do različnih potreb učencev (R = 27,15); pogosteje pri poučevanju upoštevajo učenčeva
močna področja (R = 28,63); učencem pogosteje pokažejo, da zaupajo vanje (R = 28,34);
učencem pogosteje kot ostali učitelji predstavijo naloge, ki so jim v izziv (R = 27,90) in so
večkrat pozorni, da učencem podajo pozitivno povratno informacijo (R = 29,11).
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