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POVZETEK 

Matematika je šolski predmet, ki učencem pogosto povzroča težave. Če želijo učitelji 

pomagati takim učencem, morajo učne težave pravočasno prepoznati in načrtovati ustrezne 

ukrepe pomoči.  

V teoretičnem delu smo opredelili splošne in specifične učne težave učencev pri matematiki, 

vzroke učnih težav in značilnosti učencev, ki imajo pri matematiki učne težave. Podrobneje 

smo predstavili priporočila in ukrepe pomoči, s katerimi lahko učitelji učencem pomagajo pri 

učenju matematike, predvsem v okviru dopolnilnega pouka. Predstavili smo tudi vpliv 

didaktičnih iger na pouk matematike.  

V empiričnem delu smo raziskali, kako učitelji razrednega pouka izvajajo dopolnilni pouk 

matematike, katere načine dela uporabljajo, kaj učenci od 2. do 5. razreda menijo o 

dopolnilnem pouku matematike in kako učinkovite so didaktične igre pri utrjevanju znanja 

matematike pri dopolnilnem pouku v 3. razredu.  

Rezultati raziskave so pokazali, da so uporaba učnih pripomočkov, individualno delo, 

podajanje jasnih navodil in uporaba didaktičnih iger za učiteljice najučinkovitejši načini dela 

pri dopolnilnem pouku, medtem ko so najnižje ocenile učinkovitost sodelovalnega učenja, 

dela v paru in v manjših skupinah. Učenci imajo pri dopolnilnem pouku najraje reševanje 

nalog na tablo in didaktične igre, ne marajo pa velikega števila učnih listov in tega, da je pouk 

pogostokrat zgodaj zjutraj. Želijo si več matematičnih iger, dela v parih in skupinskega dela. 

Raziskava je pokazala, da so didaktične igre za utrjevanje znanja pri dopolnilnem pouku 

učinkovite in motivirajo učence za učenje. 

Naša raziskava učiteljem ponuja smernice za delo pri dopolnilnem pouku matematike in 

konkretne primere didaktičnih iger. Bralci bodo dobili vpogled v to, kako drugi učitelji 

izvajajo dopolnilni pouk matematike in kakšno mnenje o dopolnilnem pouku imajo učenci. 
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ABSTRACT 

Mathematics (math) is a school subject that often causes problems for pupils. If teachers want 

to help the pupils, they should identify their learning disabilities in time and take adequate 

measures. 

In theoretical part we have defined the pupils’ general and specific learning disabilities in 

mathematics, what causes them and what characteristics pupils that struggle with math have. 

We have presented recommendations and assistance measures more thoroughly which 

teachers can use to help pupils learn mathematics, mainly within a remedial class. We have 

also presented the impact of didactic games on mathematics. 

In empirical part we have researched how remedial math is being taught by class teachers, 

what ways of teaching they implement, what opinions pupils from second to fifth grade have 

on remedial math and how efficient didactic games in third grade remedial classes actually 

are.  

The results of our research have shown that the use of teaching aids and didactic games, as 

well as individual work and clear instructions, are the most effective ways of teaching in 

remedial classes. On the other hand, collaborative learning, pair- and small group work have 

been rated to be the least effective ways of teaching. Pupils prefer solving tasks directly on the 

board as well as playing didactic games, however they do not favour large amounts of 

worksheets and early morning lessons. They wish to have more mathematical games, pair- 

and group work. To sum up, the research has shown that the use of didactic games, as a way 

to acquire and consolidate knowledge in a remedial class, is efficient yet a great learning 

motivation. 

Our research offers teachers the guidelines for teaching remedial math including some 

concrete examples of didactic games. The readers are given an insight on how teachers carry 

out remedial math and what opinions pupils have on remedial classes.  
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1. UVOD 

Matematika velja za zahteven šolski predmet (Vipavc, 2015). Veliko učencev matematika 

sploh ne zanima in so posledično nemotivirani za učenje tega predmeta. Matematične vsebine 

se jim zdijo nesmiselne in jih ne uspejo povezati z vsakdanjim življenjem. Učenci pri učenju 

matematike pogosto naletijo na težave. (Žakelj in Valenčič Zuljan, 2015). 

Učne težave pri matematiki se delijo na splošne in specifične. Učenci s splošnimi učnimi 

težavami dosegajo nižje dosežke pri matematiki in pri drugih predmetih, ker počasneje 

usvajajo znanja ali imajo čustvene težave. Učenci s specifičnimi učnimi težavami imajo 

primanjkljaje aritmetičnih sposobnosti in spretnosti, le-ti pa niso posledica motenj v 

duševnem razvoju ali neustreznega poučevanja. Specifične učne težave pri matematiki se 

delijo v dve skupini, na diskalkulijo in specifične aritmetične učne težave (Magajna, Kavkler, 

Čačinovič Vogrinčič, Pečjak in Bregar Golobič, 2008). Če želijo učitelji učencem z učnimi 

težavami nuditi kakovostno pomoč, morajo poznati značilnosti učencev z učnimi težavami, 

vzroke zanje in načine nudenja prilagojene pomoči (Žakelj in Valenčič Zuljan, 2015). 

Zakon o osnovni šoli (1996) pravi, da »šole učencem z učnimi težavami prilagodijo metode in 

oblike dela pri pouku ter jim omogočijo vključitev v dopolnilni pouk in druge oblike 

individualne in skupinske pomoči. Dopolnilni pouk se organizira za učence, ki potrebujejo 

pomoč pri učenju.« Po predmetniku devetletne osnovne šole vsakemu oddelku pripada ena 

ura dopolnilnega pouka tedensko. Pri izbiranju metod in oblik dela z učenci z učnimi 

težavami je treba izhajati iz dobre poučevalne prakse (Magajna idr., 2008). Učitelji morajo 

biti do učencev, ki imajo težave pri matematiki, potrpežljivi in razumevajoči. Učenci 

potrebujejo učiteljevo pozornost in nagrado oz. pohvalo (Kavkler, 2011a).  

V empiričnem delu bomo predstavili, kako učitelji razrednega pouka izvajajo dopolnilni pouk, 

katere načine dela uporabljajo, kakšno je mnenje učencev o dopolnilnem pouku in kako 

učinkovite so didaktične igre pri utrjevanju znanja matematičnih vsebin. Natalija Uršič (2001) 

pravi, da uporaba didaktičnih iger pri pouku matematike naredi učenje zanimivejše kot z 

drugimi metodami, povečuje motivacijo, interes; tudi znanje, pridobljeno z igro, je trajnejše. 

Primerne so za otroke, ki se ne znajo izkazati ali imajo druge težave. Preko igre lahko učenci 

usvojijo večino znanj.  
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TEORETIČNI DEL 

 

2. UČNE TEŽAVE 

Otroci z učnimi težavami so raznolika skupina otrok z različnimi kognitivnimi, socialnimi, 

čustvenimi in drugimi značilnostmi, ki imajo pri učenju pomembno večje težave kot večina 

njihovih vrstnikov (Lerner, 2003, v Magajna, Kavkler in Košir, 2011).  

Učne težave so raznolik pojav in se razprostirajo na kontinuumu od lažjih do težkih, od 

preprostih do kompleksnih, od prehodnih do tistih, ki trajajo vse življenje. Pri nekaterih 

učencih se težave pojavljajo le pri enem ali dveh predmetih, drugi so neuspešni pri večini 

predmetov (Magajna, Kavkler in Košir, 2011).  

Otroci z učnimi težavami niso leni ali neumni. Pravzaprav je večina otrok tako pametnih, kot 

so njihovi vrstniki. Njihovi možgani so drugače povezani, kar vpliva na njihovo sprejemanje 

in obdelovanje informacij. Otroci in odrasli s težavami pri učenju stvari drugače vidijo, slišijo 

in razumejo. To jih privede do težav pri učenju in uporabi novih informacij in spretnosti. 

Najpogostejši tipi učnih težav vključujejo težave z branjem, pisanjem, matematiko, 

razmišljanjem, poslušanjem in govorjenjem (Kemp, Smith in Segal, 2017).  

Učne težave najbolje opišemo kot nepričakovane in znatne težave na področju učenja in 

vedenja posameznikov, ki se niso odzvali na kakovostno poučevanje in katerih težave ne 

moremo pripisati zdravstvenim, izobraževalnim, okoljskim ali psihiatričnim vzrokom. Učne 

težave je treba prepoznati in sprejeti čim bolj zgodaj. Odraščajoče posameznike je potrebno 

podučiti o posebnostih njihovih težav in jim pomagati sprejeti dejstvo, da so učne težave 

nekaj, kar imajo, in ne nekaj, kar bi jih definiralo. Zanje je potrebno organizirati vrsto storitev 

in podpor, ki jim bodo pomagale do uspeha. Na ta način učencem pomagamo premagati učne 

ovire in jim omogočimo, da postanejo neodvisni, samozavestni in prispevajoči člani družbe 

(Cortiella in Horowitz, 2014). 

Učne težave učencev ne pomenijo tudi njihovega neuspeha v šoli. Učitelji lahko učencem z 

učnimi težavami s pravilnim načinom poučevanja, vodenja in podpiranja omogočijo, da 

nimajo omejitev pri doseganju svojih ciljev (prav tam).  
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2.1  VZROKI UČNIH TEŽAV 

Lidija Magajna idr. (2008) navajajo tri osnovne tipe učnih težav:  

TIP 1: Vzroki za učne težave so primarno v učenčevem okolju. Učne težave so posledica 

kulturne in ekonomske prikrajšanosti, pomanjkljivega ali neustreznega poučevanja, prikritega 

kurikula ali težav, povezanih z večjezičnostjo in večkulturnostjo ali s trajnejšimi stresnimi 

dražljaji v otrokovem okolju. Učenci, ki slabo obvladajo učni jezik, imajo številne težave pri 

spremljanju pouka. Učenci, ki pogosto izostajajo od pouka, menjajo učitelje in šole, zaradi 

številnih vrzeli v znanju težje usvajajo novo znanje, še posebej na tistih področjih, kjer se 

novo znanje gradi na predhodnem, npr. pri matematiki. Učenčevo učenje močno ovira stalen 

stres v družinskem okolju ali v razredu oz. šoli. Stresen dejavnik v učilnici je lahko 

neustrezno ali neprilagojeno poučevanje.  

TIP 2: Vzroki za učne težave so v kombinaciji dejavnikov med posameznikom in okoljem. 

Posameznik ima določene notranje dejavnike, ki pomenijo večjo ranljivost oz. nagnjenost k 

razvoju določenih splošnih in specifičnih učnih težav. Učne težave in neuspešnost se odkrito 

pojavijo le, če okolje (klima, metode, gradiva) ni ustrezno načrtovano in usposobljeno za 

reševanje teh ranljivosti. V to skupino spadajo učenci z blažjimi specifičnimi učnimi 

težavami, ki ob ustreznem pristopu uspejo težave dobro kompenzirati. Neustrezna metoda 

poučevanja pa lahko sproži razvoj učne neuspešnosti. Sem spadajo tudi učenci s splošnimi 

težavami pri učenju, in sicer taki, ki imajo epilepsijo ali druga kronična obolenja. Tesnoba, ki 

jo učenci čutijo v šoli zaradi strahu pred napadi vrstnikov in stigmatizacijo, pretirano 

zaščitniški odnos staršev ali omejujoč življenjski slog lahko pri takih učencih povzročijo 

pretirano odvisnost in naučeno nemoč, manjši trud in vztrajnost.  

TIP 3: Vzroki za učne težave so primarno v posamezniku. Vzroki so lahko nevrološke motnje, 

razvojne ali motivacijske posebnosti itd. Ta tip učnih težav je najbolj resen in kroničen. 

Običajno vključuje več področij. Učenci potrebujejo večje število prilagoditev. To skupino 

predstavljajo učenci z zmerno, predvsem pa s hujšo obliko specifičnih učnih težav. Učence z 

epilepsijo spremljajo specifične motnje učenja ali posledice dodatnih možganskih poškodb.  

Tudi Amalija Žakelj (2013) pravi, da so vzroki za učne težave raznovrstni. Lahko izvirajo iz 

učenca samega, iz šolskega ali domačega okolja (organizacija pouka, nespodbudno domače 

okolje, strah, anksioznost, revščina) ali pa so v kombinaciji dejavnikov med okoljem in 

posameznikom.  



 

4 

 

2.2  DELITEV UČNIH TEŽAV 

Učne težave delimo na splošne in specifične. Razprostirajo se od lažjih do težjih, od 

enostavnih do zapletenih. Nekateri učenci imajo le splošne učne težave, nekateri le specifične, 

mnogi pa imajo učne težave obeh vrst (Magajna idr., 2008).  

Nekateri so neuspešni le pri enem ali dveh predmetih, drugi imajo učne težave pri večini 

predmetov. Otroci imajo lahko težave že pred vstopom v šolo. Te so pretirana nemirnost, 

beganje od ene k drugi dejavnosti, pomanjkanje interesa za poslušanje pravljic itd. Težave 

lahko nastajajo postopoma ali se pojavijo nenadoma (npr. nenadno povečanje anksioznosti ob 

neuspehu pri novem strogem učitelju). Nekatere učne težave so prehodne (npr. prilagajanje na 

novo situacijo), druge pa posameznika ovirajo dlje časa ali ga spremljajo vse življenje 

(nekatere težje oblike specifičnih učnih težav) (Kavkler in Magajna, 2008).  

 

2.2.1 SPLOŠNE UČNE TEŽAVE 

 

»Splošne učne težave so značilne za zelo heterogeno skupino učencev, ki imajo pomembno 

večje težave kot vrstniki pri usvajanju znanj in spretnosti pri enem ali več izobraževalnih 

predmetih (Magajna idr., 2008, str. 10).«  

Učenci imajo izrazitejše težave, zato so pri enem ali več učnih predmetih manj uspešni ali 

celo neuspešni. Učenci, ki imajo splošne učne težave pri matematiki, dosegajo nižje dosežke 

pri matematiki in pogosto tudi pri drugih predmetih (Magajna idr., 2008).  

Usvajanje in izkazovanje znanja je ovirano zaradi neugodnih vplivov okolja (ekonomska in 

kulturna prikrajšanost, problemi večjezičnosti in večkulturnosti, pomanjkljivo ali neustrezno 

poučevanje ipd.), nekaterih notranjih dejavnikov (splošno upočasnjen razvoj kognitivnih 

sposobnosti, motnja pozornosti, hiperaktivnost, podpovprečne in mejne intelektualne 

sposobnosti ipd.) ali neustreznih vzgojno-izobraževalnih interakcij (strah pred neuspehom, 

pomanjkanje motivacije, učnih navad, nezrelost ipd.) (Magajna, 2000, v Kavkler in Magajna, 

2008).  

 

2.2.2 SPECIFIČNE UČNE TEŽAVE 

 

Specifične učne težave označujejo zelo raznoliko skupino motenj, ki se razprostira na 

kontinuumu od lažjih, zmernih do izrazitih motenj, od kratkotrajnih pa do tistih, ki trajajo vse 

življenje. Specifične učne težave so nevrološko pogojene, saj so posledica motenj v delovanju 
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osrednjega živčevja, ki vplivajo na to, kako možgani predelujejo različne vrste informacij. 

Specifične motnje učenja lahko nastopijo zaradi genetične variacije, biokemičnih dejavnikov, 

dogodkov v pred- in poporodnem obdobju ali drugih dogodkov, ki imajo za posledico 

nevrološko oviranost (Kavkler in Magajna, 2008). 

Lidija Magajna idr. (2008) specifične učne težave opredelijo kot heterogeno skupino 

primanjkljajev, ki se kažejo z zaostankom v zgodnjem razvoju in po težavah na katerem koli 

od naslednjih področij: pozornost, pomnjenje, mišljenje, koordinacija, komunikacija (jezik, 

govor), branje, pisanje, pravopis, računanje, socialna kompetentnost in čustveno dozorevanje.  

Specifične učne težave vplivajo na posameznikovo sposobnost predelovanja, interpretiranja in 

povezovanja zaznanih informacij. Na ta način ovirajo učenje osnovnih šolskih veščin – 

branja, pisanja in računanja. Specifične učne težave so nevrofiziološko pogojene, vendar 

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

čustvenih motenj in neustreznega šolanja. Kljub temu se naštete okvare in motnje lahko 

pojavljajo skupaj s specifičnimi učnimi težavami (prav tam).  

Splošne učne težave lahko izvirajo iz okolja, nekaterih notranjih dejavnikov ali neustreznih 

vzgojno-izobraževalnih interakcij, medtem ko specifične učne težave izhajajo iz posameznika 

in so nevrofiziološko pogojene. Učenci, ki ima splošne učne težave pri matematiki, imajo 

običajno stalne težave tudi pri drugih predmetih in na splošno počasneje usvajajo znanja. Za 

učence s specifičnimi učnimi težavami je značilno, da nimajo težav pri vseh šolskih 

predmetih, ampak le pri nekaterih. Njihove težave niso enako izrazite pri posameznih 

predmetih. Opazna so nihanja učinkovitosti pri enem samem predmetu. 

Slovenska zakonodaja učence glede na stopnjo težav deli na: učence z lažjimi in deloma 

zmernimi specifičnimi učnimi težavami, ki zahtevajo prilagoditev v načinih dela in 

individualni pomoči brez odločbe, in na učence s hudimi oblikami specifičnih učnih težav, ki 

zahtevajo usmerjanje v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo. Šola naj bi za te učence zagotovila prilagoditve, ki vodijo do 

enakovrednega izobrazbenega standarda (Žakelj in Valenčič Zuljan, 2015).  

Učenci z lažjimi in deloma zmernimi specifičnimi učnimi težavami spadajo med učence z 

učnimi težavami (Magajna idr., 2008). Tem učencem je šola dolžna po Zakonu o osnovni šoli 

(1996, 12. člen) »prilagoditi metode in oblike dela ter jim omogočiti vključitev v dopolnilni 

pouk in druge oblike individualne in skupinske pomoči.«  
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Učenci s težjimi oblikami specifičnih učnih težav po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi 

potrebami (2011) sodijo v skupino otrok s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. 

Tem učencem šola glede na vrsto in stopnjo primanjkljaja, ovire oziroma motnje prilagodi 

organizacijo, način preverjanja in ocenjevanja znanja, napredovanje, časovno razporeditev 

pouka in jim zagotovi dodatno strokovno pomoč (Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi 

potrebami, 2011, 7. člen).  

Med učenci z učnimi težavami je približno 10 % takih, ki imajo specifične učne težave. Med 

temi učenci je le 24 % tistih, ki imajo izrazite specifične učne težave ali primanjkljaje na 

posameznih področjih učenja (Kavkler in Magajna, 2008). 

2.3  UČENCI Z UČNIMI TEŽAVAMI PO ZAKONU O OSNOVNI ŠOLI 

Skupine učencev, ki so po Zakonu o osnovni šoli upravičene do pomoči, so naslednje 

(Magajna idr., 2008): 

 učenci, ki se počasneje učijo zaradi upočasnjenega razvoja splošnih kognitivnih 

sposobnosti (počasi prehajajo na simbolno raven itd.); 

 učenci, katerih učne težave so pogojene z večjezičnostjo in večkulturnostjo (le 

površinsko obvladajo sporazumevalno raven jezika, v katerem se šolajo; globlje 

spoznavno-akademske ravni jezika, ki je osnova šolskega učenja, pa ne poznajo); 

 učenci, ki zaradi kulturne in ekonomske prikrajšanosti v domačem in širšem okolju 

niso deležni potrebnih spodbud in priložnosti na kognitivnem, socialnem in 

motivacijsko-emocionalnem področju; 

 učenci, ki so deleži pomanjkljivega in neustreznega poučevanja in imajo velike vrzeli 

v znanju (zaradi pogostih menjav šol, učiteljev itd.); 

 učenci, katerih učne težave so posledica neustreznih vzgojno-izobraževalnih interakcij 

med učencem in okoljem; 

 učenci s čustveno pogojenimi težavami pri učenju (strah pred neuspehom itd.); 

 učenci, katerih učne težave so posledica pomanjkljive motivacije in samoregulacije 

(otroci, ki so slabo organizirani in imajo težave z načrtovanjem, spremljanjem in 

nadziranjem lastnega dela, težko se soočajo z neuspehom itd.); 

 učenci, katerih učne težave so posledica blažjih do zmernih specifičnih motenj učenja 

ali govorno jezikovnih motenj ali motenj pozornosti s/brez hiperaktivnostjo. 
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2.4  UČNE TEŽAVE PRI MATEMATIKI 

Učne težave pri matematiki so bile v preteklosti socialno sprejemljivejše kot težave pri branju 

in pisanju, zato se je raziskovanje tovrstnih težav začelo kasneje kot raziskovanje težav na 

prej omenjenih področjih. Še danes je na področju težav pri matematiki manj literature kot na 

področju težav pri branju in pisanju. V preteklosti se je učenčev slabši uspeh pri matematiki 

pripisoval zahtevnosti predmeta ali učenčevim nižjim sposobnostim, nihče pa se ni ukvarjal z 

resničnimi vzroki težav (Vipavc, 2015).  

Matematika tudi danes učencem pogosteje povzroča težave kot preostali šolski predmeti. 

Mnogim matematika ni zanimiva, do nje ne čutijo veselja, za učenje matematike so 

nemotivirani. Taki učenci se pogosto učijo brez razumevanja in v obravnavanih vsebinah ne 

vidijo smiselne uporabe ali povezave z vsakdanjim življenjem. Nekateri učenci do 

matematike čutijo strah ali celo odpor. Učitelji imajo zato pomembno vlogo pri vzbujanju 

zanimanja za matematiko, pri aktivnem vključevanju učencev v pouk in pri organiziranju bolj 

smiselnega pouka matematike. Če želi šola pomagati učencem z učnimi težavami, mora učne 

težave učencev pravočasno prepoznati, odkriti vzroke in značilnosti učnih težav in na 

pridobljenih ugotovitvah načrtovati ustrezne ukrepe pomoči. Učitelj za izvajanje učinkovite 

pomoči potrebuje veliko znanja o vrstah in vzrokih učnih težav ter didaktičnega in 

metodičnega znanja za poučevanje učencev z učnimi težavami (Žakelj in Valenčič Zuljan, 

2015).  

Učne težave se pri učenju matematike pojavijo že zelo zgodaj. Učenec naj bi imel že v prvem 

triletju osnovne šole avtomatizirane računske spretnosti, da lahko v drugem in tretjem triletju 

nadgrajuje svoje matematično znanje. Učenci z učnimi težavami pri matematiki težje 

prehajajo s konkretnejše ravni dojemanja na abstraktnejšo, zato potrebujejo materialne opore. 

Na začetku uporabimo predmete z učenčevega okolja, nato različne preglednice in številske 

trakove, na koncu pridejo na vrsto abstraktni simboli (števila). Za učenca z učnimi težavami je 

pomembno razumevanje in pomoč odraslega (učitelja) in vrstnikov, kontinuirano spremljanje 

njegovega napredka, razumevanja dejstev in postopkov ter razvoj pojmovnega znanja. 

Pomembno je, da učenca naučimo strategij, ki jih bo uporabljal pri učenju in v vsakdanjem 

življenju (Vodenik in Peternel, 2012). 
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Učenci s specifičnimi učnimi težavami pri matematiki imajo kompleksne vzgojno-

izobraževalne potrebe na vseh ali na nekaterih od štirih področij: 

 na področju organizacije (učenci imajo neurejene šolske potrebščine in učne 

pripomočke, slabo razporedijo zapis na listu, slabo ocenjujejo prioritete in 

načrtujejo porabo časa, kar se še posebej opazi pri pisnem preverjanju in domačem 

učenju, imajo težave s prostorsko orientacijo); 

 na področju fine motorike (učenci imajo težave pri geometriji, pisanju števil, 

računov, besedil  in pri dejavnostih z drobnimi učnimi pripomočki.); 

 na področju socializacije (učenci pogosto težje razumejo pravila, socialne odnose 

in neverbalne znake, pogosto so slabše vključeni v socialno okolje); 

 na področju matematičnih vsebin v zvezi s problemskim matematičnim znanjem, 

pogosto pa tudi s proceduralnim znanjem (učenci slabše razumejo navodila, 

matematične pojme, imajo slabše razvite prostorske, številske predstave, imajo 

težave pri branju in razumevanju besedilnih nalog ter pri logičnem sklepanju) 

(Žakelj in Valenčič Zuljan, 2015). 

Specifične učne težave pri matematiki se razprostirajo od lažjih, zmernih, do težkih oblik. 

Razdelimo jih lahko v dve skupini: specifične aritmetične učne težave in diskalkulija 

(Magajna idr., 2008).  

 

2.4.1 SPECIFIČNE ARITMETIČNE UČNE TEŽAVE 

 

Učenci s specifičnimi aritmetičnimi učnimi težavami dosegajo pomembno nižje rezultate kot 

njihovi vrstniki in imajo težave pri obvladovanju osnovnih aritmetičnih spretnosti (pri 

seštevanju, odštevanju, množenju in deljenju). Manj težav imajo na področju abstraktnejših  

matematičnih spretnosti iz algebre, trigonometrije in geometrije (Kavkler idr., 2008). 

Specifične aritmetične učne težave so povezane s kognitivnimi in nevrološkimi primanjkljaji. 

Razporejajo se na celotnem kontinuumu od lažjih do težjih.  Delimo jih na tri podskupine, ki 

so povezane:  

 s slabšim semantičnim spominom (učenci imajo težave s priklicem aritmetičnih 

dejstev iz dolgotrajnega spomina, npr. poštevanke, seštevanja in odštevanja z 

enomestnimi števili); 
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 z aritmetičnimi proceduralnimi težavami (učenci uporabljajo manj razvite ali 

nepopolne aritmetične postopke, npr. težave s prenašanjem desetic pri pisnem 

odštevanju); 

 z vizualno-prostorskimi težavami (učenci neustrezno uporabljajo vizualno-

prostorske spretnosti za predstavljanje in razlago aritmetičnih informacij) 

(Magajna idr., 2008). 

 

2.4.2 DISKALKULIJA 

 

Učenci z diskalkulijo imajo pri matematiki zmerne in težje učne težave. Diskalkulija je lahko:  

 pridobljena (ta vrsta diskalkulije je posledica določene oblike možganske okvare, npr. 

po nesreči; učenci imajo težave z dojemanjem števil in aritmetičnih operacij); 

 razvojna (ta vrsta diskalkulije je povezana s slabšim konceptualnim, proceduralnim in 

deklarativnim matematičnim znanjem) (Magajna idr., 2008).  

Učenci z diskalkulijo pri reševanju matematičnih problemov uporabljajo razvojno manj 

razvite strategije, zato probleme rešujejo počasi in pogosto nepravilno (Kavkler idr., 2008).  

Simptomi diskalkulije so opazni že v predšolskem obdobju. Otroci imajo težave z 

razvrščanjem predmetov po barvi, obliki, velikosti, pri ugotavljanju vzorcev, usvajanju 

pojmov večji – manjši, daljši – krajši, pri štetju, primerjanju količin, pri učenju pojma število, 

pri povezovanju količine s simbolom itd. (Žakelj in Valenčič Zuljan, 2015). 

Nekateri učenci imajo spacialno (prostorsko) diskalkulijo, ki se kaže kot nezmožnost 

vizualizacije matematike. Težave postanejo izrazitejše ob poznejšem učenju geometrije in 

reševanju enačb. Opazne so pri prostorski orientaciji, predvidevanju, prerisovanju. Pogosto jih 

spremljajo tudi težave na drugih področjih – na področju socialne kognicije, nebesedne 

komunikacije in na področju jezika (Kavkler idr., 2008). 

 

Če primerjamo obe skupini specifičnih učnih težav pri matematiki, lahko zaključimo 

naslednje:  

 Učenci s specifičnimi aritmetičnimi učnimi težavami imajo slabše avtomatizirana 

osnovna aritmetična znanja (iz spomina ne prikličejo rezultatov za račune seštevanja 

in odštevanja v obsegu do 20, ne znajo poštevanke na pamet itd.) in imajo kasneje več 

težav pri usvajanju nekaterih matematičnih pojmov, npr. ulomkov, decimalnih števil 
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itd. Učenci so kljub tem težavam sposobni reševati tudi zahtevnejše matematične 

naloge, predvsem s področja algebre, geometrije in trigonometrije.  

 Učenci z diskalkulijo slabše obvladajo že predpogoje za učenje aritmetike (štetje, 

mestne vrednosti, velikostne odnose itd.) in uporabljajo razvojno manj razvite 

strategije reševanja aritmetičnih nalog, zato naloge rešujejo počasi in manj točno 

(Kavkler, 2002). 

 

 

2.4.3 EPISTEMOLOŠKE UČNE TEŽAVE 

 

Silva Kmetič (2014) opozarja na epistemološke težave pri matematiki, ki izvirajo iz narave 

predmeta matematike in so posledica narave matematičnih pojmov. Učenci matematične 

pojme postopno spoznavajo. Učitelji obravnavo posameznega matematičnega pojma 

prilagodijo razvojni stopnji otroka in na ta način svojo didaktično razlago postopoma 

približujejo znanstveni. V dolgem procesu razvoja matematičnega pojma lahko učiteljeva 

nekonsistentnost pri metodični obravnavi pri učencih povzroči kognitivne konflikte in 

nepopolne ali napačne predstave o pojmih. V nadaljevanju bomo predstavili nekaj primerov 

učnih težav, ki izhajajo iz narave matematičnih pojmov (Kmetič, 2014): 

 množenje števil 

 

Slika 1: Množenje števil (Kmetič, 2014, str. 78) 

Učitelji množenje pogosto vpeljejo prek seštevanja enakih seštevancev.  

1. primer: 10 ∙ 3 = 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 ali ob uporabi zakona o zamenjavi: 

                 3 ∙ 10 = 10 + 10 + 10 

Ta način razmišljanja že pri drugem primeru množenja (10 ∙ ¾) odpove, saj ne moremo 

utemeljiti zakona o zamenjavi. Obratnega zapisa (če zamenjamo faktorja) ne moremo 

pojasniti s seštevanjem enakih seštevancev. V učencu lahko to sproži kognitivni konflikt z 

njegovim dotedanjim razumevanjem lastnosti operacije množenja. 

Pri učencih se kognitivni konflikt pojavi zaradi prilagajanja metodične obravnave razvojni 

stopnji učencev. 
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 matematični termin razlika 

Nekatere besedilne naloge učence sprašujejo po razliki, npr. števil. Razlika števil je praviloma 

rezultat odštevanja. Beseda razlika pa ima poleg tega še druge pomene. Števili se lahko 

razlikujeta tudi po drugih lastnostih, ne samo po velikosti oz. vrednosti. 

Primer besedilne naloge: Poišči razliko med 47 in 23.  

Učenci lahko navodilo različno razumejo. Predstavili bomo tri zanimive odgovore. 

 Eno število je večje od drugega. 

 Eno število je sestavljeno iz 4 in 7, drugo ne. 

 Eno število je več kot dvakrat večje od drugega (Orton, 1992, v Kmetič, 2014). 

Pri učencih se kognitivni konflikt pojavi zaradi narave matematičnega pojma.  

 težave, ki izvirajo iz pravil matematičnega zapisovanja 

Število 235 zapišemo z desetiškimi enotami kot: 2S 3D 5E.  

To število na daljši način zapišemo kot: 2S + 3D + 5E ali  2 ∙ 100 + 3 ∙ 10 + 5 ∙ 1. 

Kot lahko vidimo, enkrat nadomestimo stik simbolov z operacijo množenja, drugič z 

operacijo seštevanja. Zaradi tega nekateri učenci zamenjujejo zapisa 4 ⅔ in 4 ∙ ⅔ . Naslednja 

razlaga prikazuje razliko med pomenoma zapisov. 

 

 

Slika 2: Razlika med zapisoma(Kmetič, 2014, str. 83) 

Pri učencih se kognitivni konflikt pojavi zaradi nekonsistentnosti pri formulaciji matematičnih 

zapisov/pravil (Kmetič, 2014). 

 

Zgoraj navedene učne težave sprožajo razvoj napačnih učnih predstav pri matematiki, ki so še 

posebej problematične, če so povezane z nerazumevanjem matematičnega koncepta. 

Julie Ryan in Williams (2007) opozarjata učitelje, da naj ločujejo med napakami in zmotnimi 

predstavami učencev. Napake primerjata z manjšimi problemi, ki pri učencih nastanejo zaradi 

površnega reševanja matematičnih nalog. Pri teh napakah gre za kratkotrajno površinsko 

nerazumevanje določene matematične vsebine. Zmotne predstave primerjata z večjimi 
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problemi, pri katerih gre za globlje napačno razumevanje določene matematične vsebine. 

Učenci razvijejo napačne predstave, ki jih ovirajo pri razumevanju pravilnega vidika 

določenega matematičnega pojma. Odpravljanje zmotnih predstav je kompleksnejši proces, 

kot je odpravljanje napak.  

Julie Ryan in Williams (2007) sta pomembnejše konceptualne napake otrok kategorizirala v 

štiri skupine zmotnih predstav pri matematiki: 

 modeliranje 

Otrok pri modeliranju razvije svoj lasten model določene situacije, ki je v nasprotju z 

matematičnim modelom. Matematično nalogo lahko reši pravilno le, če je ta povezana z 

vsakdanjim življenjem.  

Primer: Če otroka vprašamo, koliko je 1 + 2, računa ne zna izračunati. Če pa mu rečemo, da 

imamo 1 opeko in nato dobimo še 2, otrok pravilno reši matematično nalogo. 

 prototipske napake 

Prototip je najbolj tipičen primer nekega koncepta. Prototipske napake nastanejo takrat, kadar 

obravnavani pojem/objekt ni v najbolj tipični obliki ali položaju. Če spremenimo položaj lika, 

lahko otrok misli, da gre za drug lik.  

Primer: Pri nalogi (slika 3) je bilo potrebno obkljukati vse pravokotnike. Otrok je obkljukal le 

prototip pravokotnika.  

V kolikor je pravokotnik zasukan in ni v tipičnem položaju, ga otrok ne prepozna kot 

pravokotnik. Misli, da gre za drug lik. Takšno napako imenujemo prototipska napaka.  

 

Slika 3: Prototipske napake (Ryan in Williams, 2007, str. 20) 
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 preširoko posploševanje 

Napake zaradi preširoke posplošitve so tesno povezane s prototipskimi napakami. Tukaj gre 

za napačno predstavo, ki je ravno nasprotna prototipski (pri prototipu preozko razumemo 

pojem, tukaj pa ga uporabljamo v preširokem smislu). Zgodnje razvojne napake zaradi 

preširoke posplošitve se lahko pojavijo pri odštevanju dvomestnih števil. 

Primer: Učenec izračuna račun (32 – 17 = 25) tako, da manjši števki odšteje od večjih (3 –1 = 

2 in 7 – 2 = 5).  

 procesno-predmetno povezovanje 

Za napake procesno-predmetnega povezovanja je značilno pomanjkanje razumevanja 

matematičnih znakov in enačajev.  

Otrok obvlada procesno-predmetno povezovanje, če razume dva vidika.  

Primer: 3 + 5 = 8 

1. vidik razumevanja računa:  

Proces dodajanja števila 5 k številu 3 nam da število 8. 

2. vidik razumevanja računa: 

Število 8 je rezultat (predmet) seštevka števil 3 in 5. 

Pri reševanju matematičnih nalog je včasih pomembna osredotočenost na proces, drugič pa je 

pomembnejša osredotočenost na predmet.  

 

2.5  ZNAČILNOSTI UČENCEV Z UČNIMI TEŽAVAMI PRI 

MATEMATIKI 

Amalija Žakelj (2013) opisuje vedenje, ki je značilno za učence z učnimi težavami: njihova 

učna učinkovitost zelo niha (od dneva do dneva, od predmeta do predmeta); počasneje se 

prilagajajo spremembam; ne sledijo navodilom; kažejo strah pred neuspehom (izogibajo se 

nalogam, odlašajo z nalogami); nimajo domačih nalog; niso pripravljeni na sodelovanje; pri 

šolskem delu pogosto kažejo zaskrbljenost in negotovost; imajo tremo pri preverjanju znanja; 

kažejo izrazit odpor do šolskega dela; kažejo znake nemoči, potrtosti, vdanosti v usodo; 

motijo pouk; ne upoštevajo pravil; slabše razumejo učni jezik; imajo slabše ocene.  

Učenca, ki ima pri pouku matematike učne težave, prepoznamo po naslednjih znakih: učno 

gradivo usvaja počasneje kot vrstniki; ima težave pri nalogah, ki zahtevajo logično mišljenje; 
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ima težave pri razumevanju in izvajanju algoritmov, postopkov; ima težave pri branju, 

pisanju, njegova pozornost je kratkotrajna (prav tam). 

Adler (2001) navaja, po čem lahko prepoznamo učenca z učnimi težavami pri matematiki. 

Znake matematičnih težav je razdelil v naslednjih 5 skupin: 

 Težave z branjem in razumevanjem:  

o mešanje podobnih števk pri branju, npr. 6 in 9 ali 3 in 8; 

o težave s prepoznavanjem in uporabo računskih znakov za seštevanje, 

odštevanje, množenje in deljenje; 

o težave z branjem števil, ki vsebujejo več kot eno števko; še posebej zahtevna 

so števila, ki vsebujejo ničle, npr. 1004 ali 7069;  

o napačna smer branja števil (branje od desne proti levi, npr. 12 preberejo kot 

21); 

o težave pri branju zemljevidov, diagramov in preglednic. 

 

 Težave s pisanjem: 

o težave z obračanjem števk; 

o težave pri prepisovanju števil, računov in pri prerisovanju geometrijskih oblik; 

o težave pri priklicu števil, računov, geometrijskih oblik iz spomina; 

o težave z zapomnitvijo matematičnih simbolov in s tem, kateri znak zapisati za 

določeno operacijo; 

o težave pri zapisovanju števil, ki vsebujejo več kot eno števko (pogosto prihaja 

do izgube ničel, npr. tisoč sedem zapišejo kot 107; število sedemnajst zapišejo 

kot 71; število štiri tisoč petsto petintrideset zapišejo z ločenimi števili: 4000, 

500, 30, 5). 

 

 Težave z razumevanjem konceptov in simbolov: 

o težave pri razumevanju matematičnih simbolov, npr. kdaj uporabiti ; 

o težave pri razumevanju konceptov mase, prostora, smeri in časa; 

o težave pri razumevanju in reševanju matematičnih problemov; 

o težave pri razumevanju koncepta meritev, pri katerih so merska števila 

povezana z mersko enoto, npr. 100 m; 

o težave pri razumevanju relacij med posameznimi merskimi enotami, npr. 

centimetrom, metrom in kilometrom; 
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o težave s praktično uporabo matematike, npr. Ana živi 1 km stran od šole, Lina 

pa 2-krat dlje. Kolikšno razdaljo Lina prepotuje do šole? 

 

 Težave z zaporedjem števil in pomnjenjem matematičnih dejstev: 

o težave pri urejanju števil po velikosti; 

o težave z zaporedjem števil; nimajo avtomatiziranih osnovnih računskih 

operacij, osnovne račune, npr. 69 + 5, računajo na prste; 

o slab spomin za osnovna matematična dejstva, npr. poštevanko; 

o težave s štetjem nazaj, 

o dolgotrajno reševanje enostavnih matematičnih nalog. 

 

 Težave s kompleksnim mišljenjem in fleksibilnostjo: 

o nezmožnost izbire prave strategije pri reševanju problemov in težave pri 

spreminjanju strategije, če izbrana ne deluje; 

o težave pri sledenju različnih korakov v matematični nalogi; 

o težave s predvidevanjem in presojanjem, npr. pri ocenjevanju meritev; 

o težave pri načrtovanju, npr. kako nadaljevati matematično nalogo; 

o težave pri prehajanju iz konkretne ravni na abstraktno.  

 

3. UKREPI POMOČI UČENCEM Z UČNIMI TEŽAVAMI 

3.1  ZAKONSKA DOLOČILA 

Zakon o osnovni šoli (1996, 11. člen) je govoril o tem, da »morajo biti otrokom s posebnimi 

potrebami zagotovljeni ustrezni pogoji za njihovo vzgojo in izobraževanje. Otroci s 

posebnimi potrebami po tem zakonu so bili otroci 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, ki potrebujejo 

prilagojeno izvajanje izobraževalnih programov z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene 

izobraževalne programe oziroma posebni program vzgoje in izobraževanja, ter učenci z 

učnimi težavami in posebej nadarjeni učenci.«  
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 V Zakonu o osnovni šoli (1996, 12. člen) je bilo glede izobraževanja učencev z učnimi 

težavami zapisano, da »šola učencem z učnimi težavami prilagodi metode in oblike dela ter 

jim omogoči vključitev v dopolnilni pouk in druge oblike individualne in skupinske pomoči.«  

Zakoni so se skozi leta nekoliko spremenili. Učenci z učnimi težavami ne sodijo več v 

skupino otrok s posebnimi potrebami, ampak so opredeljeni kot posebna skupina učencev, ki 

je potrebna posebne pozornosti in pomoči. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o 

osnovni šoli (2013, 12. a člen) definira »učence z učnimi težavami kot učence, ki brez 

prilagoditev metod in oblik dela pri pouku težko dosegajo standarde znanja. Šole tem 

učencem prilagodijo metode in oblike dela pri pouku ter jim omogočijo vključitev v 

dopolnilni pouk in druge oblike individualne in skupinske pomoči.«  

V skupino učencev s posebnimi potrebami so uvrščeni le še učenci s primanjkljaji na 

posameznih področjih učenja, ki imajo težjo obliko specifičnih učnih težav ali motnjo 

pozornosti s hiperaktivnostjo (Žakelj in Valenčič Zuljan, 2015).  

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (2013, 12. člen) definira »učence 

s posebnimi potrebami kot učence, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programov osnovne 

šole z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe osnovne šole oziroma posebni 

program vzgoje in izobraževanja. Ti učenci so glede na vrsto in stopnjo primanjkljaja, ovire 

oziroma motnje opredeljeni v zakonu, ki ureja usmerjanje otrok s posebnimi potrebami.«  

3.2  SPLOŠNEJŠA PRIPOROČILA UČITELJEM ZA DELO Z UČENCI Z 

UČNIMI TEŽAVAMI 

Skupina učencev z učnimi težavami je zelo heterogena, zato ni mogoče oblikovati splošno 

veljavnih priporočil za delo z njimi. Strategije je potrebno vedno prilagajati posebnim 

potrebam posameznega učenca (Swanson, 2005, v Kavkler, 2008).  

Učitelj mora pri delu z učenci z učnimi težavami obvladati splošne strategije poučevanja, ki 

pripomorejo k večji uspešnosti učencev z učnimi težavami in k boljšemu počutju teh otrok in 

vseh drugih učencev v razredu. Učitelj mora biti spoštljiv do učencev in jim s tem kazati 

zgled. Posebno pozornost mora nameniti obravnavanju tem, povezanih z drugačnostjo in 

posebnimi potrebami. Na ta način učitelj poskrbi, da razredno okolje postane vključujoče za 

učence in strokovne delavce, ki prihajajo v razred (Kavkler, 2008).  

Prilagoditve, ki jih učitelj nudi učencem z učnimi težavami, se razprostirajo od minimalnih do 

zelo izrazitih. Učenci jih potrebujejo zato, da bi kljub težavam optimalno razvili svoje 
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zmožnosti. Do največjih prilagoditev so upravičeni učenci z najtežjimi oblikami učnih težav. 

Njihove prilagoditve so jasno zapisane v individualiziranem programu posameznega učenca, 

ki ga zahteva odločba o usmeritvi. Tudi za učence z nižjo stopnjo učnih težav morajo biti 

prilagoditve jasno opredeljene v individualnem načrtu pomoči (Magajna idr., 2008).  

Učitelj lahko prilagaja vsebino, proces ali način preverjanja rezultatov učenja. Vsebino 

učencem prilagodi tako, da zanje izbira različno zahtevne naloge (od preprostih konkretnih 

nalog do kompleksnih in abstraktnih nalog), kompleksne naloge razdeli na več delov, 

učencem postavlja vprašanja na različnih ravneh zahtevnosti (Kavkler, 2008).  

Če želi učitelj diferencirati in individualizirati proces poučevanja, mora na začetku šolskega 

leta ugotoviti učenčeva močna področja (specifična znanja, praktične spretnosti itd.), pogoje, 

pri katerih je pri učenju uspešen (delo v paru, delo s tehničnimi pripomočki itd.), učenčeve 

primanjkljaje (slabša pozornost, slaba avtomatizacija dejstev, postopkov itd.) in pogoje, ki 

ovirajo uspešno učenje (prav tam).  

Učitelj naj pri poučevanju učencev z učnimi težavami uporablja zaporedje: jaz naredim, vi 

naredite, ti narediš. Na začetku obravnave nove učne snovi naj bo učitelj kot model, ki 

pokaže, kako opraviti določeno nalogo, sledi naj delo v skupini in na koncu še individualno 

delo. Učencu z učnimi težavami je potrebno na začetku učenja nuditi veliko opore in jo počasi 

zmanjševati, ko vidimo, da so učenci že samostojno sposobni opraviti naloge (Magajna idr., 

2005). 

Učitelj naj za učence z učnimi težavami prilagodi fizično učno okolje. To naj vsebuje čim 

manj motečih dejavnikov, saj le-ti zmanjšajo njihovo zbranost. Učitelj moteče dražljaje 

odpravi tako, da zmanjša pretirano osvetlitev, odstrani predmete, ki jih učenci pri pouku ne 

potrebujejo in odvračajo njihovo pozornost. Učenci naj imajo na mizi le tiste pripomočke, ki 

jih trenutno potrebujejo. Učitelj lahko v razredu oblikuje tihi kotiček, kjer se učenci lažje 

zberejo. Na začetku šolanja učitelj učence uči organiziranosti. Lahko uporablja sezname 

nalog, ki jih morajo učenci narediti, kasneje le-te učenci oblikujejo sami (Jereb, 2011).  

Učencem z učnimi težavami je v razredu nujno potrebno zagotoviti pomoč in podporo na 

kognitivnem področju, pri doseganju učne uspešnosti, prav tako pa je potrebno nuditi podporo 

tudi na konativnem področju. Učitelj učenca podpira tako, da ga spodbuja, motivira, mu 

pomaga graditi samozaupanje, pozitivno samopodobo in pozitiven odnos do predmeta. Ti 

vidiki so pomembni za vse učence v razredu, še toliko bolj pa so pomembni za učence z 

učnimi težavami, saj so pogosto učno neuspešni. Če učitelj skrbno gradi konativne vidike pri 

učencu, posledično prispeva k uspešnosti posameznega učenca na kognitivnem področju. Obe 
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področji, kognitivno in konativno, sta enako pomembni in tesno povezani, zato moramo kot 

učitelji pri učencih razvijati obe področji (Žakelj in Valenčič Zuljan, 2015).  

Lidija Magajna (2002) pravi, da je za učence z učnimi težavami odločilnega pomena 

razumevanje in podpora odraslih in vrstnikov. Vodilo učitelja pri delu s starši učenca z učnimi 

težavami mora biti realističen in pozitiven pristop. Motnje, ki jih ima učenec, je potrebno 

najprej priznati, sprejeti in razumeti, šele nato se lahko vsi vpleteni usmerijo v iskanje rešitev. 

Ko otrok, njegovo domače in šolsko okolje sprejmejo in razumejo njegovo učno različnost, se 

sprosti čustvena napetost in ublažijo obrambni načini odzivanja. Otrok postane bolj sproščen, 

bolj zaupa vase in se ne izogiba situacijam, v katerih običajno doživlja neuspehe in težave. V 

pozitivnem in bolj sproščenem vzdušju neučinkovite pristope postopoma zamenjajo 

učinkovitejši. Otrok z učnimi težavami dela sistematično, prizadeva si za redno doseganje 

ciljev, razvija močna področja in interese. Učitelj in starši ga spodbujajo k nenehnemu 

napredovanju. Dosežen napredek pa učencu omogoča doživljanje zadovoljstva. Poleg raznih 

oblik pomoči na šoli lahko svojemu otroku pomagajo tudi starši v okviru domačega dela. 

Učencu lahko pomagajo razvijati ustrezne učne in delovne navade, lahko mu demonstrirajo 

učinkovite strategije pozornosti, učenja in reševanja problemov, predvsem pa svojega otroka 

spodbujajo pri učenju (Magajna, 2002). 

 

Podporo in pomoč učencem z učnimi težavami, je potrebno organizirati: 

 čim bolj zgodaj (ob začetku šolanja, ko učenec najhitreje razvija svoje sposobnosti in 

spretnosti); 

 čim fleksibilneje (na začetku obravnave je pomoč intenzivnejša in traja dalj časa, 

kasneje učencu pomoč nudimo krajši čas in po daljših obdobjih); 

 čim manj obremenjujoče za otroka in učitelja (ne smemo motiti učenčevega ritma dela 

v razredu in ga čim manj izključevati iz razreda); 

 čim bližje učencu in učitelju (pri dejavnostih v razredu); 

 optimalno učinkovito (najprej je potrebno oceniti količino pomoči, ki jo učenec nujno 

potrebuje; ves čas je potrebno preverjati učinkovitost pomoči in prilagajati cilje, 

metode, pristope) (Dens, 2004, v Kavkler, 2008). 
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3.3  KONTINUUM POMOČI UČENCEM Z UČNIMI TEŽAVAMI 

Učne težave se razprostirajo na kontinuumu od lažjih do zelo težkih, od enostavnih do 

zapletenih, zato se na kontinuumu razprostirata tudi pomoč in podpora učencem. Ločimo pet 

osnovnih stopenj pomoči, ki je učencu z učnimi težavami ponujena v osnovni šoli: 

1. stopnja: pomoč učitelja pri pouku, dopolnilnem pouku in v okviru podaljšanega 

bivanja; 

2. stopnja: pomoč šolske svetovalne službe in/ali mobilno specialnopedagoške službe; 

3. stopnja: dodatna individualna in skupinska pomoč; 

4. stopnja: mnenje in pomoč zunanje strokovne ustanove; 

5. stopnja: program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo (Magajna 

idr., 2008). 

Prvo stopnjo pomoči učencu nudi učitelj. On je po navadi tudi prvi, ki odkrije težave pri 

učencu. Pri oceni in premagovanju učenčevih učnih težav sodeluje s starši in z drugimi 

strokovnimi delavci na šoli, ki učijo učenca. Pomoč v obliki »dobre poučevalne prakse« 

zadostuje le učencem, ki imajo najlažje oblike učnih težav. Učenci z zmernimi učnimi 

težavami potrebujejo več pomoči in prilagoditev. Učitelj mora zanje pri rednem pouku 

pogosteje individualizirati in diferencirati učne naloge, zahteve, pripomočke, časovne 

omejitve, način pridobivanja, utrjevanja in preverjanja znanja itd. Pomoč jim nudi tudi v 

okviru dopolnilnega pouka. V podaljšanem bivanju učencu z učnimi težavami pomaga učitelj 

podaljšanega bivanja, ki tesno sodeluje z razrednim učiteljem, starši, po potrebi tudi s šolsko 

svetovalno službo idr. Učitelj delo z učencem z učnimi težavami ustrezno načrtuje (oblikuje 

individualni delovni načrt pomoči), dokumentira (piše kroniko ali dnevnik) in evalvira 

(oblikuje delno in sklepno evalvacijsko oceno) (prav tam).  

Če učenec z učnimi težavami kljub učiteljevim prilagoditvam ne napreduje, se v projekt 

pomoči vključi svetovalna služba. Na drugi stopnji svetovalni delavec poglobi raziskovanje 

učenčevih učnih težav. Pri iskanju rešitev sodelujejo tudi učitelj, učenec in njegovi starši. 

Svetovalni delavec svetuje učencu, učitelju glede prilagajanja pouka in staršem glede pomoči 

učencu doma. Na drugi stopnji se začne voditi učenčevo osebno mapo. V to mapo je 

vključeno učiteljevo pisno mnenje oz. sklepna evalvacijska ocena prve stopnje. Ocena vsebuje 

kratko predstavitev učenčevih težav, zapis uporabljenih prilagoditev in oblik pomoči pri 

pouku, dopolnilnem pouku in v podaljšanem bivanju, oceno njihove učinkovitosti in predloge 

nadaljnjih ukrepov pomoči. Na drugi stopnji izvajanja pomoči šolska svetovalna služba 
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potrebuje pisno soglasje staršev za vodenje osebne mape, saj je le-ta zbirka učenčevih osebnih 

podatkov (prav tam). 

Če se učne težave nadaljujejo kljub učiteljevi pomoči in občasni pomoči šolske svetovalne 

službe, se za učenca organizira dodatna individualna in skupinska pomoč. Šolska svetovalna 

služba mora potrebo po tovrstni pomoči pisno utemeljiti s sklepno evalvacijsko oceno druge 

stopnje. Izvajalec dodatne individualne ali skupinske pomoči je lahko učitelj, specialni 

pedagog, psiholog ali socialni pedagog. Tudi ta mora delo z učencem skrbno načrtovati, 

dokumentirati in evalvirati. V dokumentaciji morajo biti razvidne učenčeve posebne potrebe 

in potrebne prilagoditve metod in oblik dela, učnih pripomočkov. Učencev napredek mora biti 

sproti vrednoten (prav tam).  

Dodatna individualna in skupinska pomoč je oblika pomoči, ki je še bolj orientirana na 

posebne potrebe učenca. Pomoč poteka individualno ali v manjših skupinah (po dva ali trije 

učenci s podobnimi težavami). V sklopu te pomoči natančneje diagnosticirajo otrokove 

primanjkljaje in močna področja. Pomoč poteka v obliki korekcijskih vaj pri začetnem branju 

(tehnike za vezano branje, razumevanje prebranega …), pri pisanju (grafomotorika, drža 

pisala, tehnike za zapomnjenje črk …) in pri računanju (pomoč s konkretnimi didaktičnimi 

materiali, orientacija, usvajanje pojma števila …). Ure individualne in skupinske pomoči so 

pri starejših učencih namenjene predelovanju določenih besedil, učenju izdelave miselnih 

vzorcev in izpiskov ter motiviranju (Kesič Dimic, 2008). 

Če učenec z učnimi težavami kljub vsem oblikam pomoči na prvih treh stopnjah ne napreduje, 

kar je razvidno iz sklepne evalvacijske ocene tretje stopnje, šola zaprosi za dodatno strokovno 

mnenje ustrezno zunanjo specializirano strokovno ustanovo, npr. svetovalni center, 

zdravstveno mentalno-higiensko službo ipd. Zunanja ustanova šoli svetuje in po potrebi tudi 

sama neposredno pomaga učencu, učitelju in staršem. Tudi ukrepi pomoči zunanjih 

strokovnih delavcev se načrtujejo, dokumentirajo in evalvirajo (Magajna idr.., 2008). 

Če šolski strokovni tim na podlagi sklepne evalvacijske ocene četrte stopnje presodi, da 

potrebuje učenec z učnimi težavami več pomoči in prilagoditev, staršem otroka predlaga 

usmerjanje v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. 

To za učenca z učnimi težavami pomeni nadaljevanje izvirnega projekta pomoči v okrepljeni 

obliki. Učenec dobiva še več pomoči in prilagoditev. Dodatno strokovno pomoč izvaja 

specialni pedagog ali učitelj z dodatnim izpopolnjevanjem za delo z učenci s posebnimi 

potrebami (prav tam).  
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Zavod Republike Slovenije za šolstvo otroku izda odločbo o usmerjenosti v program s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. V odločbi natančno opredelijo 

število ur dodatne strokovne pomoči, izvajalce te pomoči, morebitne pripomočke (kalkulator, 

povečevalna lupa itd.). Dodatna strokovna pomoč poteka v dveh oblikah, in sicer kot pomoč 

za premagovanje primanjkljajev, ovir oz. motenj ali kot učna pomoč. Na naših osnovnih šolah 

ti obliki pomoči večinoma izvajajo specialni pedagogi – defektologi in socialni pedagogi. 

Učno pomoč pa lahko izvajajo tudi učitelji. Dodatna strokovna pomoč poteka individualno 

izven oddelka, lahko pa tudi v oddelku. Šola v 30 dneh po prejemu odločbe za otroka pripravi 

individualiziran program, ki zajema predvsem oblike in prilagoditve pouka, preverjanja in 

ocenjevanja znanja, načine izvajanja dodatne strokovne pomoči, organizacijske zadeve in 

cilje, ki jih bo strokovna skupina lahko preverila med in na koncu šolskega leta (Kesič Dimic, 

2008). 

Slovenski petstopenjski model naj bi na prvi stopnji omogočil izobraževalni uspeh najmanj 80 

odstotkom učencem z učnimi težavami, ki so deležni dobre poučevalne prakse oz. 

preventivnih primarnih ukrepov. Na drugi, tretji in četrti stopnji učenci prejemajo usmerjeno, 

intenzivnejšo in bolj individualizirano pomoč. Sekundarni ukrepi so namenjeni od 15 do 20 

odstotkom učencev. V peto stopnjo je vključenih od enega do pet odstotkov učencev, ki 

potrebujejo najintenzivnejšo in najbolj posebnim potrebam prilagojeno obravnavo. To lahko 

učinkovito izvajajo le šolski strokovni delavci, npr. specialni pedagog, svetovalni delavec 

(Kavkler, 2011a). 

Število učencev z učnimi težavami, ki potrebujejo učno pomoč in podporo, se z vsako 

naslednjo stopnjo petstopenjskega modela zmanjšuje, če so učenci na predhodni stopnji 

deležni dovolj kakovostne pomoči. Največji delež učencev potrebuje le učiteljevo dobro 

poučevalno prakso (individualizacijo in diferenciacijo dela), le manjši delež učencev s 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja potrebuje več prilagoditev in intenzivnejše 

oblike pomoči. Učenci na peti stopnji so tisti z najizrazitejšimi primanjkljaji na posameznih 

področjih učenja in so usmerjeni v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in 

dodatno strokovno pomočjo (prav tam). 

 



 

22 

 

3.4  PRIPOROČILA UČITELJEM ZA DELO Z UČENCI Z UČNIMI 

TEŽAVAMI PRI MATEMATIKI 

Pred matematiko velja strahospoštovanje, ki pogosto ovira sprejemanje nove snovi, zato je 

pomembno, da k poučevanju matematike pristopimo na pozitiven način, z veliko mero 

potrpežljivosti, s primeri iz vsakdanjega življenja, pri pouku uporabimo konkreten material in 

preprosto besedišče. Na ta način učencem približamo učno snov (Vipavc, 2015).  

Lidija Magajna idr. (2008) navajajo prilagoditve, ki jih potrebujejo učenci s specifičnimi 

učnimi težavami pri matematiki v procesu učenja in poučevanja:  

 razumevanje in pripravljenost odraslih in vrstnikov, da jim pomagajo;  

 jasno opredeljene oblike pomoči (katerih prilagoditev bodo deležni, katere 

pripomočke smejo uporabljati, kdo jim bo pomagal);  

 preverjanje razumevanja predznanj;  

 učenje po korakih;  

 preverjanje točnosti sprejema slušnih in vidnih informacij;  

 življenjske in konkretno ponazorjene situacije;  

 sodelovalno učenje;  

 razdelitev zapletenih nalog na dele in učenje strategij reševanja teh delov nalog;  

 pomoč pri priklicu dejstev in postopkov;  

 veččutno učenje dejstev (plakati, posnetki, gibalne dejavnosti);  

 učenje postopkov z oporami (z nizom kartic, plakatov, kartončkov, verbalizacijo 

korakov postopka);  

 uporabo žepnega računala pri preverjanju zahtevnejših matematičnih vsebin;  

 učenje strategij rabe učnih pripomočkov;  

 različne načine razlag, ker je matematični jezik zelo abstrakten in zapleten (tudi 

razlago vrstnikov);  

 učenje matematičnih izrazov in preverjanje razumevanja le-teh;  

 učenje strategij reševanja matematičnih besednih in nebesednih problemov (trening 

reševanja besednih problemov, primerjanje in izmenjava učinkovitih strategij);  

 pomoč in prilagoditev nalog gibalno manj spretnim učencem (pomoč pri geometriji, 

učencem omogočimo več prostora na učnih listih, ti učenci naj ne pišejo na brezčrtne 

liste);  

 učenci z bralnimi težavami potrebujejo pomoč pri branju navodil in besednih nalog;  
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 pomoč učencem, ki so slabše organizirani (učenje organizacije zapiskov);  

 organizacija vrstniške pomoči (spodbujanje vrstnikov za izvajanje pomoči),  

 partnerski odnos s starši (starši potrebujejo konkretna in razumljiva navodila, kako in 

koliko časa naj pomagajo svojemu otroku pri učenju matematike),  

 spodbujanje in razvijanje učenčevih močnih področij itn.   

 

3.4.1 STRATEGIJE DELA 

 

Učinkovite strategije, s katerimi lahko učitelji in starši pomagajo učencem s splošnimi, 

predvsem pa s specifičnimi učnimi težavami pri matematiki, so (FAWCO, 2007, v Kavkler, 

2011b):  

 Na začetku obravnave vsake matematične teme učitelj naredi kratek  povzetek snovi, 

da lahko učenci lažje sledijo pouku.  

 Učencem, ki matematične informacije uspešneje sprejemajo po vidni poti, pripravi 

vizualne opore (riše slike, grafe, miselne vzorce, razpredelnice, puščice za označbo 

smeri računanja, zapisuje števke za označbo zaporedja izvajanja korakov, podčrtuje 

ključne informacije idr.). Kasneje grafične opore učenci rišejo sami.  

 Učni listi in ostala gradiva ne smejo biti prenatrpani z informacijami. Na učnih listih 

mora biti dovolj  prostora za skice, pomožne račune in ostale zapise. Nekateri učenci 

potrebujejo tudi povečan tisk in več prostora za zapis v vrsti, kvadratku.  

 Učenci, ki informacije uspešneje sprejemajo po slušni poti, naj glasno preberejo 

navodila nalog in se pozorno poslušajo.  

 Učitelj naj za učence pripravi čim bolj različne primere matematičnih nalog in jih 

poveže z življenjskimi situacijami.  

 Učenci z učnimi težavami potrebujejo do desetkrat več časa za učenje in veliko več 

ponavljanja kot njihovi vrstniki. Naloge za ponavljanje morajo biti čim bolj učinkovite 

in zanimive.  

 Nekaterim učencem pomagajo gibalne dejavnosti (hoja ob ponavljanju, pisanje), 

prilagojene vaje (vaje razporejene po težavnosti, manj vaj na listu, naloge z 

obarvanimi računskimi znaki ali z drugimi oporami), tehnični pripomočki (žepno 

računalo z velikimi gumbi, računalnik), ponavljanje v rimah ali pomoč vrstnika, 

svetovalnega delavca.  
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 Učitelj nikakor ne sme biti sarkastičen do učencev z učnimi težavami, jih neprestano 

kritizirati ali poudarjati njihove posebne potrebe pred vrstniki. Opaziti mora njihov 

uspeh, napredek in jih na pozitiven način (s pohvalo) izpostaviti pred vrstniki.  

 

Madhavi Jayanthi, Gersten in Baker (2008) predstavljajo sedem učinkovitih učnih praks pri 

delu z učenci z učnimi težavami pri matematiki. Njihova priporočila so naslednja:  

 učitelj naj učencem vedno podaja eksplicitna navodila za delo; 

 učitelj naj nove matematične koncepte najprej predstavi s konkretnimi primeri oz. 

materiali, nato slikovno in šele nazadnje abstraktno; 

 učitelj naj učence spodbuja, da ubesedijo posamezne korake pri reševanju nalog (tako 

učitelj pridobi vpogled v učenčev način mišljenja); 

 učitelji in učenci naj uporabljajo vizualne prikaze pri predstavitvi matematičnih nalog; 

 učitelj naj učence nauči, da lahko matematične naloge rešujejo z uporabo več različnih 

strategij; 

 učitelj naj formativno spremlja učencev napredek in mu sproti podaja povratne 

informacije; 

 učitelj naj učencu zagotovi pomoč vrstnika (lahko mu pomaga nekdo od sošolcev, ki 

je pri matematiki učno uspešnejši, ali učenec iz višjega razreda). 

 

 

3.4.2 PRILAGAJANJE POUKA (PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA, 

DELOVNEGA PROSTORA,  DOMAČIH NALOG)  

 

Irena Gole (2014) pravi, da mora imeti učenec z učnimi težavami na voljo več časa za 

sprejemanje, predelavo in razumevanje informacij ter za izvajanje dejavnosti. Pri pisanju 

preverjanja ali ocenjevanja znanja mu lahko učitelj do 50 odstotkov podaljša čas pisanja. Če 

opazi, da učenec doživlja stisko, se lahko pisanje prekine in nadaljuje naslednji dan. Učitelj 

učencem z učnimi težavami prilagodi delovni prostor in sedežni red (učenec po potrebi sedi 

sam, tako ima na voljo več prostora, pri delu ga nihče ne moti); vsebino in obseg domačih 

nalog (učenec z domačo nalogo utrjuje učno snov, dovolj je, da reši le nekaj primerov, ne pa 

celotne naloge) in preverjanje in ocenjevanje znanja (učitelj razčleni vsebinsko zaključene 

sklope; učenec lahko piše izven oddelka, kjer lahko izvajalec pomoči preveri razumevanje 

navodil; učitelj mu prilagodi obliko preizkusa (večji tisk in razmik med vrsticami); učencem z 
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motnjami pozornosti lahko razreže preizkus, naloge jim posreduje postopoma, eno za drugo, 

pri čemer se morajo učenci sprehoditi do učitelja in na ta način za kratek čas preusmerijo 

pozornost).  

 

3.4.3 PODAJANJE JASNIH NAVODIL IN OMOGOČANJE AKTIVNEGA 

UČENJA 

 

Navodila, ki jih učitelj posreduje učencem, morajo biti konkretna, enopomenska in 

nezapletena. Zaželeno je, da so razdeljena na več delov. Učitelj mora pogosto preverjati, ali 

učenec navodila res razume, in mu jih po potrebi dodatno razložiti (Gole, 2014). 

Tudi Amalija Žakelj (2013) poudarja, da morajo biti pravila učenja za učence z učnimi 

težavami jasna in strukturirana. Vključevati morajo jasno organizacijo informacij in jasno 

zaporedje korakov.  

Za učence, ki pasivno pristopajo k učenju (manj zapisujejo), imajo manjšo sposobnost za 

organiziranje učnega gradiva, težje izločajo pomembne podatke iz besedila, delajo z metodo 

poskus – napaka, je primerno strukturirano oz. vodeno učenje. Tudi te učence pa je potrebno 

spodbujati k dejavnemu učenju (prilagodimo jim tempo dela, izvajamo izkustveno učenje, 

delo s konkretnim materialom) (prav tam). 

Jerica Vipavc (2015) opozarja na to, da večina učiteljev za učenca z učnimi težavami preveč 

govori. Pogosto želijo učencem pomagati z dolgimi razlagami in navodili. Veliko časa 

porabijo za to, da učencem pokažejo, kako naj razmišljajo ali kaj naj naredijo. Poskušajo jim 

pomagati z dolgimi demonstracijami. Učenci med tem postanejo pasivni, miselno odsotni, 

začnejo se dolgočasiti. Namesto tega naj učitelj za učenca pripravi aktivno učno izkušnjo. 

Ponudi naj mu dejavnost, pri kateri bo učenec sam prišel do odgovorov ustrezne težavnostne 

stopnje. Pri iskanju in preverjanju rešitev pa naj mu bo v pomoč konkreten material. Učenec 

naj na koncu razloži, kako je prišel do odgovora. 

Učitelj se mora posluževati multisenzornega pristopa poučevanja. Pri razlagi nove učne snovi 

naj uporablja vse čute, npr. pri usvajanju geometrijskih pojmov naj uporabi konkreten 

material, učenci naj iščejo primere v razredu, izrežejo oblike, izdelajo telesa in jih pretipajo z 

rokami (Gole, 2014). 

Pri delu z učenci z učnimi težavami so nujne raznolike učne situacije, prilagojene 

posamezniku, in izkustveni pouk. Učinkovite dejavnosti pri razvijanju številskih predstav so 

lahko: barvno zapisovanje simbolov in števil, iskanje asociacij na matematične pojme, 
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zapisovanje števil na večjo podlago, razvrščanje s pomočjo gibanja in na tleh narisanih 

preglednic, postavljanje igrač v diagrame, posredovanje navodil po delih (na kartončkih), 

likovna predstavitev števil, izdelava lastnih didaktičnih pripomočkov ipd. (Žakelj, 2013). 

 

3.4.4 REŠEVANJE BESEDILNIH NALOG 

 

Učitelj naj se reševanja matematičnih nalog in problemov loti skupaj z učenci. Učenci naj 

predlagajo rešitve in jih skupaj z učiteljem ovrednotijo ter  pridejo do zaključkov. Cilj učenja 

matematike naj ne bo rešiti čim več nalog v delovnem zvezku, ampak pripraviti učence, da 

razmišljajo o številih, o reševanju nalog, odnosih med števili, odnosih med količinami in tako 

razvijajo matematično mišljenje (Vipavc, 2015).  

Pierangelo in Giuliani (2008) navajata nekaj predlogov, kako lahko učitelj učencem z učnimi 

težavami pomaga izboljšati zmožnost reševanja matematičnih besedilnih nalog:  

 Učenca mora opozoriti, da naj večkrat pozorno prebere besedilo, preden začne z 

računanjem.  

 Naučiti ga mora izluščiti ključne besede iz besedila, ki nakazujejo na to, katero 

računsko operacijo je potrebno uporabiti pri nalogi.  

 Učencu naj svetuje, da se pri vsakem problemu vpraša, kaj ga naloga sprašuje in kaj 

mora izračunati.  

 Naloge naj bodo vzete iz vsakdanjega življenja.  

 Učenci naj oblikujejo lastne enostavne matematične besedilne naloge in jih tudi rešijo.  

 Rešitev naloge naj učenci preverijo s kalkulatorjem.  

Brittany L. Hott, Laura Isabell in Teresa Oettinger Montani (2014) predstavljajo strategije, ki 

jih lahko učitelj uporabi pri tem, ko učencem, še posebej učencem z učnimi težavami,  

razlaga, kako reševati matematične naloge. Gre za to, da korake reševanja nalog učitelj 

pregledno zapiše (z začetnimi črkami), prikaz obesi na vidno mesto v učilnici ali pa ga imajo 

učenci kar v svojih zvezkih.  

Ena izmed teh strategij je strategija RIDE (Mercer, Mercer in Pullen, 2011, v Hott, Isabell in 

Oettinger Montani, 2014). Koristi predvsem tistim učencem, ki imajo težave z abstraktnim 

mišljenjem, pozornostjo, spominom ali vizualnimi, prostorskimi predstavami. Reševanja 

besedilne naloge se učenec loti po korakih. R (kot »remember«) pomeni, da si učenec čim bolj 

natančno zapomni nalogo, I (kot »identify«) pomeni, da prepozna ustrezne informacije znotraj 

besedilne naloge, D (kot »determine«) pomeni, da določi računske operacije za izrazitev 
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rešitve, E (kot »enter«) pomeni, da vnese ustrezna števila, račun izračuna in preveri rešitev. 

Posamezne korake reševanja besedilne naloge je potrebno učencem demonstrirati. Učenci 

potrebujejo kar nekaj ponovitev, vaje, preden strategijo uporabijo samostojno. Prikaz 

strategije naj bo na vidnem mestu v učilnici, saj služi učencem kot opomnik. 

 

Slika 4: Prikaz strategije RIDE (Hott, Isabell in Oettinger Montani, 2014, str. 3) 

 

Nekateri učenci imajo slabše bralne sposobnosti, zato potrebujejo pomoč pri samostojnem 

reševanju nalog iz učbenika. Takim učencem lahko nekdo drug glasno prebere navodila. 

Učenci med poslušanjem označijo pomembne besede v navodilu. Če v učbenike ni dovoljeno 

pisati, si lahko pomagajo z nalepkami. Takoj po tem naj učenci prebrano nalogo ubesedijo s 

svojimi besedami (Wadlington in Wadlington, 2008). 

 

3.4.5 UPORABA DIDAKTIČNIH PRIPOMOČKOV 

 

Za učence z učnimi težavami je nepogrešljiva uporaba didaktičnih pripomočkov. Pogosto 

lahko usvajajo matematične pojme in postopke ter rešujejo naloge le ob pomoči ustreznih 

opor. Učni pripomočki morajo biti uporabni. Učencu služijo kot kognitivno sredstvo (opora v 

procesu učenja, pomoč pri razumevanju, opomnik s koraki reševanja, opora za ponazoritev 

pojmov in odnosov idr.), kot motivacijsko sredstvo ali za občutek varnosti. Pri izberi 

didaktičnih pripomočkov izhajamo iz potreb učencev. Učenca naučimo, kako lahko uporablja 

učni pripomoček in kako ga lahko samostojno izdela (Žakelj, 2013).  

Amalija Žakelj (2013) navaja nekaj preprostih matematičnih učnih pripomočkov: kartonček s 

formulami za pomoč pri priklicu; karo papir zaradi pravilnega podpisovanja pri pisnem 

seštevanju/odštevanju; po korakih zapisan postopek reševanja, ki ga učenec izdela sam z 

razumljivimi izrazi; razpredelnica z merskimi enotami za pomoč pri pretvarjanju; kartončki s 
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poštevanko in večkratniki; kovanci, žetoni, ploščice za ponazoritev števil, štetje naprej, nazaj; 

žepno računalo idr. Vedno moramo razmisliti, ali so učni pripomočki smiselni in učinkoviti. 

Žepno računalo je pri obravnavi odstotkov lahko smiselno, če učenec slabo obvlada računske 

postopke. Uporaba računala pri tej temi je nesmiselna, če učenec ne razume koncepta odstotka 

(Žakelj, 2013).  

Tudi Irena Gole (2014) pravi, da z navajanjem učencev na uporabo učnih pripomočkov in 

ponazoril omogočimo učencem lažje učenje in razumevanje matematičnih pojmov. Poleg 

kartončkov in tabel za priklic lahko učenci uporabljajo barvne opore (poudarijo in podčrtajo 

pomembne podatke v besedilu), grafe, skice in slike (kot pomoč pri priklicu informacij 

oziroma usmerjanju pozornosti) ter konkretne materiale in pripomočke iz učenčevega okolja.  

 

3.4.6 IZBOLJŠANJE OSNOVNIH RAČUNSKIH ZMOŽNOSTI 

 

Pierangelo in Giuliani (2008) navajata učne prakse, ki pomagajo učencem z učnimi težavami 

izboljšati osnovne računske zmožnosti. Učitelj mora pri učencih pogosto preverjati, ali 

razumejo matematične simbole. Preveriti mora, ali učenci vedo, da + pomeni dodajanje in – 

odvzemanje. Na začetku učenja računanja simbole obarva, da so učenci še bolj pozorni nanje. 

Za preverjanje pravilnosti rezultatov lahko učenci uporabijo kalkulator. Učence je potrebno 

naučiti prepoznavati vzorce pri seštevanju, odštevanju, množenju in deljenju celih števil, npr. 

vzorec večkratnikov števila 9 (18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90 – prva števka števila se 

povečuje, druga zmanjšuje). Za utrjevanje računanja naj učitelj pripravi različne namizne igre. 

Učenci lahko računanje utrjujejo s primernimi računalniškimi igricami. Učitelj mora 

razporediti čas tako, da lahko vsak otrok pride do računalnika. V razredu lahko uvede 

magično minuto, v kateri učenci izračunajo določene osnovne račune. Ob koncu rezultate 

preverijo in vsak učenec dobi sprotno povratno informacijo o tem, kako je uspešen. Pri pouku 

naj učitelj uporablja življenjske primere. V razredu lahko uvede razredno trgovino, kjer se 

učenci učijo rokovati z denarjem. Avtorja predlagata tudi učenje mnemotehnik, ki učencem 

pomagajo pri zapomnitvi dolgih postopkov računanja, npr. »Don't miss Susie's boat« pomaga 

učencu priklicati osnovne korake dolgega postopka deljenja (devide, multiply, subtract, bring 

down).  

Mnemotehnike pomagajo učencem s specifičnimi učnimi težavami izboljšati pomnjenje ter 

priklic dejstev in postopkov, npr. zaporedje korakov pri izvajanju operacij. Opozoriti moramo 

na to, da ta strategija ni učinkovita pri vseh učencih in od učiteljev zahteva veliko 
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iznajdljivosti in kreativnosti pri oblikovanju. Nujno je, da učenec razume bistvo 

mnemotehnične strategije, ki se je uči. Mnemotehnike lahko učenec oblikuje sam ali pa mu 

jih pripravi učitelj oz. drug strokovni delavec (Kavkler, 2011b). 

Mnemotehnike so v obliki ključnih besed, stavkov, risb ali akronimov. Uporabiti je potrebno 

take ključne besede, ki so zvočno podobne besedi, ki si jo mora učenec zapomniti. Učenec 

lahko uporabi tudi slikovno oporo, npr. za zapomnitev 2 ∙ 3 nariše dve deteljici s tremi lističi. 

S stavki učenec ustvari asociacije, ki mu omogočajo zapomnitev določenih dejstev, npr. 7 ∙ 8 

= 56, 56 je hišna številka babičine hiše; 9 ∙ 5 = 45, 45 je številka očetovega čevlja; oster kot je 

oster kot nož. Učencu lahko pomagajo tudi akronimi, ki so sestavljeni iz prvih črk besed v 

stavku ali zaporedju korakov (PVP – povej, vprašaj, preveri) (prav tam).  

 

3.4.7 VKLJUČEVANJE DELA V PARIH IN SKUPINSKEGA DELA 

 

V razredu je dobro organizirati delo v paru, kjer učenec z učnimi težavami sodeluje v paru s 

sošolcem, ki teh težav nima. Tako se lahko učita drug od drugega (Pierangelo in Giuliani, 

2008).  

Učenci, ki so učno uspešnejši, niso prikrajšani zaradi sodelovanja s sošolci z učnimi težavami, 

saj sodelovalno učenje z vrstniki pozitivno vpliva na razvoj kognitivnih in socialno-

emocionalnih sposobnosti in spretnosti. Vrstniki oz. sošolci si pri skupinskem delu pomagajo 

in se drug od drugega učijo. Pri obojih je opazen napredek na izobraževalnem in socialnem 

področju (Kavkler, 2008).  

 

3.4.8 IZBOLJŠANJE ODNOSA DO MATEMATIKE 

 

Preden učenec postane uspešen pri matematiki, mora premagati strah pred tem predmetom. 

Strah pred matematiko lahko učenec premaga le tako, da vidi, da je lahko uspešen tudi pri 

njej. Pri tem učencu pomaga učitelj. Zagotoviti mu mora varno okolje v razredu. Nepravilni 

odgovori učencev morajo biti v razredu sprejeti brez kazni in posmehovanja učitelja in 

sošolcev. Prav nepravilni odgovori so odlično izhodišče za razvoj diskusije in soočanja 

različnih mnenj. Učitelj mora za učence, ki se bojijo matematike, pripraviti take aktivnosti in 

naloge, ki jih lahko uspešno rešijo. Učenci naj v razredu spoznajo, da je matematika uporabna 

tudi izven razreda, v življenju vsakega posameznika. Matematični problemi/naloge naj 

vsebujejo učenčeva imena in situacije iz vsakdanjega življenja. Za učence bodo take naloge 
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veliko bolj motivirajoče. Učitelj naj manj uspešne učence v razredu pogosto pohvali – ob 

malih in velikih uspehih. Učence naj spodbuja, da cenijo svoj napredek pri učenju in se ne 

obremenjujejo le s tem, da pravilno rešijo nalogo. Učitelj lahko učencem predstavi zgodbe 

znanih ljudi (Einstein, Churchill), ki so trpeli za anksioznostjo in so premagali učne težave. 

Tudi matematične igre lahko izboljšajo odnos do matematike, saj zagotavljajo priložnost za 

socialne interakcije s sošolci in uspeh pri predmetu. Učitelj naj med sošolci spodbuja 

sodelovanje in pomoč namesto tekmovalnosti (Wadlington in Wadlington, 2008). 

4. DOPOLNILNI POUK  

Po Zakonu o osnovni šoli (1996, 24. člen) »se dopolnilni pouk organizira za učence, ki 

potrebujejo pomoč pri učenju.«  

Če ima učenec pri pouku očitne težave, ki se začnejo odražati tudi na njegovih ocenah, ga 

učitelj povabi k dopolnilnemu pouku pri posameznem predmetu. Pri dopolnilnem pouku 

učitelj učencem bolj poglobljeno razloži učno snov. Učenci pri pouku rešujejo osnovne 

naloge, ki v večini pokrivajo znanje za minimalne standarde. Dopolnilni pouk praviloma ni 

individualen, ampak poteka v skupini. Pri dopolnilnem pouku so zbrani učenci iz razreda, ki 

potrebujejo dodatno razlago (Kesič Dimic, 2008). 

Pri pouku, dopolnilnem pouku in v okviru podaljšanega bivanja je pri delu z učenci z učnimi 

težavami potrebno izhajati iz temeljnih načel pomoči učencem z učnimi težavami, upoštevati 

dobro poučevalno prakso in prilagajati metode in oblike dela, značilne za posamezno skupino 

težav (Magajna idr., 2008). 

4.1 ORGANIZACIJA 

Po predmetniku devetletne osnovne šole vsakemu oddelku pripada ena ura dopolnilnega 

pouka tedensko. V te ure je vključen tudi delež ur, ki jih učitelj nameni dodatnemu pouku za 

nadarjene. Ni potrebno, da dopolnilni pouk izvaja učitelj, ki učenca poučuje pri pouku. Ni 

nujno, da eno srečanje traja celo šolsko uro. Lahko se izvaja večkrat v krajših časovnih 

obdobjih, npr. trikrat v tednu po petnajst minut. Organizacija dopolnilnega pouka kot predura 

ni najbolj optimalna, saj mora biti dopolnilni pouk organiziran in izvajan tako, da učenci niso 

kakorkoli stigmatizirani in marginalizirani. Pomembno je, da šola učencem z učnimi težavami 

na ustrezen način ponudi dopolnilni pouk, da poišče najboljše možnosti za njegovo izvajanje 

in da se prehitro ne zadovolji z učenčevo odločitvijo, da dopolnilnega pouka ne bo obiskoval 

(Magajna idr., 2008). 
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4.2 ZNAČILNOSTI DOBRE POUČEVALNE PRAKSE (METODE IN 

OBLIKE DELA) 

Za delo z učenci z učnimi težavami so pri pouku, dopolnilnem pouku in okviru podaljšanega 

bivanja primerne vse splošno znane oblike dela (individualno delo, delo v paru, delo v manjši 

ali večji skupini). Učenci z učnimi težavami potrebujejo več individualne pomoči v okviru 

pouka in podaljšanega bivanja, še več pa pri dopolnilnem pouku. Zelo učinkovita oblika dela 

je tudi delo v manjši skupini, ki omogoča izvajanje sodelovalnega učenja (Magajna idr., 

2008).  

Pri izbiranju metod in oblik dela z učenci z učnimi težavami je treba izhajati iz dobre 

poučevalne prakse. Učitelj naj bi jo uporabljal pri svojem delu z vsemi učenci, še posebej pa 

je to njegova dolžnost pri delu z učenci z učnimi težavami (prav tam).  

Najpomembnejši kriteriji dobre poučevalne prakse so:  

 jasna strukturiranost poučevanja in učenja;  

 učiteljeva pozitivna in podporna naravnanost;  

 spodbujanje in omogočanje aktivnega učenja;  

 učenje osnovnih pojmov na način, ki jih učenci razumejo, in preverjanje njihovega 

dejanskega razumevanja;  

 spremljanje učenčevega napredka; omogočanje sprotne povratne informacije učencu 

in od učenca;  

 jasna in razumljiva navodila;  

 delitev zapletenih učnih problemov na manjše enote, učenje po korakih;  

 uporaba opor za učenje (materialnih, verbalnih in neverbalnih);  

 navajanje primerov/modelov reševanja;  

 spodbujanje in omogočanje veččutnega učenja;  

 več urjenja veščin in utrjevanje znanja na različne načine;  

 omogočanje učencem, da svoje znanje posredujejo ustno, pisno ali praktično;  

 poučevanje učnih strategij (pisanje zapiskov, predelovanje besedil iz učbenika, 

organizacija časa idr.);  

 učenje učencev za samostojno iskanje pomoči (pri učiteljih, vrstnikih, svetovalnih 

delavcih idr.);  

 vključevanje sodelovalnega učenja pri pouku in predhodno učenje učencev za 

sodelovalno učenje (prav tam). 
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4.3 REZULTATI RAZISKAVE O DOPOLNILNEM POUKU 

V nadaljevanju bomo predstavili rezultate raziskave, ki se navezujejo na oblike pomoči in 

podpore učencem z učnimi težavami pri dopolnilnem pouku (Pekljaj in Pečjak, 2008). 

Dopolnilni pouk na razredni stopnji poteka na vseh šolah. Praviloma ga izvajajo učitelji, ki 

poučujejo predmet pri rednem pouku (v 91 % primerov), le redko ga izvajajo drugi učitelji, 

šolski svetovalni delavci, prostovoljci itd. Pri dopolnilnem pouku najpogosteje z novimi 

načini razlagajo in utrjujejo učno snov. Učitelji razrednega pouka pogosto navajajo, da 

zmanjšajo kompleksnost nalog, kar za večino učencev ni potrebno, niti ni primerno, saj jih 

lahko preveč poenostavljene naloge vodijo k dolgočasenju (prav tam).  

Učitelji so v raziskavi navedli, kako konkretno prilagajajo metode dela pri posameznih delih 

učnega procesa pri dopolnilnem pouku: 

 48 % učiteljev pri razlagi uporablja različne metode, ponovno in preprosto razlaga 

snov, pri tem uporablja didaktične in vizualne pripomočke, ponazorila, miselne 

vzorce, konkretne primere, računalniške programe, slikovni material, igre itd.  

 48 % učiteljev pri utrjevanju znanja uporablja najrazličnejše metode utrjevanja snovi, 

snov utrjuje z uporabo vizualnih in didaktičnih pripomočkov, konkretnih primerov, 

učnih listov, računalniških igric itd. 

 34 % učiteljev pri preverjanju znanja na začetku postavlja preprosta vprašanja, nato 

vse težja, za učence pripravi krajše teste, pomaga jim pri branju navodil, usmerja jih 

med reševanjem nalog, znanje največkrat preverja ustno, učencem da dovolj časa za 

razmislek. Učitelji (30 %) učence pri dopolnilnem pouku spodbujajo, pohvalijo, 

motivirajo, upoštevajo njihove slabe in dobre dni itd. (prav tam). 

Raziskava je pokazala, da več kot polovica učiteljev pri dopolnilnem pouku ne prilagaja oblik 

in metod dela, prilagajanja metod je še posebej premalo pri preverjanju znanja učencev. Tudi 

učenci s svojimi odgovori potrjujejo, da so pri dopolnilnem pouku težave. 63 % učencev je 

takih, ki dopolnilni pouk obiskujejo radi, 17 % učencev je takih, ki dopolnilnega pouka 

nimajo radi, ostali se niso mogli odločiti. Učenci dopolnilnega pouka ne obiskujejo zato, ker 

menijo, da jim dopolnilni pouk  premalo pomaga, dopolnilni pouk ne poteka nič drugače kot 

redni pouk, učencem ne ustreza zgodnja ura. Tudi učitelji oz. strokovni delavci so podobno 

kot učenci ocenili veselje učencev do obiskovanja dopolnilnega pouka. 65 % strokovnih 

delavcev je ocenilo, da učenci radi obiskujejo dopolnilni pouk, 35 % pa, da ne. Dopolnilni 

pouk se na razredni stopnji pogosteje izvaja po pouku (85 %), redkeje pred poukom (14 %) 

(prav tam).    
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5. UTRJEVANJE ZNANJA MATEMATIKE PREKO 

DIDAKTIČNIH IGER 

Namen naše raziskave je preveriti učinkovitost didaktičnih iger pri utrjevanju znanja 

matematičnih vsebin pri dopolnilnem pouku.  

Didaktična igra v ospredje postavlja kognitivno spoznanje oz. izobraževalne cilje, torej neko 

novo znanje. Ima vnaprej zastavljene izobraževalne cilje, le-te pa dosežemo z aktivno vlogo 

udeležencev. Didaktična igra je dinamična metoda, ki posameznika celostno vključi in mu 

prinaša nove izkušnje. Učenje preko didaktičnih iger je zanimivejše in učinkovitejše (Mrak 

Merhar, Umek, Jemec in Repnik, 2013). 

Tudi Natalija Uršič (2001) pravi, da uporaba didaktičnih iger pri pouku matematike naredi 

učenje zanimivejše, povečuje motivacijo in interes učencev. Znanje, pridobljeno z igro, je 

trajnejše od znanja, pridobljenega z učnimi listi. Uporabljamo jo lahko pri učencih različnih 

starosti in sposobnosti. Primerna je za otroke, ki se ne znajo izkazati ali imajo druge težave. 

Preko igre lahko učenci usvojijo večino znanj in vedenj, saj je igra zelo uporabna, svojevrstna 

in ustvarjalna dejavnost. Aktivnost pri igrah ni enolična, učencev ne utruja. Igre celo 

zmanjšujejo neprimerne dejavnosti.  

Vsak učenec ima priložnost, da je v igri uspešen, individualno ali kot del ekipe. Tudi 

didaktične igre lahko diferenciramo in pripravimo bolj ali manj zahtevne različice določene 

igre (Vankúš, 2013). 

Vankúš (2013) opredeli štiri najpomembnejše dele didaktične igre: igralno okolje; cilje 

didaktične igre; postopek igre, določen s pravili in končno oceno igre. Igralno okolje 

predstavljajo vsa potrebna sredstva in pripomočki, ki jih potrebujemo za igro. Druga 

komponenta okolja je igra sama, njena pravila, postopki, naloge. Najpomembnejša 

komponenta igralnega okolja so učenci in učitelj. Učenci v igro vnesejo svoja pričakovanja, 

izkušnje, odnos do matematike, svoje znanje in spretnosti. Učitelj ima pri igri funkcijo 

organizatorja. Njegova naloga je zagotoviti tekoč in uspešen potek igre, motivirati učence in 

jih spodbujati za aktivno sodelovanje v igri. Ves čas se trudi doseči zastavljene cilje. Vsaka 

didaktična igra mora imeti cilj, ki je del učnega načrta. Uporaba didaktične igre kot učne 

metode je smiselna le, če omogoča doseganje določenih izobraževalnih ciljev. Didaktična igra 

mora biti zanimiva, primerna starosti in zmožnostim učencev. Učence mora spodbujati k 

aktivnosti. Pravila igre organizirajo aktivnost učencev in zagotavljajo, da ta aktivnost vodi k 

doseganju namena igre. S končno oceno didaktične igre preverimo, ali smo z njo dosegli 

zastavljene cilje. Uspešne učence nagradimo in jih motiviramo za druge dejavnosti.  
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EMPIRIČNI DEL 

6. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Z raziskavo smo želeli ugotoviti, kako učitelji na razredni stopnji izvajajo dopolnilni pouk 

matematike in kaj učenci menijo o njem. Omejili smo se le na učitelje in učence od 2. do 5. 

razreda, saj se učenci v 1. razredu šele učijo brati in pisati in ne bi zmogli samostojno rešiti 

anketnega vprašalnika. Na manjšem vzorcu smo preverili učinkovitost uporabe didaktičnih 

iger pri utrjevanju znanja v 3. razredu v okviru dopolnilnega pouka matematike in izvedeli, ali 

so učenci motivirani za ta način dela. V teoriji že obstajajo splošne smernice, ki okvirno 

opisujejo načine dela z učenci pri dopolnilnem pouku. Z raziskavo smo želeli izvedeti, kako 

se v praksi dejansko izvaja dopolnilni pouk matematike in v kolikšni meri so splošne 

smernice upoštevane.   

7. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA IN CILJ RAZISKAVE 

7.1 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA KVANTITATIVNE RAZISKAVE 

R 1: Kako učitelji od 2. do 5. razreda časovno organizirajo dopolnilni pouk matematike? 

R 2: Kako se učitelji od 2. do 5. razreda pripravijo na izvedbo ure dopolnilnega pouka 

matematike? 

R 3: Katere načine dela učitelji od 2. do 5. razreda ocenjujejo kot učinkovite pri dopolnilnem 

pouku matematike in kako pogosto izbirajo posamezne načine dela? 

R 4: Kje učitelji od 2. do 5. razreda najpogosteje poiščejo naloge, ki jih učenci rešujejo pri 

dopolnilnem pouku matematike? 

R 5: Kako se učitelji od 2. do 5. razreda čutijo usposobljene za izvajanje dopolnilnega pouka 

matematike in ali si želijo dodatno strokovno usposabljanje na tem področju? 

R 6: Kaj imajo učenci od 2. do 5. razreda radi pri dopolnilnem pouku matematike in česa ne 

marajo? 

R 7: Ali se učenci od 2. do 5. razreda pri dopolnilnem pouku naučijo več kot pri rednem 

pouku matematike in če ja, zakaj? 

R 8: Kaj si učenci od 2. do 5. razreda želijo pri dopolnilnem pouku matematike? 
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7.2 CILJ KVALITATIVNE RAZISKAVE 

C 1: Ugotoviti učinkovitost uporabe didaktičnih iger v 3. razredu za utrjevanje znanja 

matematike v okviru dopolnilnega pouka. 

8. METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

Uporabili smo deskriptivno metodo pedagoškega raziskovanja in pedagoški eksperiment. 

Raziskavo smo razdelili na tri dele. Dva dela raziskave smo izvedli na večjem vzorcu z 

uporabo kvantitativnega pristopa, tretji del raziskave smo izvedli na manjšem vzorcu z 

uporabo kvalitativnega pristopa. 

8.1 VZOREC  

Vzorec je neslučajnostni – priložnostni.  

V prvem delu raziskave vzorec predstavlja 36 učiteljic razrednega pouka, ki izvajajo 

dopolnilni pouk matematike v 2., 3., 4. ali 5. razredu, od tega 10 učiteljic izvaja dopolnilni 

pouk matematike v 2. razredu, 10 učiteljic v 3. razredu, 8 učiteljic v 4. razredu in 8 učiteljic v 

5. razredu osnovne šole. Učiteljice smo razvrstili v 4 skupine glede na njihovo delovno dobo.  

Preglednica 1: Razvrstitev učiteljic v skupine glede na njihovo delovno dobo 

Število let delovne dobe Število učiteljic Odstotek (%) 

manj kot 10 10 27,8 

med 11 in 20 12 33,3 

med 21 in 30 5 13,9 

med 31 in 39 9 25,0 

 

V drugem delu raziskave vzorec predstavlja 63 učencev in učenk od 2. do 5. razreda, ki redno 

ali občasno obiskujejo dopolnilni pouk matematike, od tega 10 drugošolcev (7 učencev in 3 

učenke), 21 tretješolcev (10 učencev in 11 učenk), 14 četrtošolcev (4 učenci in 10 učenk) in 

18 petošolcev (12 učencev in 6 učenk). V drugem delu raziskave je sodelovalo 33 učencev in 

30 učenk. Dopolnilni pouk matematike redno obiskuje 20 učencev in 16 učenk, občasno pa 13 

učencev in 14 učenk. 

V tretjem delu raziskave vzorec predstavlja 14 tretješolcev (7 učencev in 7 učenk), ki 

obiskujejo dopolnilni pouk matematike.  
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8.2 OPIS POSTOPKA ZBIRANJA PODATKOV  

V prvem delu raziskave smo za tehniko zbiranja podatkov izbrali anketo. Sami smo oblikovali 

anketni vprašalnik z desetimi vprašanji za učitelje. Učiteljem razrednega pouka, ki izvajajo 

dopolnilni pouk matematike v 2., 3., 4. ali 5. razredu in ki so bili pripravljeni sodelovati v 

raziskavi, smo razdelili anketne vprašalnike. Z njimi smo pridobili informacije o tem, kako 

učitelji časovno organizirajo dopolnilni pouk matematike; kako se pripravljajo na izvajanje 

dopolnilnega pouka; katere načine dela ocenjujejo kot učinkovite pri dopolnilnem pouku in 

kako pogosto izbirajo posamezne načine dela; kje najpogosteje poiščejo naloge; kako se čutijo 

usposobljene za izvajanje dopolnilnega pouka in ali si želijo dodatno strokovno usposabljanje 

na področju izvajanja dopolnilnega pouka matematike.  

Tudi v drugem delu raziskave smo uporabili anketo. Anketni vprašalnik za učence smo 

oblikovali iz petih vprašanj. V ta del raziskave smo vključili učence od 2. do 5. razreda 

osnovne šole, ki obiskujejo dopolnilni pouk matematike. Obiskali smo več osnovnih šol, 

učencem in njihovim učiteljem predstavili našo raziskavo in jim razdelili soglasja za starše, s 

katerimi smo tudi starše obvestili o raziskavi in jih prosili, da svojim otrokom dovolijo 

sodelovanje v njej. Tistim učencem, od katerih smo pridobili soglasja staršev, smo razdelili 

anketne vprašalnike. Z njimi smo pridobili podatke o tem, kaj imajo učenci pri dopolnilnem 

pouku matematike radi in česa ne, ali se pri dopolnilnem pouku naučijo več kot pri rednem 

pouku matematike in če ja, zakaj ter kaj si učenci želijo pri dopolnilnem pouku matematike. 

Tretji del raziskave je bil pedagoški eksperiment. Na dveh osnovnih šolah smo se z 

učiteljicami, ki izvajajo dopolnilni pouk matematike v 3. razredu, dogovorili, katero snov 

lahko z učenci utrjujemo z didaktičnimi igrami. Z učenci smo se dvakrat srečali v manjših 

skupinah pri dopolnilnem pouku matematike. Pouk smo izvedli z didaktičnimi igrami, ki smo 

jih sami oblikovali. Po dveh srečanjih smo s sodelujočimi učenci 3. razreda opravili kratke 

intervjuje, v katerih so izrazili svoje mnenje o utrjevanju znanja z didaktičnimi igrami. 

Vprašali smo jih, ali jih tak način dela motivira za učenje in ali se jim zdi učinkovit. 

Podatke smo zbirali v maju in juniju 2017. 

8.3 POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV  

Podatke, zbrane z anketnima vprašalnikoma, smo obdelali s programoma Microsoft Word in 

Excel. Uporabili smo frekvenčne in strukturne preglednice ter strukturne diagrame. Rezultate 
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smo interpretirali, odgovorili na raziskovalna vprašanja in rezultate povezali z obstoječo 

literaturo. 

Podatke, zbrane z intervjujem, smo obdelali s kvalitativno analizo. Najprej smo zapisali 

odgovore na posamezna vprašanja iz intervjuja, nato pa v izpisanih podatkih določili kodirne 

enote, besedilo kodirali in oblikovali kategorije. Posamezne kategorije smo opisali in jih 

povezali s ciljem raziskave. 

9. REZULTATI IN INTERPRETACIJE 

9.1 REZULTATI IN INTERPRETACIJE PRVEGA DELA RAZISKAVE 

V prvem delu raziskave je sodelovalo 36 učiteljic razrednega pouka, ki izvajajo dopolnilni 

pouk matematike v 2., 3., 4. ali 5. razredu osnovne šole. V nadaljevanju bomo predstavili 

njihove odgovore na vprašanja iz anketnega vprašalnika. 

1. Kdo obiskuje dopolnilni pouk matematike? 

Predstavili bomo odgovore učiteljic na prvo vprašanje iz anketnega vprašalnika za učitelje, ki 

je v prilogi. Vprašanje je bilo izbirnega tipa z več možnimi odgovori. Učiteljicam smo vnaprej 

ponudili tri možnosti odgovorov in jim omogočili, da tudi same zapišejo svoj odgovor. Izbrale 

so lahko več odgovorov. Opozoriti želimo na to, da niso mogle hkrati izbrati prvih dveh 

ponujenih odgovorov, ker se le-ta izključujeta.  

Preglednica 2: Učenci, ki obiskujejo dopolnilni pouk matematike 

Dopolnilni pouk 

matematike obiskujejo: 

Število učiteljic Odstotek (%) 

Vsi učenci, ki imajo učne 

težave pri matematiki in 

potrebujejo dodatno pomoč. 

26 72,2 

Le nekateri učenci, ki imajo 

učne težave pri matematiki in 

potrebujejo dodatno pomoč. 

10 27,8 

Tudi taki učenci, ki ne bi 

potrebovali dopolnilnega 

pouka matematike. 

11 30,6 
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Tisti učenci, ki so dlje časa 

odsotni. 

1 2,8 

 

Več kot dve tretjini učiteljic (72,2 %) je odgovorilo, da dopolnilni pouk matematike 

obiskujejo vsi učenci, ki imajo pri matematiki učne težave in potrebujejo dodatno pomoč. 

Ostale učiteljice (27,8 %) pravijo, da dopolnilni pouk obiskujejo le nekateri učenci z učnimi 

težavami. Skoraj tretjina učiteljic (30,6 %) pravi, da dopolnilni pouk matematike obiskujejo 

tudi taki učenci, ki dodatne pomoči ne potrebujejo.  

Rezultati kažejo, da je še vedno precej takih učencev, ki imajo učne težave pri matematiki, 

vendar dopolnilnega pouka ne obiskujejo. Take posameznike ima v razredu kar 27,8 % 

učiteljic, ki so sodelovale v naši raziskavi. Katarina Kesič Dimic (2008) pravi, da mora učitelj 

učence, ki imajo pri posameznem predmetu (matematiki) očitne probleme, povabiti k 

dopolnilnemu pouku. Učitelj se ne sme prehitro zadovoljiti z učenčevo odločitvijo, da 

dopolnilnega pouka ne bo obiskoval (Magajna idr., 2008).  

  

2. Časovna organizacija dopolnilnega pouka matematike 

2.1 Kako pogosto izvajate dopolnilni pouk matematike? 

Vprašanje je bilo izbirnega tipa z enim možnim odgovorom. Učiteljicam smo vnaprej 

ponudili tri možnosti odgovorov (manj kot enkrat na teden, enkrat na teden in dvakrat na 

teden). Dali smo jim možnost, da lahko zapišejo svoj odgovor.  

 

Graf 1: Pogostost izvajanja dopolnilnega pouka matematike 

41,7 % 

44,4 % 

8,3 % 

5,6 % 

enkrat na teden

manj kot enkrat na teden

po potrebi

na 14 dni (dopolnilni pouk se

izmenjuje z dodatnim)
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41,7 % učiteljic dopolnilni pouk matematike izvaja enkrat na teden. Ostale ga izvajajo manj 

pogosto. Tri učiteljice dopolnilni pouk izvajajo po potrebi, dve pa na 14 dni, izmenično z 

dodatnim poukom matematike. Nobena izmed učiteljic dopolnilnega pouka ne izvaja dvakrat 

na teden. 

V predmetniku devetletne osnovne šole je zapisano, da vsakemu oddelku tedensko pripada 

ena šolska ura dopolnilnega pouka. V te ure pa so vključene tudi ure dodatnega pouka 

(Magajna idr., 2008). Učitelji lahko sami presodijo, koliko šolskih ur bodo namenili 

dopolnilnemu in koliko dodatnemu pouku. 

 

2.2 Kdaj izvajate dopolnilni pouk matematike? 

Vprašanje je bilo izbirnega tipa z enim možnim odgovorom. Učiteljicam smo ponudili dva 

odgovora (pred poukom in po pouku). Dali smo jim možnost, da lahko zapišejo svoj odgovor.  

 

 

Graf 2: Čas izvajanja dopolnilnega pouka matematike 

 

55,6 % učiteljic dopolnilni pouk matematike izvaja pred poukom, medtem ko ga 41,6 % 

učiteljic izvaja po pouku. Ena učiteljica čas izvajanja dopolnilnega pouka prilagaja glede na 

urnik učencev. 

Naši rezultati se zelo razlikujejo od tistih, ki sta jih v raziskavi pridobili Cirila Pekljaj in Sonja 

Pečjak. V raziskavi iz leta 2008 so učitelji na razredni stopnji dopolnilni pouk pogosteje 

izvajali po pouku (85 %), redkeje pa pred poukom (14 %) (Pekljaj in Pečjak, 2008).  

55,6 % 

41,6 % 

2,8 % 

pred poukom

po pouku

odvisno od urnika
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V literaturi je zapisano, da izvajanje dopolnilnega pouka kot predura ni najbolj optimalno, saj 

mora biti dopolnilni pouk organiziran tako, da učenci niso kakorkoli stigmatizirani ali 

marginalizirani (Magajna idr., 2008). Če je dopolnilni pouk pred poukom, morajo učenci, ki 

ga obiskujejo, bolj zgodaj vstati oz. prej zapustiti svoje sošolce v jutranjem varstvu. Tudi če 

učitelji dopolnilni pouk izvajajo po pouku, to za učence pomeni, da dlje ostajajo v šoli oz. se 

med tem časom ne družijo s sošolci v podaljšanem bivanju. Nekateri zaradi dopolnilnega 

pouka celo zamujajo na interesne dejavnosti in krožke. Nobena izbira (pred poukom ali po 

pouku) ni najbolj optimalna. Zjutraj so učenci zaspani, nekateri celo zamujajo na pouk, po 

pouku pa so utrujeni. Čas izvajanja dopolnilnega pouka (ali bo dopolnilni pouk pred poukom 

ali po pouku) učitelji pogosto določijo glede na ostale obveznosti, ki jih imajo učenci na 

urniku. Dopolnilni pouk izvajajo takrat, ko ga lahko obiščejo vsi učenci, ki potrebujejo 

pomoč.  

2.3 Približno koliko časa traja eno srečanje dopolnilnega pouka matematike? 

Vprašanje je bilo odprtega tipa. Učiteljice so same zapisale, koliko minut traja eno njihovo 

srečanje dopolnilnega pouka matematike. 

 

Graf 3: Trajanje enega srečanja dopolnilnega pouka matematike 

 

Kar 80,6 % učiteljic je odgovorilo, da njihovo srečanje dopolnilnega pouka matematike traja 

45 minut oz. celo šolsko uro. Ostale učiteljice imajo krajša srečanja, vendar ne krajša od 30 

minut. 

5,5 %  

2,8 % 
2,8 % 

8,3 % 

80,6 % 

30 min.

35 min.

40 min.

30-45 min.

45 min.
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Po predmetniku je vsakemu oddelku tedensko namenjena šolska ura dopolnilnega pouka, torej 

45 minut (Magajna idr., 2008). Ker je v te ure vštet tudi dodatni pouk, so lahko srečanja 

krajša. Lidija Magajna idr. (2008) pravijo, da ni nujno, da eno srečanje dopolnilnega pouka 

traja celo šolsko uro. Predlagajo, da učitelji dopolnilni pouk izvajajo večkrat v krajših 

časovnih obdobjih, npr. trikrat na teden po 15 minut. Tega v praksi ne počne nobena 

učiteljica, ki je sodelovala v raziskavi. Dopolnilni pouk izvajajo največ enkrat tedensko. 

Predlog o izvajanju dopolnilnega pouka večkrat na teden se nam zdi dober, vendar ga je težko 

uresničiti v praksi zaradi velike količine ostalih obveznosti, ki jih imajo učenci.  

 

3. Kako se pripravite na izvedbo ure dopolnilnega pouka matematike? 

Vprašanje je bilo izbirnega tipa z enim možnim odgovorom. Učiteljicam smo vnaprej  

ponudili tri možnosti odgovorov. Tudi same so lahko zapisale svoj lasten odgovor.  

 

 

Graf 4: Priprava učiteljic na izvedbo ure dopolnilnega pouka matematike 

 

Največ učiteljicam (69,4%) priprava na izvedbo ure dopolnilnega pouka ne vzame veliko 

časa. Ustrezno  gradivo za pouk najdejo že v šoli. Skoraj petina učiteljic (19,4 %) pa pripravi 

nameni veliko časa, kar pogosto vključuje tudi delo doma. Ena učiteljica pravi, da je čas 

19,4 % 

69,4 % 

8,4 % 

2,8 % 

Pripravi namenim veliko časa.

Pogosto tudi doma izbiram naloge

in pripravljam material.

Priprava mi ne vzame veliko časa.

Že v šoli mi uspe najti gradivo, ki

ga potrebujem za izvedbo.

Na izvedbo dopolnilnega pouka

se mi ni potrebno pripravljati.

Sproti se odločam, kako bomo z

učenci utrjevali učno snov.

Čas priprave je odvisen od

vsebine.
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priprave zelo odvisen od vsebine. Kompleksnejše vsebine zahtevajo več priprave, saj jih je 

težje poenostaviti in približati učencem. 

 

4. Kako ocenjujete učinkovitost naštetih načinov dela z učenci pri dopolnilnem 

pouku matematike in kako pogosto jih izbirate? 

Predstavili bomo odgovore učiteljic na 4. in 5. vprašanje iz anketnega vprašalnika za učitelje, 

ki je v prilogi. Ti dve vprašanji smo združili, ker smo z njima preverjali učinkovitost in 

pogostost uporabe enakih načinov dela pri dopolnilnem pouku.   

Učiteljice so morale oceniti 14 načinov dela, ki smo jih v literaturi prepoznali kot učinkovite 

pri delu z učenci z učnimi težavami v okviru dopolnilnega pouka. Pri izboru načinov dela smo 

se oprli na kriterije dobre poučevalne prakse, ki so predstavljeni v Konceptu dela: učne težave 

v osnovni šoli in na oblike pomoči učencem z učnimi težavami pri dopolnilnem pouku iz 

knjige Učne težave v osnovni šoli: problemi, perspektive, priporočila. 

Pri 4. vprašanju so učiteljice ocenile učinkovitost naštetih načinov dela pri dopolnilnem 

pouku matematike na lestvici: zelo neučinkovit/neučinkovit/ni niti učinkovit niti 

neučinkovit/učinkovit/zelo učinkovit. Učiteljice menijo, da ni noben način dela neučinkovit, 

zato smo to oceno izpustili pri nadaljnji analizi. Pri predstavitvi rezultatov smo v preglednicah 

izpustili tudi vse tiste ocene, ki niso bile izbrane. Najprej bomo predstavili tiste načine dela, ki 

so jih učiteljice najvišje ocenile. 

Pri 5. vprašanju so učiteljice povedale, kako pogosto izbirajo naštete načine dela pri 

dopolnilnem pouku matematike. Tudi pri predstavitvi pogostosti izbiranja posameznih 

načinov dela (na lestvici nikoli/redko/včasih/pogosto/zelo pogosto) smo izpustili stopnje, ki 

jih učiteljice niso nikoli izbrale. 

 

Preglednica 3: Učinkovitost načina dela - uporaba konkretnih ponazoril in učnih pripomočkov 

Učinkovitost Število učiteljic Odstotek (%) 

učinkovit 6 16,7 

zelo učinkovit 30 83,3 
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Preglednica 4: Pogostost izbire načina dela - uporaba konkretnih ponazoril in učnih pripomočkov 

Pogostost izbire Število učiteljic Odstotek (%) 

včasih 4 11,1 

pogosto 11 30,6 

zelo pogosto 21 58,3 

 

Učiteljice so za najbolj učinkovit način dela pri dopolnilnem pouku matematike izbrale 

uporabo konkretnih ponazoril in učnih pripomočkov. Kar 83,3 % učiteljicam se zdi način dela 

zelo učinkovit, preostale (16,7 %) so ga ocenile kot učinkovitega. Omenjeni način kar 58,3 % 

učiteljic uporablja zelo pogosto, 30,6 % pa pogosto. Glede na to, da je največ učiteljic 

uporabo konkretnih ponazoril in pripomočkov ocenilo kot zelo učinkovit način dela, smo 

pričakovali, da bo več takih, ki ga tudi zelo pogosto uporablja v praksi. 

Tatjana Hodnik Čadež (2014) pravi, da naj učitelj učencem matematične koncepte najprej 

predstavi s konkretnimi primeri oz. materiali, nato slikovno/grafično in šele nazadnje 

simbolno/abstraktno. Prehajanje od konkretnega proti abstraktnemu bomo predstavili na 

konkretnem primeru odštevanja, ki ga avtorica opisuje v svojem prispevku. Računsko 

operacijo odštevanja najprej izvedemo s konkretnimi objekti, npr. odvzamemo tri jabolka iz 

košare, v kateri je bilo pred tem pet jabolk (konkretna reprezentacija). Operacijo odštevanja 

nato grafično prikažemo, najprej rišemo konkretne objekte, npr. narišemo pet jabolk in tri 

prečrtamo (semikonkretna reprezentacija), nato namesto konkretnih objektov uporabimo 

drugo obliko; npr. namesto jabolk narišemo pet krogov in tri prečrtamo (semiabstraktna 

reprezentacija). Šele na koncu računsko operacijo odštevanja zapišemo z matematičnimi 

simboli, npr. 5 – 3 = 2. 

Uporaba konkretnih ponazoril in materialov je še toliko bolj nujna pri poučevanju učencev z 

učnimi težavami, saj z njimi učencem približamo abstraktne matematične ideje. 

Uporaba učnega pripomočka je učinkovita in smiselna, če ga učenec zna uporabljati, še bolje 

je, da ga samostojno izdela (Žakelj, 2013). Otroke mora učitelj najprej naučiti uporabljati 

učne pripomočke, šele potem mu lahko koristijo pri učenju. Če učni pripomoček učenec sam 

izdela, ga tudi bolj razume in lažje uporablja. 

Opozoriti želimo na čas uporabljanja didaktičnega materiala. Učenci naj ga uporabljajo toliko 

časa, dokler ne znajo rešiti naloge brez uporabe tega materiala. Ko nalogo znajo rešiti brez 

ponazoril, le-ta niso več potrebna. Običajno se učenci sami ne odločijo za opustitev 
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didaktičnega materiala, zato je učiteljeva naloga spodbujanje reševanja nalog brez 

didaktičnega materiala (Markovac, 1990, v Hodnik Čadež, 2014).  

 

Preglednica 5: Učinkovitost načina dela - individualno delo 

Učinkovitost Število učiteljic Odstotek (%) 

ni niti učinkovit niti 

neučinkovit 

1 2,8 

učinkovit 8 22,2 

zelo učinkovit 27 75,0 

 

Preglednica 6: Pogostost izbire načina dela - individualno delo 

Pogostost izbire Število učiteljic Odstotek (%) 

redko 1 2,8 

včasih 2 5,6 

pogosto 12 33,3 

zelo pogosto 21 58,3 

 

Po pričakovanjih so učiteljice visoko ocenile tudi učinkovitost individualnega dela. Tri 

četrtine (75,0 %) učiteljic ga ocenjuje kot zelo učinkovitega, dobra petina (22,2 %) pa kot 

učinkovitega. 58,3 % učiteljic se individualnega dela poslužuje zelo pogosto, tretjina pa 

pogosto. Nenavadno se nam zdi, da ena učiteljica pri dopolnilnem pouku le redko izbira 

individualno delo.  

Magajna idr. (2008) pravijo, da učenci z učnimi težavami potrebujejo več individualne 

pomoči v okviru pouka kot njihovi sošolci, še več individualne pomoči pa potrebujejo pri 

dopolnilnem pouku. Individualno delo opisujejo kot zelo učinkovito. 

Dopolnilni pouk učitelju daje priložnost, da se posameznikom res posveti. Učenci so deležni 

več pozornosti učitelja kot pri rednem pouku, saj je skupina učencev manjša.  
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Preglednica 7: Učinkovitost načina dela - podajanje jasnih in razumljivih navodil učencem 

Učinkovitost Število učiteljic Odstotek (%) 

učinkovit 14 38,9 

zelo učinkovit 22 61,1 

 

Preglednica 8: Pogostost izbire načina dela - podajanje jasnih in razumljivih navodil učencem 

Pogostost izbire Število učiteljic Odstotek (%) 

pogosto 10 27,8 

zelo pogosto 26 72,2 

 

Visoko ocenjena je tudi učinkovitost podajanja jasnih in razumljivih navodil. 61,1 % 

učiteljicam se zdijo jasna navodila zelo učinkovita, 38,9 % pa učinkovita. Omenjeni način 

dela je pri učiteljicah najpogosteje uporabljen. Kar 72,2 % učiteljic zelo pogosto podaja jasna 

in razumljiva navodila, 27,8 % učiteljic pa  to počne pogosto. 

Jasna in razumljiva navodila so eden najpomembnejših kriterijev dobre poučevalne prakse. 

Učitelji jih morajo uporabljati pri delu z vsemi učenci v razredu, še posebej  pa je to njihova 

dolžnost pri delu z učenci z učnimi težavami (Magajna idr., 2008). Učencem morajo 

posredovati konkretna, enopomenska in nezapletena navodila. Zaželeno je, da jih razdelijo na 

več delov. Pogosto morajo preverjati, ali učenci navodila prav razumejo in jih po potrebi tudi 

dodatno razložiti (Gole, 2014). 

 

Preglednica 9: Učinkovitost načina dela - utrjevanje znanja z didaktičnimi igrami 

Učinkovitost Število učiteljic Odstotek (%) 

ni niti učinkovit niti 

neučinkovit 

2 5,5 

učinkovit 11 30,6 

zelo učinkovit 23 63,9 

 

 



 

46 

 

Preglednica 10: Pogostost izbire načina dela - utrjevanje  znanja z didaktičnimi igrami 

Pogostost izbire Število učiteljic Odstotek (%) 

redko 2 5,5 

včasih 12 33,3 

pogosto 11 30,6 

zelo pogosto 11 30,6 

 

Utrjevanje znanja z didaktičnimi igrami učiteljice ocenjujejo kot zelo učinkovit način dela, 

vendar se ga v praksi redkeje poslužujejo. 63,9 % učiteljic didaktične igre ocenjuje kot zelo 

učinkovite, 30,6 % učiteljic pa kot učinkovite. Tretjina učiteljic didaktične igre za utrjevanje 

znanja uporablja včasih, slaba tretjina (30,6 %) pa pogosto ali zelo pogosto. 

Učenje preko didaktičnih iger je za učence zanimivo in učinkovito, saj igra vsakega 

posameznika celostno vključi in mu zagotovi aktivno vlogo (Mrak Merhar, Umek, Jemec in 

Repnik, 2013). Natalija Uršič (2001) dodaja, da je znanje, pridobljeno z igro, trajnejše od 

znanja, ki ga učenci pridobijo z drugimi metodami, npr. z reševanjem učnih listov. 

Preglednica 11: Učinkovitost načina dela - delitev zapletenim matematičnih nalog na manjše enote, učenje po 

korakih 

Učinkovitost Število učiteljic Odstotek (%) 

ni niti učinkovit niti 

neučinkovit 

3 8,3 

učinkovit 11 30,6 

zelo učinkovit 22 61,1 

 

Preglednica 12: Pogostost izbire načina dela – delitev zapletenih matematičnih nalog  na manjše enote, učenje po 

korakih 

Pogostost izbire Število učiteljic Odstotek (%) 

redko 2 5,5 

včasih 9 25,0 

pogosto 10 27,8 

zelo pogosto 15 41,7 
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Tudi delitev zapletenih matematičnih nalog na manjše enote so učiteljice precej visoko 

ocenile. 61,1 % učiteljic učenje po korakih ocenjuje kot zelo učinkovito in 30,6 % kot 

učinkovito. Učiteljice, ki so sodelovale v raziskavi, učenje po korakih različno pogosto 

uporabljajo. 41,7 % učiteljic se omenjenega načina poslužuje zelo pogosto, 27,8 % pogosto, 

25,0 % včasih in 5,6 % redko. Čeprav učiteljice vedo, da je učenje po korakih učinkovit način 

dela, ga nekaj učiteljic še vedno premalo pogosto uporablja. 

 

Preglednica 13: Učinkovitost načina dela – spodbujanje učenca s pohvalami za napredek 

Učinkovitost Število učiteljic Odstotek (%) 

ni niti učinkovit niti 

neučinkovit 

1 2,7 

učinkovit 15 41,7 

zelo učinkovit 20 55,6 

 

Preglednica 14: Pogostost izbire načina dela – spodbujanje učenca s pohvalami za napredek 

Pogostost izbire Število učiteljic Odstotek (%) 

včasih 1 2,8 

pogosto 13 36,1 

zelo pogosto 22 61,1 

 

Spodbujanje učencev s pohvalami za napredek 55,6 % učiteljic ocenjuje kot zelo učinkovit 

način dela, 41,7 % učiteljic pa kot učinkovitega. Ocene načina dela so skladne s pogostostjo 

uporabe pohval. 61,1 % učiteljic zelo pogosto učence spodbuja s pohvalami, 36,1 % pa 

pogosto. 

V raziskavi o izvajanju dopolnilnega pouka iz leta 2008 je le slaba tretjina (30 %) učiteljev 

učence pri dopolnilnem pouku spodbujala s pohvalami in jih motivirala za učenje (Pekljaj in 

Pečjak, 2008). Pri našem vzorcu učiteljic je stanje spodbudnejše. Vse učiteljice svoje učence 

pri dopolnilnem pouku spodbujajo s pohvalami, kar 61,1 % pa jih to počne zelo pogosto. 
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Učitelji s spodbudami in pohvalami motivirajo svoje učence, jim pomagajo graditi 

samozaupanje, pozitivno samopodobo in pozitiven odnos do predmeta (matematike). Če 

učitelji gradijo konativne vidike pri učencih, prispevajo k uspešnosti posameznega učenca 

tudi na kognitivnem področju (Žakelj in Valenčič Zuljan, 2015). 

 

Preglednica 15: Učinkovitost načina dela – utrjevanje znanja z različnimi nalogami 

Učinkovitost Število učiteljic Odstotek (%) 

neučinkovit 1 2,8 

ni niti učinkovit niti 

neučinkovit 

1 2,8 

učinkovit 19 52,8 

zelo učinkovit 15 41,6 

 

Preglednica 16: Pogostost izbire načina dela – utrjevanje znanja z različnimi nalogami 

Pogostost izbire Število učiteljic Odstotek (%) 

redko 1 2,8 

pogosto 17 47,2 

zelo pogosto 18 50,0 

 

41,6 % učiteljic utrjevanje znanja z različnimi nalogami ocenjuje kot zelo učinkovito, 52,8 % 

pa kot učinkovito. Polovica učiteljic ta način dela uporablja zelo pogosto, 47,2 % pa pogosto. 

Z različnimi nalogami smo imeli v mislih raznolike in taksonomsko različno zahtevne 

računske in besedilne naloge. Naloge se lahko razlikujejo tudi glede na način reševanja – 

pisno v zvezek, na tablo, ustno, samostojno, v paru, v skupini itd. Menimo, da raznolike 

naloge učenca bolj motivirajo za učenje. Vsak učenec lahko med pestrim naborom nalog 

najde kakšno nalogo, ki mu bolj ustreza, in je pri reševanju le-te uspešnejši.  
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Preglednica 17: Učinkovitost načina dela – dodatna razlaga snovi 

Učinkovitost Število učiteljic Odstotek (%) 

ni niti učinkovit niti 

neučinkovit 

3 8,4 

učinkovit 21 58,3 

zelo učinkovit 12 33,3 

 

Preglednica 18: Pogostost izbire načina dela – dodatna razlaga snovi 

Pogostost izbire Število učiteljic Odstotek (%) 

včasih 1 2,8 

pogosto 18 50,0 

zelo pogosto 17 47,2 

 

58,3 % učiteljic dodatno razlago snovi ocenjuje kot učinkovit način dela, tretjina (33,3 %) pa 

kot zelo učinkovitega. Polovica učiteljic učno snov pogosto dodatno razlaga, 47,2 % pa zelo 

pogosto.  

 

Preglednica 19: Učinkovitost načina dela – postavljanje vprašanj za preverjanje učenčevega razumevanja 

Učinkovitost Število učiteljic Odstotek (%) 

ni niti učinkovit niti 

neučinkovit 

3 8,3 

učinkovit 19 52,8 

zelo učinkovit 14 38,9 

 

Preglednica 20: Pogostost izbire načina dela – postavljanje vprašanj za preverjanje učenčevega razumevanja 

Pogostost izbire Število učiteljic Odstotek (%) 

včasih 5 13,9 

pogosto 16 44,4 

zelo pogosto 15 41,7 
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Postavljanje vprašanj za preverjanje učenčevega razumevanja je za 52,8 % učiteljic 

učinkovito, za 38,9 % učiteljic pa zelo učinkovito. 44,4 % učiteljic pogosto učencem postavlja 

vprašanja za preverjanje njihovega razumevanja, 41,7 % pa zelo pogosto. 

 

Preglednica 21: Učinkovitost načina dela – omogočanje učencem, da svoje znanje posredujejo na različne načine 

(ustno, pisno, praktično idr.) 

Učinkovitost Število učiteljic Odstotek (%) 

ni niti učinkovit niti 

neučinkovit 

3 8,4 

učinkovit 21 58,3 

zelo učinkovit 12 33,3 

 

Preglednica 22: Pogostost izbire načina dela – omogočanje učencem, da svoje znanje posredujejo na različne 

načine (ustno, pisno, praktično idr.) 

Pogostost izbire Število učiteljic Odstotek (%) 

včasih 8 22,2 

pogosto 22 61,1 

zelo pogosto 6 16,7 

 

Največ učiteljic (58,3 %) omogočanje učencem, da svoje znanje posredujejo na različne 

načine ocenjuje kot učinkovit način dela, tretjina pa kot zelo učinkovitega. 61,1% učiteljic 

pogosto omogoča učencem, da svoje znanje posredujejo na različne načine, 22,2 % učiteljic to 

počne včasih in 16,7 % zelo pogosto.  

Preglednica 23: Učinkovitost načina dela – učiti učenca učiti se 

Učinkovitost Število učiteljic Odstotek (%) 

neučinkovit 2 5,6 

ni niti učinkovit niti 

neučinkovit 

3 8,3 

učinkovit 16 44,4 

zelo učinkovit 15 41,7 
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Preglednica 24: Pogostost izbire načina dela – učiti učenca učiti se 

Pogostost izbire Število učiteljic Odstotek (%) 

redko 3 8,3 

včasih 11 30,6 

pogosto 12 33,3 

zelo pogosto 10 27,8 

 

Učenje učencev, kako se samostojno učiti, je način dela, ki so ga učiteljice ocenile kot precej 

učinkovitega, vendar ga v praksi ne uporabljajo zelo pogosto. Omenjeni način dela je za 41,7 

% učiteljic zelo učinkovit, za 44,4 % učiteljic pa učinkovit. 27,8 % učiteljic učence zelo 

pogosto uči, kako se samostojno učiti, tretjina pogosto in 30,6 % učiteljic to počne včasih. 

Tudi v raziskavi Pekljajeve in Pečjakove (2008) so učitelji razrednega pouka enako pogosto 

učence pri dopolnilnem pouku učili, kako se učiti. 61 % učiteljev je to počelo pogosto oz. 

skoraj vedno.  

Preglednica 25: Učinkovitost načina dela – sodelovalno učenje 

Učinkovitost Število učiteljic Odstotek (%) 

neučinkovit 3 8,3 

ni niti učinkovit niti 

neučinkovit 

9 25,0 

učinkovit 18 50,0 

zelo učinkovit 6 16,7 

 

Preglednica 26: Pogostost izbire načina dela – sodelovalno učenje 

Pogostost izbire Število učiteljic Odstotek (%) 

nikoli 2 5,6 

redko 7 19,4 

včasih 14 38,9 

pogosto 9 25,0 

zelo pogosto 4 11,1 
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Ocene učinkovitosti sodelovalnega učenja pri dopolnilnem pouku matematike so zelo 

razpršene, tudi pogost njegove uporabe je pri učiteljicah zelo različna. Polovica učiteljic 

sodelovalno učenje ocenjuje kot učinkovito. Kar četrtina učiteljic se ni mogla odločiti, ali je 

način dela učinkovit ali ne. 8,3 % učiteljic je sodelovalno učenje opredelilo celo kot 

neučinkovito. Največ učiteljic (38,9 %) ga v dopolnilni pouk vključuje le včasih. 

Magajna idr. (2008) pravijo, da je za dobro poučevalno prakso značilno vključevanje 

sodelovalnega učenja. Učitelje opozarjajo na to, da je potrebno učence predhodno učiti za 

sodelovalno učenje, če želijo, da je način dela učinkovit.  

Izvajanje sodelovalnega učenja prispeva k izboljšanju medsebojnih odnosov, učenci so bolj 

notranje motivirani in bolj aktivno sodelujejo pri pouku. Manj uspešni učenci izgubijo strah 

pred neznanjem in nastopanjem pred oddelkom, saj v skupini od sošolcev dobijo dodatne 

razlage in spodbude. Sodelovalno učenje je organizirano tako, da vsak učenec doseže 

najboljši učinek pri lastnem učenju in pomaga drugim, da vsi dosežejo kar najboljše rezultate. 

Ko enkrat učenci v skupini doživijo uspeh, so tudi v bodoče pripravljeni v učenje vlagati 

toliko ali še več napora (Jeraj, 2010).  

Izvajanje sodelovalnega učenja je zelo učinkovito pri pouku z vsemi učenci v razredu. Učitelj 

lahko oblikuje heterogene skupine učencev glede na njihove zmožnosti. Sošolci si pri delu 

med seboj pomagajo in vsak izmed njih prispeva k uspehu skupine. Sodelovalno učenje pa 

lahko uporabimo tudi pri dopolnilnem pouku matematike. Tudi učenci z učnimi težavami se 

med seboj razlikujejo po znanju in zmožnostih. Med seboj si pomagajo, se spodbujajo in 

včasih v skupini lažje pridejo do pravilnih rešitev nalog.  

 

Preglednica 27: Učinkovitost načina dela – delo v parih s sošolci 

Učinkovitost Število učiteljic Odstotek (%) 

neučinkovit 2 5,6 

ni niti učinkovit niti 

neučinkovit 

7 19,4 

učinkovit 24 66,7 

zelo učinkovit 3 8,3 
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Preglednica 28: Pogostost izbire načina dela – delo v parih s sošolci 

Pogostost izbire Število učiteljic Odstotek (%) 

redko 5 13,8 

včasih 19 52,8 

pogosto 11 30,6 

zelo pogosto 1 2,8 

 

Učinkovitosti dela v parih učiteljice niso ocenile visoko, tudi v praksi te učne oblike pri 

dopolnilnem pouku matematike ne uporabljajo zelo pogosto. 66,7 % učiteljic delo v parih 

ocenjuje kot učinkovito in le 8,3 % učiteljic kot zelo učinkovito. 52,8 % učiteljic delo v paru 

uporablja včasih, 30,6 % pogosto in le ena učiteljica zelo pogosto.  

Pierangelo in Giuliani (2008) pravita, da je pri pouku dobro organizirati delo v paru, pri 

katerem učenec z učnimi težavami sodeluje v paru s sošolcem, ki teh težav nima. Sošolci oz. 

vrstniki si pri delu v paru in skupinskem delu pomagajo in se učijo drug od drugega. Učno 

uspešnejši učenci niso prikrajšani zaradi sodelovanja z učenci z učnimi težavami, pri obojih je 

opazen napredek na izobraževalnem in socialnem področju (Kavkler, 2008) 

K dopolnilnemu pouku lahko povabimo učence, ki pri matematiki nimajo učnih težav in so 

pripravljeni pomagati sošolcem, ki potrebujejo dodatno pomoč.  

Pri dopolnilnem pouku lahko delo v parih organiziramo tudi takrat, kadar k pouku ne 

povabimo učno uspešnejših učencev. V parih lahko med seboj sodelujejo le učenci z učnimi 

težavami. Posvetovanje s sošolci jim lahko pomaga do boljšega razumevanja matematičnih 

vsebin.  

 

Preglednica 29: Učinkovitost načina dela – delo v manjših skupinah 

Učinkovitost Število učiteljic Odstotek (%) 

neučinkovit 3 8,4 

ni niti učinkovit niti 

neučinkovit 

13 36,1 

učinkovit 16 44,4 

zelo učinkovit 4 11,1 
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Preglednica 30: Pogostost izbire načina dela – delo v manjših skupinah 

Pogostost izbire Število učiteljic Odstotek (%) 

nikoli 1 2,8 

redko 8 22,2 

včasih 15 41,7 

pogosto 12 33,3 

 

Učiteljice so najnižje ocenile učinkovitost dela v manjših skupinah. Tudi pogostost uporabe 

skupinskega dela je skladna z njihovimi ocenami. Kar 36,1 % učiteljic se ni moglo odločiti, 

ali je skupinsko delo učinkovito ali ne. 44,4 % učiteljic pa delo v manjših skupinah ocenjuje 

kot učinkovito. 41,7 % učiteljic skupinsko delo izvaja včasih, tretjina pogosto in 22,2 % 

redko. 

Lidija Magajna idr. (2008) pa v nasprotju z učiteljicami menijo, da je delo v manjši skupini 

zelo učinkovito, saj omogoča sodelovalno učenje.  

 

5. Katere načine dela pri dopolnilnem pouku matematike še uporabljate poleg 

zgoraj naštetih in se vam zdijo učinkoviti? 

Predstavili bomo odgovore na 6. vprašanje iz anketnega vprašalnika za učitelje. Vprašanje je 

bilo odprtega tipa. Učiteljice so zapisale lastne odgovore. Na to vprašanje polovica učiteljic ni 

odgovorila. Odgovore ostalih bomo predstavili v nadaljevanju. 

Preglednica 31: Učinkoviti načini dela 

Učinkovit način dela Število učiteljic Odstotek (%) 

uporaba računalnika pri 

pouku (uporaba 

računalniških programov – 

Miškina mala šola, Lili in 

Bine, Radovednih pet itd., 

naloge na spletu, interaktivne 

naloge, e-gradiva, avdio 

prikazi računanja in 

reševanja problemov) 

12 33,3 
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vključevanje gibanja v pouk 2 5,6 

reševanje nalog na tablo 1 2,8 

reševanje nalog, ki 

vključujejo življenjske 

probleme 

1 2,8 

reševanje nalog, ki 

vključujejo zabavno 

matematiko 

1 2,8 

razlaga sošolcev 1 2,8 

samostojno oblikovanje 

nalog za sošolce 

1 2,8 

uporaba pesmi, s pomočjo 

katerih lahko učenci utrjujejo 

poštevanko 

1 2,8 

 

Kar tretjina učiteljic pri dopolnilnem pouku matematike uporablja računalnik. Poslužujejo se 

uporabe računalniških programov – Miškina mala šola, Lili in Bine, Radovednih pet itd., na 

spletu iščejo interaktivne naloge, e-gradiva in avdio prikaze računanja in reševanja 

problemov. Pierangelo in Giuliani (2008) opozarjata, da mora učitelj pouk, v katerega vključi 

uporabo računalnika, organizirati tako, da lahko vsak otrok pride do računalnika. Dopolnilni 

pouk običajno obiskuje manjša skupina učencev, zato lahko učitelj pouk organizira tako, da je 

vsak učenec določen čas na računalniku (v učilnici je običajno le en računalnik). Če želi 

učitelj z vsemi učenci učno snov utrjevati na računalniku, se lahko dogovori za uporabo 

računalniške učilnice. 

Ena učiteljica je za učinkovit način dela navedla, reševanje nalog, ki vključujejo življenjske 

probleme. Take naloge so učencem bližje in jih lažje razumejo. Tudi Jerica Vipavc (2015) 

pravi, da lahko učitelj učencem približa učno snov s primeri iz vsakdanjega življenja, z 

uporabo konkretnega materiala in preprostega besedišča. K poučevanju matematike mora 

pristopiti na pozitiven način.  

Dve učiteljici v dopolnilni pouk pogosto vključujeta gibanje. Nekaterim učencem gibalne 

dejavnosti pomagajo pri učenju. Gibanje in kakršnokoli premikanje popestrita pouk in 

povečata aktivnost in motiviranost učencev. Amalija Žakelj (2013) navaja nekaj primerov 
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učinkovitih dejavnosti pri razvijanju številskih predstav, ki tudi vključujejo gibanje: 

razvrščanje s pomočjo gibanja in na tleh narisanih preglednic, postavljanje igrač v diagrame, 

posredovanje navodil po delih (na kartončkih), likovna predstavitev števil itd.  

Ena učiteljica je zapisala izvirno idejo za utrjevanje poštevanke. Za lažjo zapomnitev 

poštevanke za učence sestavi kar pesmico. 

 

6. Kje poiščete naloge, ki jih učenci rešujejo pri dopolnilnem pouku matematike? 

Predstavili bomo odgovore na 7. vprašanje iz anketnega vprašalnika za učitelje. Vprašanje je 

bilo izbirnega tipa z več možnimi odgovori. Učiteljem smo ponudili štiri odgovore in jim dali 

možnost, da zapišejo tudi svoj lasten odgovor. Nobena izmed učiteljic ni zapisala lastnega 

odgovora, vse so izbrale naše ponujene odgovore. 

 

Preglednica 32: Naloge za dopolnilni pouk matematike 

Naloge za dopolnilni pouk 

matematike poiščem: 

Število učiteljic Odstotek (%) 

Naloge oblikujem sama. 28 77,8 

Na spletu. 26 72,2 

V ostalih učbenikih, delovnih 

zvezkih in zbirkah nalog, ki 

jih učenci ne uporabljajo pri 

pouku. 

26 72,2 

V učbenikih in delovnih 

zvezkih, ki jih učenci 

uporabljajo pri pouku. 

14 38,9 

 

Največ učiteljic (77,8 %) naloge za dopolnilni pouk matematike oblikuje samostojno. 72,2 % 

učiteljic naloge poišče na spletu ali v ostalih učbenikih, delovnih zvezkih in zbirkah nalog, ki 

jih ne uporabljajo pri pouku. Najmanj je takih, ki  naloge črpajo kar iz učbenikov in delovnih 

zvezkov, ki jih uporabljajo pri pouku.  

Veseli nas, da veliko učiteljic naloge oblikuje samostojno, saj jih lahko najbolj prilagodijo 

potrebam učencev. Pomembno je, da se učenci v okviru dopolnilnega pouka učijo tisto, kar 
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jim pri pouku ne gre najbolje. Katarina Kesič Dimic (2008) pravi, da učenci pri dopolnilnem 

pouku rešujejo osnovne naloge, ki v večini pokrivajo znanje za minimalne standarde. 

Strinjamo se, da je potrebno začeti s preprostejšimi nalogami, kasneje pa stopnjevati njihovo 

zahtevnost. Učence, ki obiskujejo dopolnilni pouk, ne smemo zadržati na tej ravni, da bi 

reševali le enostavne naloge, ampak zahtevnost nalog povečevati skladno z njihovimi 

sposobnostmi. Cirila Pekljaj in Sonja Pečjak (2008) v svoji raziskavi pravita, da zmanjšanje 

kompleksnosti nalog za večino učencev z učnimi težavami ni potrebno, niti ni primerno, saj 

jih preveč poenostavljene naloge lahko vodijo k dolgočasenju. 

Pri izbiri nalog iz drugih virov je potrebno biti kritičen. Velikokrat se zgodi, da so naloge na 

prvi pogled simpatične in pritegnejo našo pozornost, učencem pa le begajo misli in so zato 

manj učinkovite. Preden učitelj nalogo ponudi učencem, jo mora obvezno strokovno 

analizirati. 

7. Kako se čutite usposobljeni za izvajanje dopolnilnega pouka matematike? 

Predstavili bomo odgovore na 8. vprašanje iz anketnega vprašalnika za učitelje. Učiteljice so 

ocenjevale svojo usposobljenost za izvajanje dopolnilnega pouka matematike glede na 4 

kategorije: neusposobljena, delno usposobljena, usposobljena in zelo usposobljena. Kategorija 

neusposobljena po pričakovanju ni bila nikdar izbrana, zato smo jo izločili iz nadaljnje 

predstavitve rezultatov. 

Preglednica 33: Usposobljenost učiteljic za izvajanje dopolnilnega pouka matematike 

 Delno usposobljena Usposobljena Zelo usposobljena 

Število 

učiteljic 

Odstotek 

(%) 

Število 

učiteljic 

Odstotek 

(%) 

Število 

učiteljic 

Odstotek 

(%) 

Poenostavljena, 

preprosta 

razlaga učne 

vsebine 

0 0 19 52,8 17 47,2 

Podajanje 

sprotne 

konkretne 

povratne 

informacije 

učencem 

0 0 21 58,3 15 41,7 
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Priprava in 

prilagajanje 

učnega 

gradiva/nalog 

1 2,8 22 61,1 13 36,1 

Izbira in 

uporaba 

raznolikih 

oblik in metod 

dela 

1 2,8 24 66,6 11 30,6 

Izbira in 

uporaba 

primernih 

didaktičnih 

pripomočkov 

0 0 27 75,0 9 25,0 

Pridobivanje 

vpogleda v 

učenčev način 

razmišljanja 

7 19,4 26 72,2 3 8,4 

 

Učiteljice se čutijo najbolj usposobljene pri podajanju poenostavljene, preproste razlage učne 

vsebine. Nekaj več kot polovica učiteljic (52,8 %)  se na tem področju čuti usposobljenih, 

47,2 % pa zelo usposobljenih. Na ostalih področjih se čutijo nekoliko manj usposobljene. Eno 

področje pa izstopa. Skoraj petina učiteljic (19,4 %) se pri pridobivanju vpogleda v učenčev 

način razmišljanja čuti delno usposobljena. Prepoznati in razumeti, kaj učenec razmišlja je res 

zahtevno delo, zato smo pričakovali, da učiteljice niso najbolj suverene pri tem opravilu.  

Vpogled v učenčev način razmišljanja lahko pridobimo s klasičnimi oblikami preverjanja 

znanja, uporabimo pa lahko tudi novejše, inovativne in pri nas manj poznane tehnike 

formativnega preverjanja znanja, kot so pojmovne karte, soočanje v krogu, stolpčni prikaz 

mnenj, pojmovne risanke, podaj problem dalje itd. Te tehnike poudarjajo odkrivanje 

učenčevega predznanja/predstav o matematičnih konceptih pred učnim procesom, 

pridobivanje vpogleda v razumevanje matematičnega koncepta (med učnim procesom), 

soočanje različnih mnenj, spodbujanje razprave in utemeljevanja, vživljanje v drugačne 
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načine razmišljanja, odkrivanje napačnih predstav, samoevalvacijo in refleksijo (Manfreda 

Kolar, 2016a).  

V nadaljevanju bomo na kratko predstavili dve uporabni tehniki formativnega preverjanja 

znanja: 

 soočanje v krogu 

Učitelj postavi trditev, npr. vsak kvadrat je tudi pravokotnik. Učenci, ki se s trditvijo strinjajo, 

stopijo v sredino kroga. Učenci, ki se s trditvijo ne strinjajo, ostanejo zunaj kroga. Učenci v 

notranjosti kroga se obrnejo proti zunanjim. V manjših skupinah se posvetujejo in poskušajo 

prepričati nasproti misleče sošolce. Nato se učenci ponovno postavijo v krog in ponovijo 

postopek. Ta tehnika spodbuja razpravo in zagovarjanje svoje predstave o matematičnem 

pojmu. 

 pojmovne risanke 

Učencem predstavimo izjave različnih oseb o nekem matematičnem pojmu/pravilu. Vsak 

izmed njih mora izbrati trditev, s katero se najbolj strinja. Na ta način sprožimo razpravo in 

utemeljevanje svojih odločitev (prav tam).  

 

Slika 5: Primer – pojmovne risanke (Manfreda Kolar, 2016b, str. 21) 

 

 

Slika 6: Izjave oseb – pojmovne risanke (Manfreda Kolar, 2016b, str. 22) 
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8. Ali bi želeli dodatno strokovno usposabljanje za delo z učenci pri dopolnilnem 

pouku matematike? 

Predstavili bomo odgovore  na 9. vprašanje iz anketnega vprašalnika za učitelje. Vprašanje je 

bilo dihotomno, učitelji so izbirali med odgovoroma DA in NE. 

 

Graf 5: Dodatno strokovno usposabljanje učiteljic za delo z učenci pri dopolnilnem pouku matematike 

 

Več kot polovica (55,6 %) učiteljic si želi dodatno strokovno usposabljanje za delo z učenci 

pri dopolnilnem pouku matematike, ostale učiteljice (44,4 %) menijo, da dodatnega 

usposabljanja ne potrebujejo.  

Naši rezultati kličejo po tem, da se za učitelje organizira dodatno usposabljanje za delo pri 

dopolnilnem pouku matematike, saj si želijo novih znanj s tega področja. Ena učiteljica je ob 

odgovoru zapisala, da novih idej ni nikoli preveč.  

Odgovori na prejšnje vprašanje kažejo potrebe po dodatnem izobraževanju predvsem na 

področju pridobivanja vpogleda v učenčev način razmišljanja. Dodatna usposabljanja bi bila 

dobrodošla tudi na področjih izbire in uporabe primernih didaktičnih pripomočkov ter izbire 

in uporabe raznolikih oblik in metod dela. 

 

9. Kaj imajo učenci pri dopolnilnem pouku radi in česa ne marajo? 

V nadaljevanju bomo predstavili odgovore na 10. vprašanje iz anketnega vprašalnika za 

učitelje. Vprašanje je bilo odprto, učiteljice so zapisale svoje lastne odgovore. Sestavljeno je 

bilo iz dveh delov.  

Najprej bomo predstavili odgovore na prvi del vprašanja, torej mnenje učiteljic o tem, kaj 

imajo učenci pri dopolnilnem pouku matematike radi. 

55,6% 

44,4% DA

NE
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Preglednica 34: Mnenje učiteljic o tem, kaj imajo učenci radi pri dopolnilnem pouku matematike 

Mnenje učiteljic o tem, kaj 

imajo učenci pri 

dopolnilnem pouku 

matematike radi 

Število učiteljic Odstotek (%) 

didaktične igre  21 58,3 

matematične naloge na spletu 7 19,4 

reševanje nalog na tablo 6 16,7 

delo s konkretnim 

materialom 

6 16,7 

delo v manjši skupini 6 16,7 

individualno delo 5 13,9 

uporaba didaktičnih 

pripomočkov 

5 13,9 

razgibano delo (menjavanje 

različnih oblik dela) 

3 8,3 

da si učitelj vzame več časa 

za učenca 

3 8,3 

delo v parih 2 5,6 

aktivno delo 2 5,6 

spodbude, pohvale 2 5,6 

tekmovanje pri igri 2 5,6 

učenje z gibanjem 1 2,8 

sprotne povratne informacije 1 2,8 

računanje  1 2,8 

reševanje nalog, pri katerih 

učenci pobarvajo polja z 

ustreznimi rezultati ali dobijo 

geslo 

1 2,8 
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Kar 58,3 % učiteljic meni, da imajo učenci pri dopolnilnem pouku matematike najraje 

matematične didaktične igre oz. učenje skozi igro. Slaba petina učiteljic (19,4 %) pravi, da so 

otrokom všeč matematične naloge na spletu, po 16,7 % učiteljic pa pravi, da imajo učenci radi 

reševanje nalog na tablo, delo s konkretnim materialom in delo v manjši skupini. Zanimiv 

odgovor so podale 3 učiteljice, ki pravijo, da imajo učenci radi razgibano delo in pogosto 

menjavanje učnih oblik in metod dela. Tudi sami se s tem strinjamo, saj razgiban pouk 

povečuje aktivnost in motiviranost učencev. Za vsakega posameznika se najde kakšen način 

dela, ki mu bolj ustreza in se pri njem več nauči.  

V nadaljevanju bomo predstavili odgovore na drugi del 10. vprašanja iz vprašalnika za 

učitelje, in sicer mnenje učiteljic o tem, česa učenci pri dopolnilnem pouku matematike na 

marajo. 

Preglednica 35: Mnenje učiteljic o tem, česa učenci pri dopolnilnem pouku matematike ne marajo 

Mnenje učiteljic o tem, česa 

učenci pri dopolnilnem 

pouku matematike ne 

marajo 

Število učiteljic Odstotek (%) 

klasičnih učnih listov (z 

veliko računi in suhoparnimi 

nalogami) 

16 44,4 

velike količine nalog 

enakega tipa 

6 16,7 

besedilnih nalog 5 13,9 

učenja poštevanke (zaradi 

pogostega ponavljanja) 

3 8,3 

težko jim je oditi iz 

jutranjega varstva, kjer se 

ostali učenci lahko še igrajo 

3 8,3 

učenci bi šli po pouku raje 

domov 

2 5,6 

frontalnega načina 

poučevanja 

2 5,6 
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prepisovanja računov 2 5,6 

zapisovanja v zvezek 1 2,8 

dodatnih učnih listov 1 2,8 

 

Največ učiteljic (44,4 %) pravi, da učenci pri dopolnilnem pouku matematike ne marajo 

klasičnih učnih listov, ki vsebujejo veliko računov in nezanimivih, suhoparnih nalog. 16,7 % 

učiteljic je podalo podoben odgovor in pravijo, da učenci ne marajo nalog enakega tipa. 13,9 

% učiteljic meni, da učenci ne marajo besedilnih nalog. 

Učencem ne ustreza časovna organizacija dopolnilnega pouka. Pred poukom jim je težko 

zapustiti jutranje varstvo, kjer se ostali učenci lahko še igrajo, po pouku pa bi raje odšli 

domov. 

9.2 REZULTATI IN INTERPRETACIJE DRUGEGA DELA RAZISKAVE 

V drugem delu raziskave je sodelovalo 63 učencev od 2. do 5 razreda, ki redno ali občasno 

obiskujejo dopolnilni pouk matematike. V nadaljevanju bomo predstavili njihove odgovore iz 

anketnega vprašalnika. 

1. Zakaj obiskuješ dopolnilni pouk matematike? 

Predstavili bomo odgovore na prvo vprašanje iz anketnega vprašalnika za učence. Prvo 

vprašanje je bilo izbirnega tipa z enim možnim odgovorom. Učencem smo vnaprej ponudili 

tri možnosti odgovorov in jim dali možnost, da lahko zapišejo tudi svoj lasten odgovor. Nihče 

izmed učencev ni zapisal svojega odgovora. Vsi so izbrali enega izmed naših ponujenih 

odgovorov.  

 

Graf 6: Razlogi učencev za obiskovanje dopolnilnega pouka matematike 

55,5 % 30,2 % 

14,3 % sam/-a želim tako, saj

pri dopolnilnem pouku

utrjujem svoje znanje.

tako od mene zahteva

učitelj/-ica.

tako od mene

zahtevajo starši.
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Več kot polovica učencev (55,5 %) dopolnilni pouk matematike obiskuje po lastni želji. Ti 

učenci se najverjetneje zavedajo, da imajo pri učenju težave in vedo, da jim dopolnilni pouk le 

koristi. Ostali učenci dopolnilni pouk obiskujejo zaradi zahtev odraslih; slaba tretjina vseh 

učencev (30,2 %) zaradi zahtev učiteljev, ostali (14,3 %) pa zaradi zahtev staršev.  

 

2. Kaj imaš pri dopolnilnem pouku rad/-a? 

To vprašanje je bilo odprtega tipa. Povzetek odgovorov učencev je prikazan v spodnji 

preglednici. 

 

Preglednica 36: Mnenje učencev o tem, kaj imajo pri dopolnilnem pouku matematike radi 

Odgovor Število učencev Odstotek (%) 

računanje 19 30,2 

računanje/pisanje na tablo 18 28,6 

matematične igre 13 20,6 

učenje/ponavljanje snovi 11 17,5 

preprosta razlaga učitelja 7 11,1 

delo v manjši skupini 6 9,5 

učne liste 6 9,5 

učiteljica mi nameni veliko časa 4 6,3 

samostojno delo 4 6,3 

sodelovanje s sošolci 3 4,8 

geometrijo 3 4,8 

množice 2 3,2 

zanimive naloge 2 3,2 

igre na računalniku 2 3,2 

pohvale učiteljev 2 3,2 

vse 2 3,2 

mir (nihče me ne moti) 1 1,6 
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Učenci so na odprto vprašanje odgovarjali s kratkimi odgovori. Nekateri so za odgovor  

navedli učno vsebino pri matematiki, drugi načine dela. Od učnih vsebin imajo najraje 

računanje (30,2 % učencev), všeč sta jim tudi geometrija (4,8 % učencev) in množice (3,2 % 

učencev). Najbolj priljubljen način dela pri dopolnilnem pouku matematike je reševanje nalog 

na tablo. Kar 28,6 % učencev rado piše in računa na tablo. Zelo priljubljene so didaktične 

igre. Petina učencev je zapisala, da jih ima rada. Veliko je tudi takih (17,5 %), ki imajo 

dopolnilni pouk radi zato, ker pri njem ponavljajo učno snov in se učijo. Zanimiv se nam zdi 

odgovor učenca, ki je izpostavil, da ima pri dopolnilnem pouku rad mir. Najbolj všeč mu je, 

da ga pri učenju nihče ne moti. 

Tudi učiteljice so odgovorile na enako vprašanje. Njihove odgovore smo predstavili na 

straneh 61 in 62. Iz njih lahko vidimo, da so matematične igre zelo priljubljene med učenci, 

zato predlagamo učiteljem, da jih pogosteje vključujejo v pouk. Zanimivo se nam zdi, da je 

med učenci še vedno zelo priljubljena klasična metoda pouka – reševanje nalog na tablo. Iz 

odgovorov učencev pa ni razvidno, za katero vrsto table gre, ali klasično ali e-tablo. Iz 

odgovorov učencev in učiteljic lahko razberemo, da so med učenci priljubljeni načini dela 

tudi reševanje matematičnih nalog na računalniku, delo v manjši skupini in individualno delo. 

9,5 % učencev pravi, da imajo pri dopolnilnem pouku radi učne liste, medtem ko tega nobena 

izmed učiteljic, udeleženih v raziskavi, ne zazna med svojimi učenci. Učiteljice menijo, da so 

prav klasični učni listi tisti, ki jih učenci pri dopolnilnem pouku ne marajo.  

 

3. Česa pri dopolnilnem pouku ne maraš? 

Tudi to vprašanje je bilo odprtega tipa. Povzetek odgovorov je prikazan v spodnji preglednici. 

 

Preglednica 37: Mnenje učencev o tem, česa pri dopolnilnem pouku matematike ne marajo 

Odgovor Število učencev Odstotek (%) 

nič ni takega, kar ne maram 25 39,7 

računanja  6 9,5 

zgodnjega vstajanja, ker je 

dopolnilni pouk pred 

poukom 

6 9,5 

velikega števila učnih listov 5 7,9 
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reševanja nalog na tablo, v 

zvezke 

5 7,9 

računov deljenja 4 6,3 

težkih nalog 4 6,3 

besedilnih nalog 4 6,3 

dela v skupinah 2 3,2 

da me sošolci motijo pri delu 2 3,2 

domačih nalog 2 3,2 

nalog, pri katerih je potrebno 

račune najprej izračunati, 

nato pa pobarvati ustrezna 

polja 

1 1,6 

samostojnega dela 1 1,6 

zamujanja na gimnastiko 1 1,6 

da se moram zjutraj ločiti od 

ostalih sošolcev 

1 1,6 

posmehovanja sošolcev, če 

povem napačen odgovor 

1 1,6 

spraševanja učiteljice 1 1,6 

da mi učiteljica prepove 

sedeti na določenem mestu 

1 1,6 

 

Kar 39,7 % učencev je odgovorilo, da ni pri dopolnilnem pouku matematike nič takega, kar 

ne bi marali.  

Čeprav smo pri prejšnjem odgovoru računanje predstavili kot najbolj priljubljeno 

matematično vsebino, je med udeleženci raziskave tudi nekaj posameznikov (9,5 % učencev), 

ki računanja ne mara. Med učenci (6,3 %) so nepriljubljeni predvsem računi deljenja.  

Pri prejšnjem vprašanju je veliko učencev odgovorilo, da je zanje najljubši način dela 

reševanje nalog na tablo. Ne smemo spregledati, da 7,9 % učencev tega načina dela ne mara. 

7, 9 % učencev ne mara velikega števila učnih listov. 
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Med učenci  (6,3 %) so nepriljubljene besedilne naloge in bolj zapletene naloge. Reševanja 

besedilnih nalog in težjih matematičnih problemov najverjetneje ne marajo zato, ker se sami 

nalog ne znajo lotiti in ne vedo, kje naj začnejo. Pierangelo in Giuliani (2008) predlagata, 

kako lahko učitelji pomagajo takim učencem. Najpomembnejše je, da učence opozorijo, da 

morajo besedilo večkrat pozorno prebrati, in da jih naučijo izluščiti ključne besede iz besedila, 

ki nakazujejo, katero računsko operacijo je potrebno uporabiti pri nalogi. Učencem so naloge 

lažje, če so problemi vzeti iz vsakdanjega življenja. 

Učenci niso zadovoljni s časom izvajanja dopolnilnega pouka. Več učencev (9,5 %) ne mara 

zgodnjega vstajanja, saj je dopolnilni pouk pogostokrat pred poukom. En učenec je izpostavil, 

da dopolnilnega pouka ne mara, ker zamuja na gimnastiko. Predlagamo, da učitelji 

organizirajo dopolnilni pouk takrat, ko učenci nimajo na urniku ostalih interesnih dejavnosti. 

Če bodo zamujali na dejavnost, ki jo imajo radi, bodo lahko zaradi tega imeli večji odpor do 

matematike. Zavedamo se, da so urniki učencev natrpani in vemo, da je učiteljem težko 

izbrati najbolj optimalen termin za dopolnilni pouk.  

Na enako vprašanje so odgovorili tudi učitelji. Oboji – učitelji in učenci – so nam podali 

dokaj podobne odgovore glede na to, da so odgovarjali na odprto vprašanje in niso imeli 

predlaganih odgovorov. Največ učiteljev je izpostavilo, da učenci ne marajo klasičnih učnih 

listov z veliko računi in suhoparnimi nalogami. Tudi nekaj učencev se je s tem strinjalo, zato 

učiteljem predlagamo, da reševanje učnih listov nadomestijo z aktivnejšimi in bolj 

dinamičnimi načini pouka. 

 

4. Ali se pri dopolnilnem pouku matematike naučiš več kot pri rednem pouku 

matematike? 

To vprašanje je dihotomno. Učenci so lahko izbirali med odgovoroma DA in NE. Vprašanje 

ima funkcijo filtra. Na naslednje vprašanje so odgovorili le tisti učenci, ki so na to vprašanje 

odgovorili z DA.  
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Graf 7: Odgovor učencev na vprašanje, ali se pri dopolnilnem pouku matematike naučijo več kot pri 

rednem pouku 

 

Dve tretjini učencev (66,7 %) se pri dopolnilnem pouku matematike nauči več kot pri rednem 

pouku, ena tretjina učencev (33,3 %) pa manj. 

V nadaljevanju bomo predstavili mnenje učencev o tem, zakaj se pri dopolnilnem pouku 

matematike naučijo več. Na to vprašanje je odgovorilo 42 učencev, ki so na zgornje vprašanje 

odgovorili pritrdilno. 

 

Zakaj se pri dopolnilnem pouku naučiš več? 

Vprašanje je bilo izbirnega tipa z več možnimi odgovori. Učencem smo vnaprej ponudili štiri 

odgovore. Lahko so zapisali tudi svoje lastne odgovore. 

 

Preglednica 38: Odgovori učencev, zakaj se pri dopolnilnem pouku naučijo več 

Odgovor Število učencev Odstotek (%) 

Ker mi učitelj/-ica na 

preprost način razloži učno 

snov. 

30 71,4 

Ker mi učitelj/-ica nameni 

več časa. 

19 45,2 

Ker me učitelj/-ica pogosteje 

pohvali. 

12 28,6 

66,7 % 

33,3 % 
DA

NE
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Ker pri dopolnilnem pouku 

uporabljamo učne 

pripomočke (številski trak, 

stotični kvadrat itd.). 

9 21,4 

Ker mi učitelj/-ica pomaga. 2 4,8 

Ker se v manjši skupini lažje 

zberem. 

1 2,4 

 

Največ učencev (71,4 %) pravi, da se pri dopolnilnem pouku nauči več kot pri rednem pouku 

zato, ker jim učitelj na preprost način razloži učno snov, 45,2 % učencev pa se nauči več, ker 

jim učitelj nameni več časa.  

Dopolnilni pouk omogoča učitelju, da si lahko za vsakega posameznika v skupini vzame več 

časa kot pri rednem pouku. Med učitelji in učenci je več komunikacije. Učitelj lahko vsakemu 

učencu nudi individualno pomoč, mu prisluhne, ga spodbuja in usmerja pri učenju.  

 

5. Kaj si želiš pri dopolnilnem pouku matematike? 

Vprašanje je bilo izbirnega tipa z več možnimi odgovori. Učencem smo ponudili sedem 

odgovorov. Lahko so dodali tudi svoje lastne odgovore. 

 

Preglednica 39: Želje učencev za delo pri dopolnilnem pouku matematike 

Želja Število učencev Odstotek (%) 

več matematičnih iger 46 73,0 

več dela v parih s sošolci 41 65,1 

več skupinskega dela 29 46,0 

več pohval učitelja/-ice 23 36,5 

da bi nas učitelj/-ica naučila/-

a, kako se doma učiti 

matematiko 

22 34,9 

več učnih listov 13 20,6 
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več uporabnih nalog za 

življenje 

12 19,0 

več računanja na tablo 1 1,6 

več iger na računalniku 1 1,6 

 

Največ učencev (73 %) si želi, da bi pri dopolnilnem pouku matematike imeli več 

matematičnih iger. Skoraj dve tretjini učencev  (65,1 %) si želi več dela v parih s sošolci, 46 

% učencev pa več skupinskega dela. Dobra tretjina vseh udeležencev v raziskavi si želi več 

učiteljevih pohval in da bi jih učitelji naučili, kako se doma učiti matematiko.  

Kot vidimo, je želja otrok, da bi jih v šoli naučili, kako pristopiti k učenju. Veliko učiteljev od 

učencev pričakuje in zahteva znanje, pozablja pa na to, da je med učenci mnogo takih, ki se 

sploh ne znajo učiti. Dopolnilni pouk bi moral biti namenjen tudi temu, da bi učitelj učencu 

demonstriral več različnih strategij učenja in mu pomagal poiskati najbolj ustrezno zanj. 

Dobro je, da učitelj pozna želje učencev in jih tudi upošteva pri svojem poučevanju. Vsako 

željo oz. predlog učencev je potrebno predhodno analizirati s pomočjo svojega strokovnega in 

didaktičnega znanja in jo pozneje vnesti v pouk ali zavreči. Če si učenci želijo, da neke težje 

vsebine ne bi obravnavali ali pisali v testu, jih učitelj seveda ne bo upošteval. Lahko pa 

upošteva njihove želje in predloge glede načinov izvajanja pouka. Iz zgornjih rezultatov lahko 

vidimo, da si skoraj tri četrtine učencev želi več iger pri dopolnilnem pouku.  

Veliko je tudi takih učencev, ki si želi sodelovanja s sošolci v parih ali manjših skupinah. 

Tudi teh načinov dela bi se lahko učitelji pogosteje posluževali v praksi. Ne smemo pozabiti, 

da je nekaj učencev tudi takih, ki dela v parih ali skupinah ne marajo in se raje in lažje učijo 

sami. Najbolje je, da učitelj načrtuje in izvaja razgiban dopolnilni pouk s pogostim 

menjavanjem učnih oblik in metod. Na ta način vzdržuje motiviranost in aktivnost učencev. 

9.3 REZULTATI IN INTERPRETACIJE TRETJEGA DELA RAZISKAVE 

Tretji del raziskave je pedagoški eksperiment. Z njim smo želeli preveriti, ali je lahko 

utrjevanje znanja z didaktičnimi igrami učinkovit način dela pri dopolnilnem pouku 

matematike in ali so učenci motivirani za ta način dela. 

Za pouk preko didaktičnih iger smo se odločili zato, ker smo v literaturi razbrali, da uporaba 

didaktičnih iger doprinese k zanimivejšemu učenju, povečuje motivacijo in interes učencev. 

Na ta način učenci pridobijo trajnejše znanje. Igre so primerne za otroke, ki se ne znajo 
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izkazati ali imajo druge težave (Uršič, 2001). Igre učencem ponujajo priložnosti za uspeh. 

Učenci so lahko uspešni individualno ali kot del ekipe. Didaktične igre lahko tudi 

diferenciramo in pripravimo različno zahtevne različice določene igre (Vankúš, 2013). 

Na dveh osnovnih šolah smo izvajali dopolnilni pouk matematike v 3. razredu. Naših srečanj 

se je udeležilo 14 učencev (7 dečkov in 7 deklic). Pouk smo izvajali v treh skupinah. V dveh 

skupinah je bilo 5 učencev, v eni skupini so bili 4 učenci.  

Najprej smo se z učiteljicami, ki običajno izvajajo dopolnilni pouk, pogovorili o tem, katere 

matematične vsebine bomo utrjevali z učenci. V vseh treh skupinah smo utrjevali poštevanko, 

seštevanje in odštevanje do 100, poznavanje števil do 100 (branje števil, zapis števil, urejanje 

števil, določanje predhodnika in naslednika števila, poznavanje sodih in lihih števil) in 

poznavanje ustreznih merskih enot za merjenje dolžine, mase, prostornine in časa.  

Z vsako skupino smo se srečali dvakrat. Uvodne motivacije niso bile potrebne, saj so učence 

zelo motivirale že igre same. Učno snov smo utrjevali zgolj z didaktičnimi igrami. Na začetku 

smo učencem na kratko predstavili pravila vsake igre. Nekatere igre so učenci igrali 

samostojno, druge v parih ali v skupinah. Nekateri učenci so bili pri igranju zelo samostojni in 

hitri, zato so lahko preizkusili več različnih iger. Nekaj je bilo tudi takih učencev, ki so 

potrebovali več naše pomoči. Pri računanju so si pomagali s pripomočki – s stotičnim 

kvadratom in kartonom z rezultati poštevanke. Ves čas smo spremljali delo učencev, jih 

spodbujali s pohvalami, preverjali pravilnost njihovih rešitev in jim nudili pomoč, če so jo 

potrebovali.  

Po dveh srečanjih smo z udeleženci opravili kratke intervjuje in pridobili mnenje o našem 

načinu dela pri dopolnilnem pouku matematike. 

V nadaljevanju bomo predstavili 10 didaktičnih iger, ki smo jih oblikovali sami in uporabili 

pri tretjem delu raziskave. Z igrami smo z učenci 3. razreda utrjevali znanje matematike pri 

dopolnilnem pouku. 

 

 RIBOLOV 

Cilji didaktične igre:  

 učenci utrjujejo poštevanko (avtomatizirajo produkte v obsegu 10 ∙ 10 in količnike, ki 

so vezani na poštevanko); 

 poiščejo manjkajoče število a ∙/:  = b,   ∙/: a = b v množici naravnih števil do 100; 

  uporabijo računske operacije pri reševanju besedilnih nalog. 
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Pripomočki:  

 ribiška palica (iz plastičnih slamic), na koncu katere je nameščen magnet; 

 pisarniške sponke; 

 papirnate ribice različnih barv in velikosti, na katerih so zapisani računi poštevanke in 

besedilne naloge. 

Oblika dela:  

 skupinska. 

Potek didaktične igre:  

Učenci z ribiško palico lovijo ribice. Vsaka ribica ima pisarniško sponko, da se lahko ujame 

na magnet. Na ribicah so zapisani računi. Na barvastih manjših ribicah so računi poštevanke 

in računi deljenja, na modro belih ribicah so računi poštevanke s , na večjih pisanih ribicah 

so besedilne naloge, ki zahtevajo znanje poštevanke. Učencem že vnaprej povemo, katere 

vrste nalog so na posameznih ribicah. Med igranjem se sami odločajo, kako zahtevno nalogo 

bodo rešili. To igro učenci igrajo v skupini. Ribice lovijo po vrstnem redu, vsak učenec  ulovi 

enako število ribic. Vsak pravilno rešen račun oz. besedilna naloga učencu prinese točko. 

Zmaga tisti, ki zbere več točk. Učitelj je pri igri sodnik. Učencu poda takojšnjo povratno 

informacijo o pravilnosti rešitve.  

 

 

Slika 7: Ribolov 
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 IGRA S PRSTI 

Cilj didaktične igre:  

 učenci utrjujejo poštevanko (avtomatizirajo produkte v obsegu 10 ∙ 10). 

Oblika dela:  

 delo v paru. 

Potek didaktične igre: 

Učenci se igrajo v parih. Na znak vsak pokaže določeno število prstov na roki. Učenca prste 

preštejeta in dobljeni števili zmnožita. Račune zapisujeta na list.  

 

 

Slika 8: Igra s prsti 

 

 

 KARTONČKI Z VEČKRATNIKI 

Cilj didaktične igre: 

 učenci utrjujejo poštevanko (avtomatizirajo produkte v obsegu 10 ∙ 10). 

Pripomočki: 

 kartončki z večkratniki (rezultati poštevanke). 

Oblika dela:  

 individualna. 
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Potek didaktične igre: 

Učenec izvleče kartonček z večkratnikom poštevanke. Zapisati mora vse račune, ki dajo tak 

rezultat. Izvleče še en kartonček. Ponovno napiše vse račune. Nato od večjega števila na 

kartončku odšteje manjše število. Postopek ponovi z drugimi števili.  

 

Slika 9: Kartončki z večkratniki 

 

 

 ČRNI PETER 

Cilja didaktične igre: 

 učenci utrjujejo poštevanko (avtomatizirajo produkte v obsegu 10 ∙ 10 in količnike, ki 

so vezani na poštevanko); 

 poiščejo manjkajoče število a ∙/:  = b,   ∙/: a = b v množici naravnih števil do 100. 

Pripomočki: 

 igralne karte (par predstavljata račun poštevanke in ustrezen rezultat; karta, na kateri je 

Črni Peter). 

Oblika dela:  

 skupinska. 
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Potek didaktične igre: 

Učenci se igrajo kot pri običajni igri s kartami. Iščejo pare. Par sta račun poštevanke in 

ustrezen rezultat. Tisti, ki prvi ostane brez kart, zmaga. Tisti, ki na koncu obdrži Črnega Petra, 

izgubi.  

 

 

Slika 10: Črni Peter 

 

 

 TOMBOLA 

Cilji didaktične igre: 

 učenci seštevajo in odštevajo v množici naravnih števil do 100; 

 poiščejo manjkajoče število a +/  = b,  +/ a = b, a ∙/:  = b,  ∙/: a = b v množici 

naravnih števil do 100; 

 utrjujejo poštevanko (avtomatizirajo produkte v obsegu 10 ∙ 10 in količnike, ki so 

vezani na poštevanko). 
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Pripomočki: 

 »srečke«  listki z dvajsetimi števili, 

 lističi z računi, 

 vrečka. 

Oblika dela:  

 skupinska. 

Potek didaktične igre: 

Učenec izžreba »srečko«  listek  z dvajsetimi števili  (rezultati). Učitelj iz vrečke žreba 

lističe z računi in jih glasno govori učencem. Račun zapiše tudi na tablo. Učenec račun 

izračuna in na listku preveri, ali ima tak rezultat. Če ga ima, rezultat prečrta. Tisti, ki prvi 

prečrta vse rezultate, je zmagovalec. Na koncu lahko učitelj prebere še tiste račune, ki so 

ostali v vrečki, da učenci preverijo, ali so pravilno računali. 

Srečka mora biti sestavljena tako, da ima vsak učenec možnost, da zmaga. Vsebovati mora le 

tista števila, ki so tudi rezultati računov, ki jih prebere učitelj.  

 

 

Slika 11: Tombola 

 

 

 OBEŠANJE PERILA 

Cilji didaktične igre: 

 učenci seštevajo in odštevajo v množici naravnih števil do 100; 

 poiščejo manjkajoče število a +/  = b,  +/ a = b, a ∙/:  = b,  ∙/: a = b v množici 

naravnih števil do 100; 
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 utrjujejo poštevanko (avtomatizirajo produkte v obsegu 10 ∙ 10 in količnike, ki so 

vezani na poštevanko). 

Pripomočki: 

 ščipalke z računi, 

 vrvica, 

 oblačila iz papirja z rezultati. 

Oblika dela:  

 skupinska, lahko tudi individualna. 

Potek didaktične igre: 

Vsak učenec dobi 10 ščipalk, na katerih so računi poštevanke, seštevanja in odštevanja do 

100. Ko učenec izračuna račun, na mizi pred tablo poišče ustrezno oblačilo, na katerem je 

rezultat njegovega računa, in ga s ščipalko pripne na vrv. Pri igri poskrbimo tudi za gibanje 

učencev. 

Igro lahko otežimo tako, da je na ščipalkah več računov z istim rezultatom, kar  pomeni, da je 

eno oblačilo pripeto z več ščipalkami. Nekaj oblačil oz. rezultatov je lahko odveč, da jih 

učenci ne morejo obesiti. Na ta način se izognemo temu, da bi učenci ugibali rezultate. 

Pri igri učenci načeloma ne tekmujejo, vsak računa v svojem tempu. Hitrejšim učencem lahko 

damo dodatne ščipalke z računi. 

Če so učenci približno enako hitri pri računanju, lahko priredimo tekmovanje. Zmaga tisti, ki 

hitreje pripne vse ščipalke na vrv. V primeru, da so v skupini različno hitri učenci, 

tekmovanje ni smiselno.  

 

Slika 12: Obešanje perila 
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 DOMINE 

Cilja didaktične igre: 

 učenci seštevajo in odštevajo v množici naravnih števil do 100; 

 poiščejo manjkajoče število a +/  = b,  +/ a = b v množici naravnih števil do 100. 

Pripomočki: 

 domine z računi in rezultati. 

Oblika dela:  

 delo v paru, lahko je tudi individualna ali skupinska. 

Potek didaktične igre: 

Učenci sestavljajo domine. Na eni strani je račun seštevanja ali odštevanja do 100, na drugi pa 

rezultat. Združiti morajo račune z ustreznimi rezultati. Dobro je, da so rezultati dovolj 

podobni, da učenci računov ne morejo rešiti z ugibanjem. Igro lahko učenci igrajo 

samostojno, v paru ali skupini. 

 

 

Slika 13: Domine 
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 MARATONSKE ŠTEVILKE 

Cilji didaktične igre: 

 učenci berejo števila do 1000; 

 uredijo po velikosti naravna števila do 1000; 

 določijo predhodnik in naslednik števila; 

  poznajo odnose med števili (<, >); 

  poznajo soda in liha števila. 

Pripomočki: 

 štartne številke. 

Oblika dela:  

 skupinska. 

Potek didaktične igre: 

Vsak učenec izvleče eno maratonsko štartno številko – število med 100 in 1000. Število mora 

glasno prebrati. Učenci se morajo urediti po velikosti števila (pripravijo se na start maratona). 

Roke dvignejo tisti, ki imajo število manjše od 500, večje od 700 itd. Vsak pove, ali je 

njegovo število sodo ali liho in katero število je predhodnik/naslednik števila, ki ga ima.  

 

 

Slika 14: Maratonske številke 
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 NAMIZNA IGRA – ŠTEVILA DO 1000 

Cilji didaktične igre: 

 učenci zapisujejo in berejo števila do 1000; 

 uredijo po velikosti naravna števila do 1000; 

 določijo predhodnik in naslednik števila; 

 poznajo odnose med števili (<, >, =); 

 poznajo soda in liha števila; 

 seštevajo in odštevajo v množici naravnih števil do 100. 

Pripomočki: 

 igralna površina, 

 denar, 

 igralna kocke, 

 igralne figure. 

Oblika dela:  

 skupinska. 

Potek didaktične igre: 

Na igralni površini so različno označena polja. Na določenih poljih morajo učenci prebrati 

število, ki ga učitelj zapiše na tablo/zapisati število, ki ga pove učitelj/število ponazoriti z 

denarjem/ugotoviti, ali je dano število liho ali sodo/ugotoviti, v kakšnem razmerju sta dve 

števili (< ali >) ali izračunati račun do 100. Igralci mečejo kocko in premikajo figurice, vendar 

le, kadar nalogo rešijo pravilno. Učitelj ima pomembno vlogo pri igri, ves čas učencem daje 

naloge in preverja, ali so jih pravilno rešili.  

Igro učenci igrajo v skupini. Pri njej lahko sodeluje od 2 do 5 igralcev. Manj kot je igralcev, 

večkrat posamezen učenec pride na vrsto. 
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Slika 15: Namizna igra 

 

 MERSKE ENOTE 

Cilj didaktične igre: 

 učenci poznajo in izbirajo (glede na situacijo) ustrezne merske enote za merjenje 

dolžine (cm, dm, m), mase (dag, kg), prostornine (dl, l) in časa (minuta, ura). 

Pripomočki: 

 listki s povedmi, 

 listki z merskimi enotami. 

Oblika dela:  

 individualna. 

Potek didaktične igre: 

Vsak učenec dobi 8 listkov s povedmi in 8 listkov z merskimi enotami. V povedih manjkajo 

merske enote. Učenec mora iz konteksta ugotoviti, katera merska enota najbolj ustreza opisu. 

Učenec išče pare. V vsako poved vstavi ustrezno mersko enoto. 
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Slika 16: Merske enote 

 

 

 

V nadaljevanju bomo predstavili glavne značilnosti naših iger: 

 matematične vsebine, ki jih utrjujemo z igro; 

 oblike dela (individualna, delo v paru ali skupinska oblika); 

 ali je igra tekmovalna ali ne.  

 

Preglednica 40: Glavne značilnosti naših didaktičnih iger 

Ime igre Matematične 

vsebine, ki jih 

utrjujemo z igro 

Oblika dela Tekmovalna igra 

ribolov poštevanka skupinska DA 

igra s prsti poštevanka delo v paru NE 

kartončki z 

večkratniki 

poštevanka individualna NE 

črni Peter poštevanka skupinska DA 

tombola seštevanje in 

odštevanje do 100, 

poštevanka 

skupinska DA 
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obešanje perila seštevanje in 

odštevanje do 100, 

poštevanka 

skupinska, lahko tudi 

individualna 

NE 

domine seštevanje in 

odštevanje do 100 

delo v paru, lahko 

tudi skupinska ali 

individualna 

NE 

maratonske številke poznavanje števil do 

1000 (branje števil, 

urejanje po velikosti, 

določanje 

predhodnika in 

naslednika števila, 

poznavanje odnosov 

med števili (>, <), 

poznavanje sodih in 

lihih števil) 

skupinska NE 

namizna igra – 

števila do 1000 

poznavanje števil do 

1000 (branje in zapis 

števil, urejanje po 

velikosti, določanje 

predhodnika in 

naslednika števila, 

poznavanje odnosov 

med števili (>, <), 

poznavanje sodih in 

lihih števil, 

seštevanje in 

odštevanje do 100) 

skupinska DA 

merske enote poznavanje merskih 

enot za merjenje 

dolžine, mase, 

prostornine in časa 

individualna NE 
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Šest naših iger lahko učitelji uporabijo za utrjevanje poštevanke, štiri pa za utrjevanje 

seštevanja in odštevanja do 100. Vse igre (razen igre s prsti), pri katerih učenci utrjujejo 

poštevanko, lahko učitelji preoblikujejo tako, da lahko z njimi učenci vadijo tudi seštevanje in 

odštevanje do 100. Dve naši igri sta namenjeni utrjevanju poznavanja števil do 1000, ena pa 

utrjevanju poznavanja merskih enot. Največ iger  je skupinskih, po dve pa sta individualni in 

taki, da jih učenci igrajo v parih. Obliko dela lahko učitelji pri nekaterih igrah spremenijo, 

npr. pri obešanju perila ali pri dominah. Pri štirih igrah je prisotno tekmovanje, drugje 

tekmovanja ni, vendar ga učitelj lahko uvede, če se mu le-to zdi smiselno. 

 

Predstavitev odgovorov učencev po izvedbi dveh srečanj dopolnilnega pouka: 

Po izvedbi dopolnilnega pouka, ki je potekal izključno preko didaktičnih iger, smo z 

udeleženci izvedli kratke intervjuje. Vsakemu učencu smo zastavili štiri vprašanja. V 

nadaljevanju bomo predstavili njihove odgovore na ta vprašanja.  

 

1. Ali ti je bilo všeč, da si se pri dopolnilnem pouku učil  preko iger? Zakaj? 

Preglednica 41: Mnenje učencev o uporabi didaktičnih iger pri dopolnilnem pouku matematike 

Učenec Odgovor Kodi 

U 1 Ja. Igre so mi všeč.   igre so mi všeč 

U 2 Ja. Pri pouku je bolj zanimivo, če se igraš, kot pa da  

rešuješ delovne liste ali pišeš v zvezek.  

 igre so mi všeč 

 igre zanimive 

U 3 Ja. Rad se igram s sošolci.  igre so mi všeč 

 rad se igram s 

sošolci 

U 4 Ja, ker so igre zanimive.   igre so mi všeč 

 igre so zanimive 

U 5 Ja, ker se lahko igram s sošolci.  igre so mi všeč 

 rad se igram s 

sošolci 

U 6 Všeč mi je tak pouk pa tudi hitreje mine.  igre so mi všeč 

 tak pouk hitreje 

mine 
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U 7 Ja, zato ker se nismo samo učili, ampak tudi igrali.  igre so mi všeč 

 učenje in igra 

U 8 Ja. Pri igrah je lahko vsak izmed nas zmagal.  igre so mi všeč 

 vsak lahko zmaga 

U 9 Ja, ker smo se z igrami veliko naučili.  igre so mi všeč 

 učenje in igra 

U 10 Ja. Lahko smo se pogovarjali s sošolci in si pomagali.  igre so mi všeč 

 rad se igram s 

sošolci 

U 11 Ja, ker se tudi v šoli rad igram s sošolci.  igre so mi všeč 

 rad se igram s 

sošolci 

U 12 Ja, ker si pri takem pouku več zapomnim.  igre so mi všeč 

 učenje in igra 

U 13 Ja, ker imam rad igre. Raje se igram, kot rešujem učne 

liste.  

 igre so mi všeč 

 igre so zanimive 

U 14 Ja. Igre so bile zanimive. Pouk je hitro minil. Veliko 

sem se naučil. 

 igre so mi všeč 

 igre so zanimive 

 tak pouk hitreje 

mine 

 učenje in igra 

 

Odgovore učencev smo kodirali. V nadaljevanju v frekvenčni preglednici predstavljamo 

povzetek odgovorov učencev.  

 

Preglednica 42: Razlogi, zakaj imajo učenci  radi pouk preko didaktičnih iger 

Razlog, zakaj ima učenec rad pouk preko 

didaktičnih iger 

Število učencev 

rad se igram s sošolci 4 

učenje in igra 4 
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igre so zanimive 4 

pouk hitro mine 2 

vsak lahko zmaga 1 

 

Vsem štirinajstim udeležencem je bilo všeč, da so se pri dopolnilnem pouku učili preko iger. 

Najpogosteje so kot razloge, zakaj imajo radi pouk preko didaktičnih iger, navedli, da se radi 

igrajo s sošolci (igra vključuje pogovor, sodelovanje, medsebojno pomoč), da so igre 

zanimive (dva učenca sta dejala, da so igre zanimivejše od reševanja delovnih listov in 

reševanja nalog v zvezku) in da se med igro veliko naučijo. Dopolnilni pouk preko igre jim je 

všeč zato, ker se učijo, medtem ko se igrajo in obratno. S takim načinom dela pri pouku si 

učenci več zapomnijo. Dva učenca sta kot razlog navedla, da jima tak pouk hitreje mine. Pouk 

z igro je veliko bolj dinamičen, učenci so aktivnejši, posledično jim čas pri takem pouku teče 

hitreje. Eden izmed udeležencev v raziskavi je kot razlog, zakaj ima rad pouk z didaktičnimi 

igrami, navedel, da lahko vsak pri igri zmaga. Igre je potrebno oblikovati tako, da je lahko 

vsak posameznik uspešen. Tudi Vankúš (2013) pravi, da igra učencem daje priložnosti, da so 

uspešni, individualno ali kot del ekipe. 

Uporaba didaktičnih iger pri pouku matematike naredi učenje zanimivejše kot z drugimi 

metodami, povečuje motivacijo in interes učencev (Uršič, 2001). Trditev velja tudi za našo 

raziskavo, saj je vsem učencem, ki so bili vključeni v pouk, pri katerem smo znanje utrjevali z 

didaktičnimi igrami, všeč ta način poučevanja. Nekateri učenci so dejali, da je tak način pouka 

zanimivejši od drugih oblik. Iz odgovorov učencev lahko sklepamo, da so motivirani za pouk, 

pri katerem se znanje utrjuje z didaktičnimi igrami. 

 

2. Kaj ti je bilo najbolj všeč? 

Preglednica 43: Povratna informacija učencev o tem, kaj jim je bilo pri našem dopolnilnem pouku matematike 

najbolj všeč 

Učenec Odgovor Kodi 

U 1 Igre, pri katerih sem se sam igral. Naloge raje rešujem 

sam kot v skupini. 

 individualne igre 

U 2 Najboljša igra je bila obešanje perila. Rad imam tudi 

igre v parih, skupinah.  

 obešanje perila 

 igre v parih 
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 skupinske igre 

U 3 Domine in črni Peter.  domine 

 črni Peter 

U 4 Igra z oblačili in črni Peter.  obešanje perila 

 črni Peter 

U 5 Obešanje oblačil in črni Peter.  obešanje perila 

 črni Peter 

U 6 Igra z oblačili. Všeč so mi igre, s katerimi se sam 

igram. 

 obešanje perila 

 individualne igre 

U 7 Črni Peter. Rad imam skupinske igre.  črni Peter 

 skupinske igre 

U 8 Igra, pri kateri smo dobili listke z rezultati. Potem 

smo mogli sami poiskati vse račune poštevanke, ki 

imajo tak rezultat. 

 kartončki z 

večkratniki 

U 9 Igra obešanje perila in lovljenje ribic.  obešanje perila 

 ribolov 

U 10 Črni Peter in igra z merskimi enotami.  črni Peter 

 merske enote 

U 11 Črni Peter.  črni Peter 

U 12 Lovljenje ribic in črni Peter.  ribolov 

 črni Peter 

U 13 Vse igre, ki smo jih igrali v skupini.  skupinske igre 

U 14 Igre, pri katerih se lahko igram sam (domine, 

obešanje perila). 

 individualne igre 

 domine 

 obešanje perila 

 

Odgovore učencev smo kodirali. V nadaljevanju v frekvenčni preglednici predstavljamo 

povzetek odgovorov učencev.  
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Preglednica 44: Igre, ki so bile učencem pri dopolnilnem pouku najbolj všeč 

Igra Število učencev 

črni Peter 7 

obešanje perila 6 

ribolov 2 

domine 2 

merske enote 1 

kartončki z večkratniki 1 

individualne igre 3 

skupinske igre 3 

igre v parih 1 

 

Vsi učenci so na vprašanje, kaj jim je bilo najbolj všeč, odgovorili z vrsto igre, nekateri pa z 

obliko dela. Najbolj všeč sta jim bili igri črni Peter in obešanje perila. Ostale uporabljene igre, 

ki so bile nekaterim učencem tudi najbolj všeč, so ribolov, domine, merske enote in kartončki 

z večkratniki. Iz podatkov lahko razberemo, da imajo učenci radi tako tekmovalne igre kot 

tudi tiste, pri katerih se ne tekmuje. Trije učenci so izpostavili, da imajo radi individualne igre, 

pri katerih se sami igrajo; štirje pa so povedali, da raje sodelujejo s sošolci – v paru ali 

skupini. Glede na pridobljene podatke je potrebno učencem v razredu zagotoviti različne vrste 

didaktičnih iger – tekmovalne in netekmovalne ter individualne in skupinske, saj se nekateri 

učenci raje samostojno učijo in igrajo, drugi pa radi sodelujejo s sošolci. 

 

3. Kaj bi spremenil ali dodal? 

 

Preglednica 45: Mnenje učencev o tem, kaj bi pri našem dopolnilnem pouku matematike spremenili oz. dodali 

Učenec Odgovor Kodi 

U 2 Dodal bi reševanje nalog na tablo.  reševanje nalog na tablo 

U 3 Dodal bi reševanje učnih listov in reševanje 

nalog na tablo. 

 reševanje učnih listov 

 reševanje nalog na tablo 

U 6 Dodal bi reševanje nalog na tablo.  reševanje nalog na tablo 

U 7 Želim si še več različnih iger.  več različnih iger 
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U 11 Dodal bi reševanje učnih listov.  reševanje učnih listov 

U 12 Dodal bi reševanje nalog na tablo.  reševanje nalog na tablo 

U 13 Dodal bi reševanje nalog na tablo.  reševanje nalog na tablo 

 

Odgovore učencev smo kodirali. V nadaljevanju v frekvenčni preglednici predstavljamo 

povzetek odgovorov učencev.  

 

Preglednica 46: Povzetek tega, kaj bi učenci dodali pri našem dopolnilnem pouku 

Način dela, ki bi ga dodali Število učencev 

reševanje nalog na tablo 5 

reševanje učnih listov 2 

več različnih nalog 1 

 

Nihče od učencev ne bi pri pouku ničesar spreminjal. Polovica učencev ne bi niti ničesar 

dodajala. Našemu pouku, ki je potekal preko iger, bi največ učencev (5 učencev) dodalo 

reševanje nalog na tablo. 2 učenca bi dodala reševanje učnih listov, eden pa si želi še več 

različnih iger pri pouku. 

 

4. Ali se ti zdi, da si se več/manj naučil kot običajno? 

 

Preglednica 47: Mnenje učencev o tem, ali so se več/manj naučili pri našem dopolnilnem pouku 

Učenec Odgovor Kodi 

U 1 Pri pouku sem se več naučil kot po navadi. Všeč mi je bilo, ker 

smo se učili in igrali hkrati. 

 več 

U 2 Več sem se naučil kot običajno.  več 

U 3 Več sem se naučil. Pouk je bil bolj zanimiv kot po navadi.  več 

U 4 Več sem se naučil.  več 

U 5 Naučil sem se toliko kot po navadi.  enako 

U 6 Več sem se naučil, ker se rad igram.  več 

U 7 Več sem se naučil, ker sem imel pomoč učiteljice in sošolcev.  več 
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U 8 Več sem se naučil. Igre so mi všeč.  več 

U 9 Naučil sem se toliko, kot se naučim pri dopolnilnem pouku pri 

svoji učiteljici. 

 enako 

U 10 Več sem se naučil, ker smo se učili med igranjem.  več 

U 11 Več sem se naučil.  več 

U 12 Več sem se naučil, ker so mi pomagali tudi sošolci.  več 

U 13 Naučil sem se enako kot pri svoji učiteljici.  enako 

U 14 Več sem se naučil z igrami.  več 

 

Preglednica 48: Znanje učencev po obiskovanju našega dopolnilnega pouka preko didaktičnih iger 

Količina znanja Število učencev 

več 11 

enako 3 

 

Kar 11 učencev je povedalo, da so se pri dopolnilnem pouku matematike z igrami naučili več 

kot običajno. Zelo spodbuden podatek je, da se nihče od udeležencev ni naučil manj, kot se 

pri dopolnilnem pouku nauči običajno. Nekateri učenci so pojasnili, da je način poučevanja z 

igro učinkovit zato, ker jim igra daje priložnost, da se učijo in igrajo hkrati; ker so igre 

zanimive in ker lahko med igranjem sodelujejo s sošolci ter so deležni njihove pomoči in 

pomoči učiteljice. Tudi Mrak Merhar, Umek, Jemec in Repnik (2013) pravijo, da je učenje 

preko didaktičnih iger zanimivejše in učinkovitejše.  

Glede na rezultate bi radi spodbudili učitelje, da v pouk pogosteje vključujejo didaktične igre. 

Opozoriti želimo na pomembnost vloge učitelja pri takem poučevanju. Velikokrat se zdi, da 

se pri pouku skozi igro učenci ves čas le igrajo in da učitelj nima nekega konkretnega dela. 

Izpostaviti želimo, da se za kakovostno igro skriva veliko učiteljevega truda, saj mora vsako 

igro premišljeno načrtovati, če želi, da bo učinkovita. Vankúš (2013) učitelja opisuje kot 

organizatorja, ki zagotovit tekoč potek igre, predvsem pa motivira učence in jih spodbuja za 

aktivno sodelovanje v igri. Če učitelj dobro opravi svoje naloge, so tudi didaktične igre med 

učenci dobro sprejete. Opozoriti želimo še na to, da je uporaba didaktične igre pri pouku 

smiselna le, če omogoča doseganje določenih izobraževalnih ciljev. 
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10. SKLEP 

Z našo raziskavo smo ugotovili, kako učitelji na razredni stopnji od 2. do 5. razreda izvajajo 

dopolnilni pouk matematike in kaj učenci menijo o njem. Na manjšem vzorcu učencev 3. 

razreda smo preverili učinkovitost uporabe didaktičnih iger pri utrjevanju znanja v okviru 

dopolnilnega pouka matematike.  

V nadaljevanju bomo predstavili odgovore na raziskovalna vprašanja. 

R 1: Kako učitelji od 2. do 5. razreda časovno organizirajo dopolnilni pouk matematike? 

42 % učiteljic dopolnilni pouk izvaja enkrat tedensko, ostale ga izvajajo manj pogosto. Nekaj 

več učiteljic dopolnilni pouk izvaja pred poukom kot po pouku. Eno srečanje v večini 

primerov traja 45 minut. Le petina učiteljic organizira krajša srečanja, vendar ne krajša od 30 

minut. 

Odgovor na to raziskovalno vprašanje smo pridobili s tremi vprašanji (2.1, 2.2 in 2.3) iz 

anketnega vprašalnika za učitelje. 

R 2: Kako se učitelji od 2. do 5. razreda pripravijo na izvedbo ure dopolnilnega pouka 

matematike? 

Večini učiteljic (70 %) priprava na izvedbo dopolnilnega pouka ne vzame veliko časa, že v 

šoli jim uspe najti ustrezno gradivo, medtem ko petina učiteljic pripravi nameni veliko časa, 

kar pogosto vključuje tudi delo doma. 

Odgovor na to raziskovalno vprašanje smo pridobili s 3. vprašanjem iz anketnega vprašalnika 

za učitelje. 

R 3: Katere načine dela učitelji od 2. do 5. razreda ocenjujejo kot učinkovite pri 

dopolnilnem pouku matematike in kako pogosto izbirajo posamezne načine dela? 

Za učiteljice so najučinkovitejši načini dela pri dopolnilnem pouku matematike: uporaba 

konkretnih ponazoril in učnih pripomočkov, individualno delo, podajanje jasnih in 

razumljivih navodil ter utrjevanje znanja z didaktičnimi igrami. Najnižje so ocenile 

učinkovitost sodelovalnega učenja, dela v paru in manjših skupinah. Pogostost uporabe 

načinov dela se povezuje z ocenami učinkovitosti teh načinov. Tiste načine dela, ki so jih 

učiteljice višje ocenile, tudi pogosteje uporabljajo. Pokazalo se je tudi nekaj odstopanj, 

predvsem pri uporabi didaktičnih iger. Učiteljice so učinkovitost didaktičnih iger visoko 

ocenile, vendar jih ne uporabljajo zelo pogosto. Največ učiteljic je za učinkovit način, ki ga 

tudi pogosto uporabljajo in ga mi nismo omenili na ocenjevalnem listu v anketnem 

vprašalniku,  navedlo uporabo računalnika (reševanje nalog na spletu, uporabo e-gradiv itd.).  
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Odgovor na to raziskovalno vprašanje smo pridobili s 4., 5. in 6. vprašanjem iz anketnega 

vprašalnika za učitelje. 

R 4: Kje učitelji od 2. do 5. razreda najpogosteje poiščejo naloge, ki jih učenci rešujejo 

pri dopolnilnem pouku matematike? 

Naloge za dopolnilni pouk učiteljice najpogosteje oblikujejo same ali jih poiščejo na spletu ali 

v ostalih učbenikih, delovnih zvezkih in zbirkah nalog, ki jih učenci ne uporabljajo pri pouku. 

Odgovor na to raziskovalno vprašanje smo pridobili s 7. vprašanjem iz anketnega vprašalnika 

za učitelje. 

R 5: Kako se učitelji od 2. do 5. razreda čutijo usposobljene za izvajanje dopolnilnega 

pouka matematike in ali si želijo dodatno strokovno usposabljanje na tem področju? 

Učiteljice se čutijo najbolj usposobljene za preprosto razlaganje učne vsebine in podajanje 

sprotnih konkretnih povratnih informacij učencem, najmanj suverene pa so pri pridobivanju 

vpogleda v učencev način razmišljanja. Nekaj več kot polovica učiteljic si želi dodatno 

strokovno usposabljanje za delo z učenci pri dopolnilnem pouku matematike, ostale pa si 

usposabljanja ne želijo.  

Odgovor na to raziskovalno vprašanje smo pridobili z 8. in 9. vprašanjem iz anketnega 

vprašalnika za učitelje.  

R 6: Kaj imajo učenci od 2. do 5. razreda radi pri dopolnilnem pouku matematike in 

česa ne marajo? 

Učenci imajo pri dopolnilnem pouku matematike najraje reševanje nalog na tablo in 

didaktične igre. Od matematičnih vsebin jim je najbolj všeč računanje (aritmetika). Tudi 

učiteljice opažajo, da imajo učenci zelo radi didaktične igre in delo na tabli. Kar nekaj jih je 

izpostavilo, da so med učenci priljubljeni tudi naslednji načini dela – reševanje nalog na 

spletu, delo s konkretnim materialom in delo v manjši skupini.  

Veliko učencev je povedalo, da ni pri dopolnilnem pouku nič takega, kar ne bi marali. Ostali 

učenci ne marajo predvsem zgodnjega vstajanja (ker je dopolnilni pouk pogostokrat pred 

poukom) in velikega števila učnih listov. Od učnih vsebin so jim najmanj všeč zahtevne 

naloge, besedilne naloge in računi deljenja. Tudi učiteljice so podale podobne odgovore. 

Največ jih je izpostavilo, da so klasični učni listi z veliko računi in suhoparnimi nalogami 

tisti, ki jih učenci pri dopolnilnem pouku matematike ne marajo.  

Odgovor na to raziskovalno vprašanje smo pridobili z 2. in 3. vprašanjem iz anketnega 

vprašalnika za učence in z 10. vprašanjem iz anketnega vprašalnika za učitelje.  
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R 7: Ali se učenci od 2. do 5. razreda pri dopolnilnem pouku naučijo več kot pri rednem 

pouku matematike in če ja, zakaj? 

Dve tretjini učencev meni, da se pri dopolnilnem pouku matematike nauči več kot pri rednem 

pouku, ker jim učitelji pri dopolnilnem pouku na preprost način razložijo učno snov in jim 

namenijo več časa. 

Odgovor na to raziskovalno vprašanje smo pridobili s 4. vprašanjem iz anketnega vprašalnika 

za učence. 

R 8: Kaj si učenci od 2. do 5. razreda želijo pri dopolnilnem pouku matematike? 

Učenci si pri dopolnilnem pouku matematike želijo več matematičnih iger, dela v parih, 

skupinskega dela, pohval učiteljev in da bi jih učitelji naučili, kako se naj matematiko učijo 

doma.  

Odgovor na to raziskovalno vprašanje smo pridobili s 5. vprašanjem iz anketnega vprašalnika 

za učence. 

Iz odgovorov učencev lahko razberemo, da si pri dopolnilnem pouku matematike želijo prav 

tistih načinov dela, ki jih učiteljice pri svojem poučevanju ne uporabljajo zelo pogosto. 

Največ učencev si želi več matematičnih iger. Ta način dela so učiteljice ocenile kot zelo 

učinkovitega, vendar se ga v praksi vseeno le slaba tretjina poslužuje zelo pogosto. Učenci si 

pri dopolnilnem pouku matematike želijo tudi več dela v parih in skupinskega dela. Ravno ta 

dva načina dela pa učiteljice najmanj pogosto uporabljajo pri dopolnilnem pouku, saj se jim 

zdita neučinkovita. Učiteljice se namesto teh dveh oblik dela raje poslužujejo individualnega 

dela, saj lahko na ta način učencem nudijo individualno pomoč. 

 

Na začetku raziskave smo si zastavili tudi cilj. Uresničili smo ga s tretjim delom naše 

raziskave – z izvajanjem dopolnilnega pouka matematike preko didaktičnih iger v 3. razredu. 

C 1: Ugotoviti učinkovitost uporabe didaktičnih iger v 3. razredu za utrjevanje znanja 

matematike v okviru dopolnilnega pouka. 

Povratne informacije učencev, ki so bili deležni našega poučevanja, razkrivajo, da so 

didaktične igre učinkovite in motivirajoče tudi za učence pri dopolnilnem pouku matematike. 

Vsem udeležencem je bilo učenje skozi igro všeč. Igre imajo radi, ker so zanimive in jim 

omogočajo učenje med igranjem s sošolci. Večina učencev meni, da se je pri našem pouku z 

uporabo iger naučila več kot običajno. 
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Naš vzorec ni reprezentativen, zato podatkov pridobljenih iz vzorca ne moremo posplošiti na 

celotno populacijo učiteljev in učencev. Kljub temu smo z raziskavo pridobili vpogled v 

izvajanje dopolnilnega pouka matematike iz dveh zornih kotov, s strani učitelja – 

organizatorja pouka in učenca – udeleženca pri tem pouku. Naša raziskava učiteljem 

razrednega pouka ponuja smernice za izvajanje dopolnilnega pouka matematike, vpogled v to, 

kako drugi učitelji izvajajo dopolnilni pouk in kakšno je mnenje učencev o njem ter konkretne 

primere didaktičnih iger, ki jih lahko uporabijo pri utrjevanju znanja.  

Področje dela pri dopolnilnem pouku matematike bi lahko še naprej bolj poglobljeno 

raziskovali. Pri učiteljih bi lahko preverili, katere konkretne dejavnosti izvajajo pri 

dopolnilnem pouku, lahko bi analizirali učiteljeve priprave ali naloge za utrjevanje znanja. Z 

učenci bi lahko izvajali eksperimente in preverjali učinkovitost katerega izmed načinov dela, 

npr. sodelovalnega učenja. Zanimivo bi bilo raziskati, ali je lahko večkratno izvajanje 

dopolnilnega pouka v krajših časovnih obdobjih, npr. po 20 minut 2-krat tedensko, 

učinkovitejše od izvajanja dopolnilnega pouka enkrat na teden ali celo na 14 dni.  

Po pregledu literature ugotavljamo, da ni veliko raziskav s področja dela z učenci pri 

dopolnilnem pouku matematike. Želimo si, da bi se to področje v prihodnje še bolj 

poglobljeno raziskalo, saj bi lahko nova spoznanja izboljšala kakovost izvajanja dopolnilnega 

pouka matematike in učiteljem dala novih idej za poučevanje.  
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12. PRILOGE 

12.1 ANKETNI VPRAŠALNIK ZA UČITELJE RAZREDNEGA POUKA, KI 

IZVAJAJO DOPOLNILNI POUK MATEMATIKE V 2., 3., 4. ALI 5. 

RAZREDU 

 

Spoštovani! 

 

Sem Tina Štupar, študentka Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, smer Poučevanje na 

razredni stopnji. Letos zaključujem magistrski študij.  

Pod mentorstvom docentke dr. Vide Manfrede Kolar v svojem magistrskem delu raziskujem, 

kako učitelji od 2. do 5. razreda izvajate dopolnilni pouk matematike.  

Pri pisanju magistrskega dela potrebujem Vašo pomoč. Prosim Vas, da odgovorite na spodnja 

vprašanja.  

Raziskava je anonimna. 

Zahvaljujem se Vam za Vašo pomoč. 

Razred, v katerem poučujete:  _____________ 

Število let delovne dobe: _________________  

 

 

1. Dopolnilni pouk obiskujejo:  Možnih je več odgovorov. 

a) vsi učenci, ki imajo učne težave pri matematiki in potrebujejo dodatno pomoč; 

b) le nekateri učenci, ki imajo učne težave pri matematiki in potrebujejo dodatno 

pomoč; 

c) tudi taki učenci, ki ne bi potrebovali dopolnilnega pouka; 

d) drugo: ____________________________________________________________. 

 

 

2. Časovna organizacija dopolnilnega pouka matematike 

2.1 Kako pogosto izvajate dopolnilni pouk matematike? 

a) Manj kot enkrat na teden. 

b) Enkrat na teden. 

c) Dvakrat na teden. 

d) Drugo: ____________________________________________________________ 

 

2.2 Kdaj izvajate dopolnilni pouk matematike? 

a) Pred poukom. 

b) Po pouku. 

c) Drugo: ____________________________________________________________ 

 

2.3 Približno koliko časa traja eno srečanje dopolnilnega pouka matematike? 

 

                _______  min. 
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3. Kako se pripravite na izvedbo ure dopolnilnega pouka matematike? 

 

a) Pripravi namenim veliko časa. Pogosto tudi doma izbiram naloge in pripravljam 

material. 

b) Priprava mi ne vzame veliko časa. Že v šoli mi uspe najti gradivo, ki ga potrebujem za 

izvedbo. 

c) Na izvedbo dopolnilnega pouka se mi ni potrebno pripravljati. Sproti se odločam, 

kako bomo z učenci utrjevali učno snov. 

d) Drugo: _______________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 

4. Kako ocenjujete učinkovitost naštetih načinov dela z učenci pri dopolnilnem 

pouku matematike? Označite s križcem.  

 

Način dela Zelo 

neučinkovit 

Neučinkovit 

 

 

Ni niti 

učinkovit 

niti 

neučinkovit 

Učinkovit Zelo 

učinkovit 

Dodatna razlaga snovi      

Utrjevanje znanja z 

različnimi nalogami 

     

Utrjevanje znanja z 

didaktičnimi igrami 

     

Uporaba konkretnih 

ponazoril in učnih 

pripomočkov 

     

Postavljanje vprašanj za 

preverjanje učenčevega 

razumevanja  

     

Podajanje jasnih in 

razumljivih navodil 

učencem 

     

Delitev zapletenih 

matematičnih nalog na 

manjše enote, učenje po 

korakih 

     

Omogočanje učencem, 

da svoje znanje 

posredujejo na različne 

načine (ustno, pisno, 

praktično idr.) 

     

Spodbujanje učenca s 

pohvalami za napredek 

     

Učiti učenca učiti se      
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Način dela Zelo 

neučinkovit 

Neučinkovit 

 

 

Ni niti 

učinkovit 

niti 

neučinkovit 

Učinkovit Zelo 

učinkovit 

Individualno delo z 

učencem 

     

Delo v parih s sošolci      

Delo v manjših 

skupinah 

     

Sodelovalno učenje      

 

 

5. Kako pogosto izbirate naštete načine dela z učenci pri dopolnilnem pouku 

matematike? Označite s križcem. 

 

Način dela Nikoli Redko Včasih Pogosto Zelo 

pogosto 

Dodatna razlaga 

snovi 

     

Utrjevanje znanja z 

različnimi nalogami 

     

Utrjevanje znanja z 

didaktičnimi igrami 

     

Uporaba konkretnih 

ponazoril in učnih 

pripomočkov 

     

Postavljanje 

vprašanj za 

preverjanje 

učenčevega 

razumevanja 

     

Podajanje jasnih in 

razumljivih navodil 

učencem 

     

Delitev zapletenih 

matematičnih nalog 

na manjše enote, 

učenje po korakih 

     

Omogočanje 

učencem, da svoje 

znanje posredujejo 

na različne načine 

(ustno, pisno, 

praktično idr.) 
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Način dela Nikoli Redko Včasih Pogosto Zelo 

pogosto 

Spodbujanje učenca 

s pohvalami za 

napredek 

     

Učiti učenca učiti se      

Individualno delo z 

učencem 

     

Delo v parih s 

sošolci 

     

Delo v manjših 

skupinah 

     

Sodelovalno učenje      

 

 

6. Katere načine dela pri dopolnilnem pouku matematike  še uporabljate poleg 

zgodaj naštetih in se vam zdijo učinkoviti? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

7. Kje poiščete naloge, ki jih učenci rešujejo pri dopolnilnem pouku matematike?  

Možnih je več odgovorov. 

 

a) V učbenikih in delovnih zvezkih, ki jih učenci uporabljajo pri pouku. 

b) V ostalih učbenikih, delovnih zvezkih in zbirkah nalog, ki jih učenci ne uporabljajo pri 

pouku. 

c) Na spletu. 

d) Naloge oblikujem sam/-a. 

e) Drugo:_______________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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8. Kako se čutite usposobljeni za izvajanje dopolnilnega pouka matematike? 

Označite s križcem. 

 Neusposobljen/ 

-a 

Delno 

usposobljen/ 

-a 

Usposobljen/ 

-a 

Zelo  

usposobljen/ 

-a 

Poenostavljena, preprosta 

razlaga učne vsebine 
    

Priprava in prilagajanje 

učnega gradiva/nalog 
    

Izbira in uporaba 

primernih didaktičnih 

pripomočkov  

    

Izbira in uporaba 

raznolikih oblik in metod 

dela  

    

Pridobivanje vpogleda v 

učenčev način 

razmišljanja 

    

Podajanje sprotne 

konkretne povratne 

informacije učencem 

    

 

 

9. Ali bi želeli dodatno strokovno usposabljanje za delo z učenci  pri dopolnilnem 

pouku matematike? 

 

DA          NE  

 

10. Kaj imajo učenci pri dopolnilnem pouku radi in česa ne marajo?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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12.2 ANKETNI VPRAŠALNIK ZA UČENCE OD 2. DO 5. RAZREDA, KI 

OBISKUJEJO DOPOLNILNI POUK MATEMATIKE 

 

 

Pozdravljen/-a! 

Sem Tina Štupar, študentka Pedagoške fakultete v Ljubljani. Pri pisanju magistrskega dela 

potrebujem tvojo pomoč. Prosim te, da odgovoriš na spodnja vprašanja.  

Hvala!  

 

Obkroži. 

Razred: 2  3  4  5 

 

Spol:  M  Ž 

 

Dopolnilni pouk obiskujem:   REDNO OBČASNO 

 

1. Zakaj obiskuješ dopolnili pouk matematike? 

a) Ker sam/-a želim tako, saj pri dopolnilnem pouku utrjujem svoje znanje. 

b) Ker tako od mene zahteva učitelj/-ica. 

c) Ker tako od mene zahtevajo starši. 

d) Drugo: ____________________________________________________________ 

 

2. Kaj imaš pri dopolnilnem pouku matematike rad/-a? 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3. Česa pri dopolnilnem pouku matematike ne maraš?  

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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4.  Ali se pri dopolnilnem pouku matematike naučiš več kot pri rednem pouku 

matematike? 

  DA  NE 

 

Na naslednje vprašanje odgovoriš le, če si na zgornje odgovoril z DA. 

 Zakaj se pri dopolnilnem pouku naučiš več? Možnih je več odgovorov. 

a) Ker mi učitelj/-ica nameni več časa. 

b) Ker mi učitelj/-ica na preprost način razloži učno snov. 

c) Ker me učitelj/-ica pogosteje pohvali. 

d) Ker pri dopolnilnem pouku uporabljamo učne pripomočke (številski trak, stotični 

kvadrat itd.). 

e) Drugo: ____________________________________________________________ 

 

5. Pri dopolnilnem pouku matematike si želim: Možnih je več odgovorov. 

a) več učnih listov, 

b) več matematičnih iger, 

c) več uporabnih nalog za življenje, 

d) več dela v parih s sošolci, 

e) več skupinskega dela, 

f) da bi nas učitelj/-ica naučil/-a, kako se doma učiti matematiko, 

g) več pohval učitelja/-ice. 

h) Drugo: ____________________________________________________________ 
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12.3 SOGLASJE STARŠEV 

 

DOPOLNILNI POUK MATEMATIKE OD 2. DO 5. RAZREDA 

 

Spoštovani starši! 

Sem Tina Štupar, študentka Pedagoške fakultete v Ljubljani, smer Poučevanje na razredni 

stopnji. Letos zaključujem magistrski študij. Pod mentorstvom docentke dr. Vide Manfrede 

Kolar bom v svojem magistrskem delu raziskovala, kako se na razredni stopnji izvaja 

dopolnilni pouk matematike. V raziskavo bom vključila učence od 2. do 5. razreda, ki redno 

ali občasno obiskujejo dopolnilni pouk matematike. Raziskava bo potekala anonimno. Osebni 

podatki učencev ne bodo razkriti. 

Pri izvedbi raziskave potrebujem Vašo pomoč. Prosim Vas, da svojemu otroku dovolite 

sodelovanje v raziskavi.  

Učenci bodo izpolnili kratek anketni vprašalnik s petimi vprašanji. Z njim bom pridobila 

informacije o tem, zakaj obiskujejo dopolnilni pouk matematike, kaj imajo pri njem radi, česa 

ne marajo, ali se pri dopolnilnem pouku matematike naučijo več kot pri rednem pouku in 

zakaj ter kaj si še želijo pri dopolnilnem pouku matematike.  

Če se strinjate, da je Vaš otrok vključen v raziskavo, Vas prosim, da to potrdite s podpisom 

spodnje izjave.  

Če imate kakršno koli vprašanje glede raziskave, mi lahko pišete na:  tina.stupar@gmail.com.  

 

Zahvaljujem se Vam za pomoč in Vas lepo pozdravljam.  

 

                                                                                                             Tina Štupar 

 

Veliki Lipovec, 3. maj 2017 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

IZJAVA 

 

Podpisani/-a ____________________________ potrjujem, da sem seznanjen/-a s potekom 

raziskave in dovoljujem, da je moj otrok _______________________________ vključen v 

raziskavo o dopolnilnem pouku matematike. 

 

Kraj in datum: _________________________     Podpis: _____________________________ 
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12.3 SOGLASJE STARŠEV ZA UČENCE 3. RAZREDA 

 

DOPOLNILNI POUK MATEMATIKE OD 2. DO 5. RAZREDA 

 

Spoštovani starši! 

Sem Tina Štupar, študentka Pedagoške fakultete v Ljubljani, smer Poučevanje na razredni 

stopnji. Letos zaključujem magistrski študij. Pod mentorstvom docentke dr. Vide Manfrede 

Kolar bom v svojem magistrskem delu raziskovala, kako se na razredni stopnji izvaja 

dopolnilni pouk matematike. V raziskavo bom vključila učence od 2. do 5. razreda, ki redno 

ali občasno obiskujejo dopolnilni pouk matematike. Raziskava bo potekala anonimno. Osebni 

podatki učencev ne bodo nikjer razkriti. 

Pri izvedbi raziskave potrebujem Vašo pomoč. Prosim Vas, da svojemu otroku dovolite 

sodelovanje v raziskavi.  

Učenci bodo izpolnili kratek anketni vprašalnik s petimi vprašanji. Z njim bom pridobila 

informacije o tem, zakaj obiskujejo dopolnilni pouk matematike, kaj imajo pri njem radi, česa 

ne marajo, ali se pri dopolnilnem pouku matematike naučijo več kot pri rednem pouku in 

zakaj ter kaj si še želijo pri dopolnilnem pouku matematike. Za učence 3. razreda bom 

pripravila nekaj didaktičnih iger, s katerimi bodo pri dopolnilnem pouku matematike utrjevali 

svoje znanje. Ob koncu bodo izrazili svoje mnenje glede učinkovitosti tega načina dela.  

Če se strinjate, da je Vaš otrok vključen v raziskavo, Vas prosim, da to potrdite s podpisom 

spodnje izjave.  

Če imate kakršno koli vprašanje glede raziskave, mi lahko pišete na:  tina.stupar@gmail.com.  

 

Zahvaljujem se Vam za pomoč in Vas lepo pozdravljam.  

 

                                                                                                                       Tina Štupar 

 

Veliki Lipovec, 3. maj 2017 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

IZJAVA 

 

Podpisani/-a ____________________________ potrjujem, da sem seznanjen/-a s potekom 

raziskave in dovoljujem, da je moj otrok _______________________________ vključen v 

raziskavo o dopolnilnem pouku matematike. 

 

Kraj in datum: _________________________     Podpis: _____________________________ 
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