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POVZETEK 
 

Število je matematični pojem, ki v različnih oblikah (odčitavanje in merjenje časa, 

ocenjevanje znanja, prihodki, odhodki …) oblikuje in omejuje naš vsakdanjik. Da bi dosegli, 

da otrok razume pojem števila in svoje znanje postopno nadgrajuje z vedno večjim obsegom 

znanih števil ter lahko to znanje uporablja v novih matematičnih in vsakdanjih situacijah, je 

tudi pri poučevanju višjih števil ključen ustrezen učni pristop, ki vpliva na motivacijo učencev 

za delo in izzove njihovo miselno aktivnost. 

 

V magistrskem delu so obravnavane vsebine o poučevanju naravnih števil na razredni stopnji 

šolanja, in sicer pojem naravnega števila, razvoj številskih predstav pri otroku in Dienesovi 

principi poučevanja in učenja matematike. Delo je osredotočeno predvsem na iskanje 

odgovora na vprašanje »Kako približati obravnavo naravnih števil učencem?«. Kot odgovor 

so predstavljene komponente učnega pristopa, ki jih ocenjujemo kot bistvene, da učencem 

približamo učno temo, spodbujamo njihovo motiviranost ter sprožimo njihovo miselno in 

gibalno aktivnost. Izpostavljen je pomen uporabe različnih reprezentacij, izvajanja didaktičnih 

iger, reševanja matematičnih problemov in vključevanja principov realistične matematike, 

uporabe raznolikih učnih metod in oblik ter izvajanja diferenciacije in individualizacije dela. 

Posamezne komponente so podkrepljene s konkretnimi primeri dejavnosti, ki lahko učiteljem 

služijo kot smernice pri obravnavi različnega obsega naravnih števil. 

 

V empiričnem delu so predstavljene ugotovitve analize anketnih vprašalnikov za učitelje in 

učence četrtih razredov ter analize uvodnih učnih priprav za obravnavo števil do deset tisoč. 

Namen raziskave je bil ugotoviti stališča učiteljev in učencev četrtih razredov do obravnave 

naravnih števil do deset tisoč ter učitelje soočiti s stališči učencev. Na podlagi stališč učencev 

želimo učiteljem ponuditi vpogled v možnosti prilagajanja učnega pristopa, da stopijo naproti 

željam in potrebam učencev.  

 

Rezultati so pokazali, da večina učiteljev že stopa naproti poučevanju v smeri dobre 

poučevalne prakse, saj kot najpomembnejši kriterij pri načrtovanju učnih ur upoštevajo 

motiviranost učencev in povezovanje znanj z njihovimi izkušnjami. V večini preverjajo 

predznanje in na podlagi tega tudi prilagajajo delo učencem (izvajajo diferenciacijo in 

individualizacijo dela) ter uporabljajo različne konkretne pripomočke, v učne ure pa 

vključujejo tudi motivacijske dejavnosti, kot so didaktične igre, problemske naloge in naloge 

zabavne matematike. Le pri izbiri prevladujoče frontalne učne oblike in utrjevanju snovi, ki še 

vedno največkrat poteka preko reševanja nalog v delovnem zvezku, večina učiteljev ostaja v 

tradicionalnih okvirih. Prevladujoče splošno stališče učencev (neodvisno od spola) pa je, da bi 

spremenili več ali vsaj kakšno stvar pri izvedenem učiteljevem načinu poučevanja števil do 

10 000. Najbolj kritični so do izvedenih učnih oblik, kjer si želijo več dela v skupinah in 

dvojicah ter več uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije. Podali pa so tudi nekaj 

novih zanimivih predlogov, kot je izvajanje ur na prostem in sodelovalno učenje z izdelavo 

plakatov. 

 

Ključne besede: 
Števila do 10 000, številske predstave, učni pristop, motivacija, stališča učenec – učitelj  

  



 

 

ABSTRACT 
 

Number is a mathematical concept that shapes and limits our everyday life, in various forms 

(time reading and timing, knowledge assessment, revenue, expenses ...). When teaching 

higher numbers, it is of the utmost importance to choose the right approach if we want to 

reach the stage where the child understands the concept of a number, and gradually expends 

that knowledge with and extended range of already familiar numbers. This approach has a 

great influence on students' motivation to participate in a task, what is more, it challenges 

their mental activity. 

 

The Master's thesis deals with the content of the teaching of natural numbers at the primary 

school education. We defined the notion of a natural number, the development of numerical 

representations in a child and Dienes's principles of teaching and learning mathematics. The 

work focuses primarily on finding the answer to the question: »How to approach the learning 

of natural numbers to pupils?« In response, there are presented the components of the learning 

approach which are considered essential to bring pupils closer to the learning topic, stimulates 

their motivation and trigger their mental and physical activity. We highlighted the importance 

of the use of different representations, the implementation of didactic games, the solving of 

mathematical problems, the integration of the principles of realistic mathematics, the use of 

diverse learning methods and forms and the implementation of differentiation and 

individualisation of work. Individual components of learning approach are supported by 

concrete examples of activities that can serve as a guideline for teachers. 

 

The empirical part presents the findings of the analysis of questionnaires for teachers and 

pupils of the fourth grades, as well as the analysis of the introductory lesson plans for teaching 

numbers up to ten thousand. The purpose of the research was to determine the views of the 

fourth grade teachers and pupils on the approach used for teaching natural numbers up to ten 

thousand, and to confront teachers with pupils` views. On the basis of the findings, we want to 

offer teachers an insight into the possibilities of adapting the teaching approach in a way to 

reach the wishes and needs of pupils. 

 

The results showed that the majority of teachers already respects the principles of good 

teaching practice, since the most important criterion in planning their lessons is the motivation 

of pupils and the integration of knowledge with their experience. Most of teacher checks the 

previous-knowledge of pupils and adapt the tasks (they perform differentiation and 

individualization of work) and use various concrete tools, while they also include 

motivational activities such as didactic games, problem solving and tasks of fun mathematics. 

Only in the choice of the dominant learning form – the frontal and the ways of revision, which 

is still most often done through solving tasks in a workbook, most teachers remain in 

traditional frames. The overwhelming general attitude of pupils (regardless of gender) is to 

change more or at least some kind of thing in a teacher's teaching approach. The most critical 

are in the learning forms, where they want more work in pairs and groups and more use of 

information-communication technology. Pupils also gave some interesting suggestions, such 

as the possibility of outdoor learning and collaborative learning by making posters.  

 

 

Key words: number up to 10 000, number sense, teaching approach, motivation, standpoint 

pupil – teacher  
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1 UVOD 
 

Števila predstavljajo osnovo matematike, na podlagi katere gradimo številna druga 

matematična znanja V literaturi zasledimo številne raziskave o postopnem razvoju pojma 

število pri otrocih, vendar se pojavljajo predvsem vsebine, ki vključujejo obravnavo števil 

manjšega obsega. Ker so tudi večja števila pomembna vsebina v vsakdanjem življenju, je 

bistveno, da učenci dobro usvojijo tudi razumevanje principa desetiškega sistema pri 

obravnavi večjega obsega števil. Pomembno je, da se učitelj zaveda, da je poleg učne vsebine 

predvsem način dela oziroma učni pristop tisti, ki pritegne pozornost in spodbudi motivacijo 

učencev za delo.  

 

Pri obravnavi števil do deset tisoč gre za nadgradnjo že pridobljenega znanja o številih, zato 

se po naših izkušnjah pogosto zgodi, da učitelji ne posvečajo velike pozornosti načrtovanju 

učnih ur v skladu z upoštevanjem načela dobre poučevalne prakse – kakovostnega poučevanja 

matematike, ki ga Freudenthal (1973 v Kavkler, Kalan, Hodnik Čadež, 2015) opredeljuje z 

naslednjimi komponentami: postopno prehajanje med ponazorili, raznolike dejavnosti, 

povezovanje matematike z vsakdanjim življenjem, motiviranje učencev ter individualizacija 

in diferenciacija. Pomembno je, da se učitelj zaveda, da je poleg učne vsebine predvsem način 

dela oziroma učni pristop tisti, ki pritegne pozornost in spodbudi motivacijo učencev za delo.  

Učiteljeva naloga je, da v vsaki vsebini ves čas išče poti in pristope, s katerimi lahko približa 

matematične vsebine učencem do te mere, da jo bodo osmislili, ponotranjili in povezali z 

vsakdanjim življenjem. 

 

V teoretičnem delu magistrskega dela so predstavljeni osnovni pojmi vezani na obravnavo 

naravnih števil do 10 000, nato pa so izpostavljene komponente učnega pristopa poučevanja 

števil, ki smo jih ob prebiranju literature ocenili kot ključne za vzbujanje učne motivacije, 

miselne in gibalne aktivnost ter predvsem pridobivanja osmišljenega in uporabnega znanja z 

razumevanjem. Zapisani so tudi konkretni primeri praktičnih dejavnosti, ki lahko učiteljem 

služijo kot ideje za obogatitev poučevanja v smeri dobre poučevalne prakse pri obravnavi 

naravnih števil različnega obsega. 

 

V empiričnem delu smo ugotavljali stališča učiteljev in učencev do obravnave naravnih števil 

do 10 000 v četrtem razredu. Vodilo raziskave je bilo ugotoviti, kakšen pomen pripisujejo 

poučevanju števil učitelji četrtih razredov osnovne šole, katere učne pristope uporabljajo in 

kaj je njihovo vodilo pri načrtovanju dela. Poleg tega pa raziskati tudi stališča učencev do 

uporabljenega učnega pristopa oziroma predloge in želje učencev v smeri sprememb, ki bi jih 

uvedli pri obravnavi števil do deset tisoč, če bi imeli to možnost. S stališči učencev smo nato 

soočili njihove učitelje. Rezultati predstavljajo vodilo za učitelje v smeri vnašanja 

kakovostnih sprememb v učni pristop in izvajanja raziskav za samorefleksijo lastnega načina 

poučevanja. 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

I. TEORETIČNI DEL 
 
2 NARAVNA ŠTEVILA 

2.1 ŠTETJE IN NASTANEK POJMA ŠTEVILO 
 

Človek je bil že na zgodnji stopnji razvoja prisiljen k štetju. Postopek štetja je uporabljal tako 

pri preštevanju blaga in predmetov, s katerimi je trgoval, kot tudi pri pregledu števila svoje 

črede, članov plemena, sovražnikov itd. Dejstvo je torej, da se je štetje pojavilo že pred samim 

nastankom izdelanega sistema naravnih števil in posebnih imen ter znamenj za števila. Takšen 

primer štetja brez uporabe števil predstavljajo načini štetja ovac s prirejanjem kamenčkov za 

vsako ovco. Ko je ovca zapustila hlev, je dal živinorejec na stran kamenček za posamezno 

ovco in tako je vedel, koliko ovac je odšlo na pašo. Ob vrnitvi ovac pa je s kupčka kamenčkov 

odvzel po enega za vsako ovco in tako je vedel, ali so se vrnile v polni zasedbi. Prav ta način 

štetja po načelu vzajemno enoličnega prirejanja pa je vodil v razvoj pojma »abstraktno« 

naravno število. Kaže namreč na to, da število ni odvisno od narave predmetov, ki jih štejemo, 

niti od tega, kakšni so ti predmeti, temveč je pomembno le, koliko jih je. Pri štetju odmislimo 

individualne razlike med predmeti in le vzporejamo predmete, ki jih štejemo (npr. ovce), s 

predmeti, s katerimi štejemo (npr. kamenčki). Skupine z enakim »številom« predmetov 

(skupina ovc in skupina kamenčkov) lahko združimo v pare, tako da vsak par vsebuje po en 

predmet iz prve in enega iz druge skupine. A kljub temu je bilo razvijanje zavedanja 

abstrakcije pojma števila od narave predmetov dolgotrajno, kar se kaže v ohranjenih imenih 

množic, kot so jata ptic, roj čebel, trop koz … (Devidé, 1984). 

 

Že primitivni človek pa je štel tudi na prste (za vsako prešteto žival je stegnil ali upognil en 

prst), saj je bilo to najbolj praktično, ker ima prste vedno pri sebi, poleg tega pa ima večina 

ljudi enako število prstov na roki, kar je olajšalo sporočanje rezultatov štetja. Ker pa je bil pri 

tem omejen le na štetje manjšega števila predmetov, se je znašel tako, da je na določen način 

zaznamoval, kolikokrat je že stegnil ali skrčil vse prste ene ali obeh rok. Prav na podlagi 

računanja na prste in števila prstov na roki (10) pa se je pozneje razvil desetiški sistem 

poimenovanja, zapisovanja in računanja s števili. Tu se torej kaže človeška narava začetkov 

matematike (Devidé, 1984). 
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2.2 POIMENOVANJE ŠTEVIL IN ZNAMENJA ZANJE 
 

Ko se je postopek štetja že razvil, se je pojavila tudi potreba po sporočanju rezultatov 

preštevanja. Tako so začela nastajati imena za posamezna števila in z razvojem pisave tudi 

posebna znamenja oziroma simboli za števila. Najpreprostejši način zapisovanja števil je 

izhajal iz samega postopka štetja (število ena so označili z eno potezo) in štetja na prste 

(pleme Zulu v južni Afriki število devet v prevodu poimenuje »izpusti en prst«), ponekod pa 

se je razvil cel sistem imen števil (pleme ob reki Orinoko – število pet poimenujejo kot »cela 

roka«, šest kot »eden na drugi roki« itd.). Vsa ta imena in oznake so smiselne za manjša 

števila, pri večjih pa je bilo treba poiskati nov način. Najprej se je pojavilo t. i. seštevalno 

zapisovanje števil, pri čemer so določena (izstopajoča) števila označili s posebnimi znamenji, 

nato pa z njihovim nizanjem označevali vsa ostala števila. Tako so že v starem Egiptu 

uporabljali desetiški sistem, pri čemer so bila izstopajoča števila desetiške enote oziroma 

potence števila deset.  

 

Števke, kot jih poznamo danes, so v evropski prostor vpeljali arabski matematiki, ki so 

spoznali prednosti indijskega pozicijskega zapisovanja števk od nič do devet in ga (z nekaj 

prilagoditvami) tudi prevzeli. Te »arabske« števke so v 12. stoletju prek Španije prodrle v 

Evropo in izpodrinile do tedaj razširjene rimske številke (Devidé, 1984). 

 

2.3 DESETIŠKI SISTEM 
 

Človek lahko naenkrat vidi le manjše količine (4 do 5 enot), večje količine pa je treba šteti. V 

ta namen so različna ljudstva našla svoje načine za izražanje večjih količin (moči množice z 

večjim številom elementov) z združevanjem manjših enot v večje. Že Perzijci so v 5. st. pr. n. 

št. za zaznamovanje večjih števil uporabljali vezanje vozlov na vrvici, Inki so nato ta sistem 

še izboljšali in razvili svoj sistem, kjer so dolžina vrvice, barva in položaj vozla predstavljala 

določeno količino oziroma enoto (ena, deset in sto). Sumerci pa so za predstavitev večjih 

števil uporabljali različno velike kamne (manjši kamen je predstavljal eno enoto, večji deset 

in največji šestdeset) (Fosnot, Dolk, 2001). 

 

Desetiški sistem in pozicijski zapis, kot ga uporabljamo danes, se je razvil veliko pozneje. 

Zapis števil s števkami se je prvič pojavil v Indiji, vendar pa takrat še niso poznali števila nič, 

zato so uporabljali t. i. pozicijski zapis, kjer je vsaka vrstica dala številu drugačno vrednost 

(števka 2 v drugi vrstici je predstavljala število 20, števka 2 v tretji vrstici pa število 200). 

Pozneje, ko se je razvila ideja števila nič, so tega zaradi nezmožnosti konkretne ponazoritve in 

povezave z realnostjo najprej uporabljali le ob drugih številih. Ničla je torej najprej 

predstavljala simbol, ki pove, kaj se zgodi s številom, če ga množimo z deset, kasneje tudi 

simbol za odsotnost predmetov v stolpčnem zapisu in šele veliko potem je dobila samostojno 

vlogo števila definiranega z n – n (Fosnot, Dolk, 2001). V desetiškem sistemu, ki ga poznamo 

danes za zapisovanje števil, uporabljamo deset števk (0–9), pri čemer položaj števke pove 

vrednost števila (npr. dvomestno število 32 – števka tri, ki se nahaja na levi, predstavlja 3 

desetice, število 2 pa dve enici). To je razvidno tudi iz poimenovanja števil v večini jezikov, 

kjer je prepoznaven določen vzorec oziroma analogija (npr. v slovenščini 55 – petinpetdeset, 

56 – šestinpetdeset; v angleščini fifty-five, fifty-six …) (Hopkins, Gifford, Pepperell, 1996). 
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2.4 NARAVNA ŠTEVILA 
 

Zgodovina matematike pravi, da njene začetke predstavlja nastanek pojma »abstraktno 

naravno število« oziroma izoblikovanje imen in znamenj za števila, ki se je pojavilo pred 

približno deset tisoč leti. Naravna števila so torej na neki način podlaga vse matematike, kljub 

temu pa se mnenja matematikov o tem, kaj pomeni naravno število, še vedno ne ujemajo 

(Devidé, 1984). 

 

Z imenom naravna števila so matematiki na splošno poimenovali osnovne matematične 

objekte oziroma vsakdanja števila, kot so 1, 2, 3, 4, 5, 6 …, torej števila, s katerimi štejemo. 

Vsako posamezno naravno število razumemo predvsem skozi njegove lastnosti, njegov odnos 

do drugih števil in njegovo vlogo v številskem sistemu (Gowers, 2002). Naravna števila 

predstavljajo najosnovnejšo množico števil, ki jih uporabljamo v matematiki. Nemški 

matematik G. Cantor je množico opredelil kot skupek določenih predmetov, ki jih zaznamo 

oziroma si jih zamislimo in jih obravnavamo kot neko celoto. Množica naravnih števil je torej 

množica števil, ki jih uporabljamo za štetje, znotraj nje pa lahko izvajamo računski operaciji 

seštevanja in množenja (Bentley, 2010). 

 

Prvo naravno število (n) je število ena, s seštevanjem števila ena s samim seboj pa nato lahko 

dobimo vsa druga naravna števila. Naravna števila so urejena v natančno določenem vrstnem 

redu. Vsako prištetje števila ena drugemu naravnemu številu poveča to število za ena. Pri 

štetju torej vsakemu naravnemu številu sledi eno samo točno določeno število, ki je za ena 

večje in ga imenujemo naslednik (n') (Graselli, 2008). Na podlagi tega je italijanski 

matematik G. Peano postavil pet aksiomov, s katerimi opredelimo naravna števila in so 

podlaga vse aritmetike (Graselli, 2008): 

P1: 1 je naravno število. 

P2: Vsako naravno število n ima za naslednika natančno določeno število n'. 

P3: 1 ni naslednik nobenega naravnega števila. 

P4: Različni naravni števili imata različnega naslednika. 

P5: Vsaka množica naravnih števil, ki vsebuje 1 in je v njej obenem s številom n 

vedno tudi njegov naslednik n', vsebuje vsa naravna števila. 

Iz aksioma številka pet izhaja vprašanje, koliko je vseh naravnih števil. Tudi s tem se je 

ukvarjal Cantor, ki je ugotovil, da je množica naravnih števil neskončna množica, torej je 

naravnih števil neskončno mnogo, saj vsakemu naravnemu številu sledi še eno število 

(Bentley, 2010).  

 

V zaporedju naravnih števil se izmenjujejo soda in liha števila. Soda oziroma parna števila so 

vsa števila, ki so deljiva z dve, liha oziroma neparna števila pa so števila, ki niso deljiva z dve. 

Vsako naravno število lahko torej uvrstimo v neskončno množico sodih ali lihih števil 

(Graselli, 2008). 

 

Danes poznamo različne načine pojmovanja (uporabe) naravnih števil, in sicer (Magajna, 

2009): 

 korespondenčno pojmovanje, kjer ne operiramo direktno s števili, ampak zgolj 

primerjamo količine (več kot, manj kot, enako kot) z vzajemno enoličnim prirejanjem 

(en kamenček za eno ovco) brez uporabe konkretnih števil; 

 ordinalno pojmovanje, kjer število objektov določimo s preštevanjem, tj. povratno 

enoličnim povezovanjem z danim zaporedjem objektov, pri tem pa določimo le, ali je 

število objektov v določeni množici manjše ali večje kot v drugi; 
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 kardinalno pojmovanje, kjer je število lastnost množice (nabora) objektov, pri čemer 

ni pomembna razporeditev objektov in način štetja. 

 

Za zapisovanje števil pa uporabljamo mestni sistem zapisovanja, kjer le nekaterim številom 

pripišemo znak (števko), pomen števke v zapisu števila pa je odvisen od položaja števke (npr. 

števka 1 na položaju desetic pomeni število deset, medtem ko 1 na položaju stotic pomeni 

število sto). 
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3 RAZVOJ ŠTEVILSKIH PREDSTAV PRI OTROKU 
 

Sodobne generacije otrok že v zgodnjih letih izkazujejo visoko sposobnost besednega štetja. 

Že predšolski otroci po navadi dobro poznajo imena števil in jih naštevajo v pravilnem 

vrstnem redu (predvsem v številnih izštevankah in pesmih), vendar pa takšna zmožnost 

naštevanja števil ne pomeni, da otrok tudi razume pojem števila. Pogosto se namreč zgodi, da 

imajo otroci, ki sicer obvladajo besedno štetje, pri pravilnem štetju vrste predmetov številne 

težave (Labinowicz, 2010). 

 

Z raziskovanjem otrokovega mišljenja in razumevanja števil se je poglobljeno ukvarjal 

epistemolog in psiholog Jean Piaget. S praktičnimi preizkusi je preverjal otrokove sposobnosti 

razumevanja razredne inkluzije in konzervacije števila, na podlagi raziskav pa so se 

izoblikovala načela in metode, ki naj bi jim sledili učitelji nižjih razredov osnovne šole 

(Labinowicz, 2010). 

 

3.1 UGOTAVLJANJE ENAKOSTI ŠTEVILA – UJEMANJE ENA PROTI 

ENA  
 

Vzporejanje oziroma prirejanje predmetov ena proti ena predstavlja najenostavnejši način 

primerjanja enakosti (enake moči množic) dveh skupin predmetov. Da bi ugotovili, ali je 

otrok zmožen takšnih primerjav, lahko po Piagetu pripravimo praktičen preizkus, v katerem 

položi odrasli v vrsto pred otroka določeno število (npr. osem) predmetov (npr. bombonov), 

nato pa da otroku škatlo z drugimi predmeti (npr. frnikolami, link kockami …) in ga spodbudi 

naj na mizo postavi toliko predmetov (frnikol), kolikor jih je prej postavil že odrasli 

(Labinowicz, 2010). 

 

Skladno z ugotovitvami že izvedenih raziskav bi večina petletnih otrok poleg prvotne vrste 

predmetov postavila neujemajoče število drugih predmetov, vendar bi te postavila tako, da se 

konca obeh vrst predmetov ujemata. To kaže na dejstvo, da se otrok pri teh letih osredotoči na 

dolžino obeh vrst predmetov, zanemari pa njihovo število, medtem ko naj bi običajni šestletni 

otrok že brez težav pravilno prirejal predmete eden enemu v dveh vrstah. Take dejavnosti so 

sicer predštevilske, saj zmožnost prirejanja eden enemu ni odvisna od samega razumevanja 

števila, vendar pa oblikuje podlago za poznejše razumevanje tega. »Pravo« štetje namreč 

predstavlja nadgradnjo prirejanja dveh nizov predmetov eden enemu, saj vsebuje povratno 

enolično prirejanje števil predmetom, ki jih štejemo, pri čemer je pomembno, da nobenega od 

predmetov ne izpustimo, vsakega štejemo le enkrat, število, ki ga preštejemo zadnje, pa velja 

za celotno množico (Labinowicz, 2010). 
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3.2 KONZERVACIJA ŠTEVILA 
 

Za ugotavljanje sposobnosti konzervacije – zavedanja stalne enakosti števila, po Piagetu 

uporabimo preprost preizkus, v katerem pred otroka postavimo dve vrsti predmetov (vsaj 

osem predmetov v vsaki), ki so v bijektivni korespondenci. Otroka prosimo, da pove, ali je v 

obeh vrstah enako število predmetov. Nato ga opozorimo, naj bo pozoren na to, kar bomo 

storili. Pred njegovimi očmi raztegnemo eno vrsto predmetov tako, da se dolžini obeh nizov 

ne ujemata več. Znova sledi vprašanje: »Ali je v obeh vrstah enako število predmetov«? 

(Labinowicz, 2010). 

 

Piaget je na osnovi rezultatov opisanega preizkusa ugotovil, da večina otrok do sedmega leta 

nima razvite konzervacije števila, saj se osredotočijo zgolj na končni rezultat (neenaka dolžina 

vrst) in ne na proces preurejanja. Iz njihovih odgovorov pa lahko sklepamo, da zanje dolžina 

vrste predmetov predstavlja moč množice. Konzervacija števila se razvija postopno, preko 

praktičnih izkušenj, za doseganje te stopnje razumevanja števila pa je bistvenega pomena, da 

ima otrok že razvito zmožnost decentriranja (sposobnost osredotočenja na več lastnosti hkrati) 

in izvajanja logičnih zaključkov. Tako naj bi bila večina otrok (trije od štirih) pri sedmih letih 

že sposobna konzervacije in njenega utemeljevanja (ohranjanje količine – identiteta in 

reverzibilnost), vendar pa se težave še vedno lahko pojavljajo pri konzervaciji večjih števil 

(večja od 10) (Labinowicz, 2010). 

 

3.3 RAZREDNA INKLUZIJA 
 

S preizkusom razredne inkluzije ugotavljamo otrokovo zmožnost primerjave dela s celoto. To 

izvedemo tako, da pred njega postavimo skupino predmetov iz enakega materiala (npr. 

plastični žetoni), ki so večinoma določene barve (npr. zelene), nekaj pa je drugačnih (npr. 

modrih). Nato otroku zastavimo vprašanje: »Ali je več zelenih ali plastičnih žetonov?« 

 

Rezultati teh raziskav so pokazali, da večina otrok, ki so mlajši od sedmih let, odgovori, da je 

več zelenih žetonov. Posledično pridemo do ugotovitve, da imajo otroci na predoperacionalni 

stopnji razvoja težave z razumevanjem dejstva, da je ena skupina predmetov (zeleni žetoni), 

sočasno tudi del druge (plastični žetoni). Prav zaradi težav z usklajevanjem odnosa, podajo 

odgovore na ravni pojavne oblike največje vidne množice (zeleni žetoni). To dokazuje 

določene omejitve pri logičnem mišljenju otrok na predoperacionalni stopnji, ki imajo 

pomemben vpliv na razumevanje števila in računskih operacij seštevanja in odštevanja. 

Otrokova pozornost je namreč na tej stopnji lahko usmerjena le na del ali na celoto, ne pa na 

oboje hkrati in ugotavljanje njunega odnosa (Labinowicz, 2010). 
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4 SPOZNAVANJE NARAVNIH ŠTEVIL NA RAZREDNI 
STOPNJI ŠOLANJA 
 

Piaget razlikuje različne razvojne stopnje otroka, ki jih moramo upoštevati tudi pri 

poučevanju števil. Rezultati raziskav so pokazali, da je največ otrok med sedmim in enajstim 

letom starosti na splošno na stopnji konkretnih operacij. Na to stopnjo naj bi večina otrok 

prišla ob vstopu v šolo in na njej ostala v času nižje (razredne) stopnje poučevanja 

(Labinowicz, 2010). V tem obdobju otrok lahko operira na osnovi, ki jo je že pridobil, bolje 

pa deluje, če ob tem uporablja predmete iz svojega okolja, konkretne pripomočke in posnetke 

stvarnih situacij, saj še ne zmore misliti hipotetično. Z ustrezno strukturo predmetov iz 

okolice pa lahko učitelj pospeši nastanek hipotetičnega mišljenja (Labinowicz, 2010).  

 

Poznavanje stopenj in zavedanje, na kateri stopnji se učenci nahajajo, pomaga učitelju, da se 

ves čas zaveda, da na zgodnji stopnji šolanja (prvo in drugo triletje) lahko od večine učencev 

pričakuje uporabo in razumevanje logičnih operacij le ob ustrezni rabi konkretnih 

pripomočkov in izvajanju organiziranih učnih situacij oziroma ustreznega učnega pristopa 

(Dienes, Golding 1974). Dienes in Golding (1974) tako ob sklicevanju na spoznanja Piageta 

navajata učna načela, ki naj bi jim sledili pri poučevanju vseh učnih predmetov, tudi 

matematike: 

 učenje ob delu (lastna dejavnost, aktivno sodelovanje učenca v učnem procesu), 

 učenje s pomočjo osebne izkušnje (zbiranje različnih izkušenj s strani učencev), 

 učenje s pomočjo predmetov – nestrukturiranih in strukturiranih. 

 

4.1 DIENESOVI PRINCIPI POUČEVANJA IN UČENJA MATEMATIKE 
 

Dienes in Golding (1974) sta v luči odkrivanja iskanja nove metode poučevanja matematike 

zasnovala raziskave, ki so jih preizkušali na različnih koncih sveta. Na podlagi rezultatov pa 

sta oblikovala sklepe oziroma principe za učinkovito poučevanje matematike: 

 princip dinamičnosti, 

 princip predstavne spremenljivosti, 

 princip matematične spremenljivosti, 

 princip konstrukcije. 

 

Princip dinamičnosti izhaja iz spoznanja različnih avtorjev (Piaget idr., v Golding, Dienes, 

1974), da učenje obsega različne stopnje, ki imajo posebne lastnosti. Dienes in Golding 

(1974) sta tako oblikovala zaporedje stopenj učenja, ki naj bi jih upoštevali pri poučevanju 

matematike s pomočjo strukturiranih učil: 

 stopnja svobodne igre, 

 stopnja strukture oziroma strukturirane igre, 

 stopnja vaje. 
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STOPNJA SVOBODNE IGRE 

Vsak učenec naj bi imel ob spoznavanju novih učil nekaj časa za svobodno igro z njimi. To 

naj bi trajalo, dokler otrok želi – odvisno od posameznega otroka – noben pa naj ne bi te 

stopnje preskočil. Igra z učili predstavlja začetno stopnjo implicitnega učenja, v kateri naj bi 

učenec ob igri sam prihajal do različnih spoznanj (npr. da se da ploščice za prikaz številskih 

sistemov z nižjo osnovo vključiti v tiste z višjo) (Dienes, Golding, 1974). 

 

STOPNJA STRUKTURE 

Na drugi stopnji učenec že uporablja učila na predviden/poseben način. Učitelj ga mora 

voditi, da gre skozi vrsto izkušenj, ki ga vodijo do abstrakcije ideje, ki jo ponazarja učilo. 

Pomembno je, da pri razumevanju posamezne matematične ideje učenec zbere čim več 

podobnih izkušenj z uporabo različnih učil, ki ponazarjajo isti matematični pojem oziroma 

idejo. Pri tem ga moramo usmerjati, da se osredotoči na zamisel, ki jo strukturirano sredstvo 

predstavlja, odmisliti pa mora nepomembne detajle, ki so del učila (Dienes, Golding, 1974). 

 

STOPNJA VAJE 

Stopnja vaje je namenjena razširitvi, utrditvi in poglabljanju znanja strukture, ki jih je učenec 

pridobil v predhodnih stopnjah. Gre torej predvsem za uporabo znanja tistega, kar je otrok 

abstrahiral preko različnih izkušenj (Dienes, Golding, 1974). 

 

 

Princip predstavne spremenljivosti izpostavlja, da je smiselno vsako matematično idejo ali 

pojem posredovati in predstaviti na čim več različnih načinov. Ob tem je treba upoštevati, da 

se različni učenci učijo različno hitro in na različne načine. Učna situacija, ki je za enega 

učenca ustrezna, ni nujno taka tudi za drugega učenca. Bolj različno kot posredujemo učno 

snov, več učencem bomo omogočili, da pridejo do novih spoznanj. Vsak pojem naj bi torej 

najprej predstavili konkretno, z uporabo ustreznih učnih pripomočkov in učil, nato grafično in 

šele pozneje simbolno. Pri tem pa moramo biti pozorni tudi na to, da moramo uporabljati 

različne ponazoritve za isti pojem, saj bomo le na tak način dosegli, da bodo učenci 

napredovali do razumevanja in abstrahiranja predstavljenega pojma, namesto da se preveč 

osredotočijo na spoznavanje konkretnega materiala, ki jih lahko zavede v neustrezne 

asociacije (Dienes, Golding, 1974). 

 

Princip matematične spremenljivosti poudarja, da mora učenec pri spoznavanju 

matematičnih pojmov spreminjati čim več spremenljivk, da lahko razume pojem, ki ga je 

abstrahiral. To pomeni, da moramo učencu omogočiti spoznavanje spremenljivosti 

posameznih matematičnih pojmov tako, da mu omogočimo različne izkušnje. Npr. pri 

obravnavi strukture številskega sistema ne smemo otrokovih izkušenj omejiti le na desetiški 

sistem, ampak mu je treba predstaviti tudi druge številske osnove. Na ta način učenec dobi 

pregled nad celotnim številskim sistemom in ga zaradi tega lažje razume in abstrahira 

(Dienes, Golding, 1974). 

 

Princip konstrukcije poudarja, naj bo učenec pri učenju in pridobivanju novega znanja 

aktivno udeležen. Učitelj mora torej učno situacijo oblikovati na tak način, da vsak učenec v 

največji možni meri sam konstruira svoje znanje. Gre za t. i. »metodo ob odkrivanju«, kjer 

učitelj posreduje številne izkušnje in primere, da učenec dojame smisel posredovane 

matematične ideje oziroma pojma (Dienes, Golding, 1974). 
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4.2 NARAVNA ŠTEVILA V UČNEM NAČRTU V DRUGEM TRILETJU 

OŠ 

  
Učni načrt za matematiko (Žakelj, Perat, Lipovec, 2011) obravnava temeljne in za 

posameznika pomembne matematične pojme na načine, ki so usklajeni z otrokovim 

kognitivnim razvojem, njegovimi sposobnostmi in osebnostnimi značilnostmi ter življenjskim 

okoljem. 

 

V vsakem vzgojno-izobraževalnem obdobju se pri matematiki pojavljajo tri glavne teme, in 

sicer geometrija in merjenje, aritmetika in algebra ter druge vsebine. Vse teme so razdeljene 

na vsebinske sklope, posamezen sklop pa še na vsebine. Za vsak vsebinski sklop so v učnem 

načrtu zapisani cilji, vsebine in didaktična priporočila za obravnavo.  

 

Učni načrt opredeljuje splošne in operativne cilje poučevanja matematike. S splošnimi učnimi 

cilji je opredeljen namen poučevanja matematike. Gre za cilje, ki naj bi jih uresničevali ves 

čas poučevanja matematike, ne glede na učno temo oziroma vsebino. Učenci tako razvijajo 

matematično mišljenje (abstraktno, logično in geometrijsko), oblikujejo matematične pojme 

in strukture ter povezujejo znanja med seboj, poleg tega pa ves čas spoznavajo smisel in 

uporabnost matematičnih znanj v vsakdanjem življenju, se učijo ustvarjalnosti in natančnosti 

ter razvijajo zaupanje v lastne sposobnosti, odgovornost in pozitiven odnos do matematike in 

dela idr.  

 

Operativni cilji pa vodijo k usvajanju bistvenih matematičnih pojmov in vsebin. Razdeljeni so 

na obvezne in izbirne. Obvezni operativni učni cilji so namenjeni vsem učencem, saj vodijo 

do znanj, nujnih za splošno izobrazbo ob koncu osnovnošolskega izobraževanja, zato jih mora 

vsak učitelj obvezno vključiti v pouk. Izbirni cilji pa so namenjeni poglabljanju znanja in 

dodajanju, učitelj pa jih v pouk vključi skladno z zmožnostmi in interesi posameznih učencev 

(Žakelj, Perat, Lipovec, 2011) . 

 

V nadaljevanju se bomo osredotočili na tematski sklop aritmetika in algebra v drugem triletju 

osnovne šole. Natančneje bomo predstavili vsebine, ki so vezane na obravnavo naravnih 

števil. 

 

UČNI CILJI 

 

Učenci naravna števila in število nič začnejo spoznavati že v prvem razredu osnovne šole, 

nato pa svoje znanje le nadgrajujejo in širijo obseg števil, ki jih spoznajo in z njimi operirajo. 

V učnem načrtu so ob pridobivanju številskih predstav v prvem vzgojno-izobraževalnem 

obdobju zapisana tudi pomembna didaktična priporočila. Izpostavljeno je, da mora 

pridobivanje številskih predstav temeljiti na praktičnih aktivnostih ter uporabi različnih 

konkretnih materialov, nazornih ponazoril in primernih didaktičnih sredstev. Bistvene metode 

pouka pa so ob tem igra, opazovanje in izkušenjsko učenje, medtem ko naj dejavnosti 

temeljijo predvsem na urejanju števil po velikosti, določanju odnosov med njimi in štetju 

(štetje naprej, nazaj in s korakom). V prvem triletju tako učenci spoznajo števila do 1000, v 

drugem pa znanje nadgradijo z večjim obsegom števil in ob tem ves čas razvijajo različne 

načine operiranja s števili (štetje, branje, pisanje, razlikovanje, urejanje, določanje odnosov 

med števili itd.) (Žakelj, Perat, Lipovec, 2011). 
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Za obravnavo naravnih števil v četrtem razredu so v učnem načrtu navedeni naslednji učni 

cilji (prav tam): 

Učenci: 

 štejejo, zapisujejo in berejo števila do 10 000; 

 urejajo naravna števila do 10 000; 

 razlikujejo desetiške enote (E, D, S, T, Dt ipd.); 

 določijo predhodnik in naslednik števila;  

 oblikujejo zaporedje in nadaljujejo dano zaporedje  

 naravnih števil; 

 števila zaokrožijo na desetice, stotice, tisočice; 

 razlikujejo liha in soda števila; 

 zapisujejo in berejo naravna števila večja od 10 000. 

 

V petem razredu se obseg obravnavanih števil razširi do milijona, obravnavamo pa tudi pojma 

predhodnik in naslednik danega števila. Ob koncu drugega triletja pa učenci poznajo in 

operirajo že s števili preko milijona in usvojijo pojem neskončna množica naravnih števil.  

 

 

STANDARDI ZNANJA 

V učnem načrtu so opredeljeni standardi znanja in minimalni standardi znanja, ki izhajajo iz 

predhodno zapisanih operativnih ciljev, vsebin in kompetenc. Standardi znanja predstavljajo 

temeljna znanja, ki naj bi jih učenci dosegli v posameznem vzgojno-izobraževalnem obdobju, 

medtem ko minimalni standardi znanja opredeljujejo znanja, ki so potrebna za napredovanje v 

naslednji razred. 

 

Po koncu drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja naj bi imel vsak učenec naslednja znanja 

vezana na poznavanje in operiranje z naravnimi števili: 

 

Učenec: 

 pozna lastnosti in odnose med naravnimi števili ter jih uporablja v danih situacijah; 

 smiselno zaokroži število; 

 zanesljivo uporablja računske operacije in računske zakone v množici naravnih števil s 

številom 0; 

 oblikuje vzorce in številska zaporedja ter jih nadaljuje; 

 reši matematične probleme in probleme iz vsakdanjega življenja. 

 

Da bi lahko dosegli te standarde, je pomembno, da učenci že od samega začetka razumejo 

pojem števila in ga nato nadgrajujejo. Za to pa je nujna postopnost obravnave in ustrezen 

didaktični pristop (Žakelj, Perat, Lipovec, 2011). 
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5 KAKO PRIBLIŽATI OBRAVNAVO NARAVNIH ŠTEVIL 
UČENCEM  
  
V preteklosti so se pojavljale številne kritike, da učenci pri poučevanju o številih pridobivajo 

preveč praktičnih spretnosti računanja brez razumevanja, smiselnega povezovanja in 

usmerjanja pozornosti na matematične vzorce in povezave, ki se pri tem pojavljajo. 

Posledično se pojavi vprašanje, kateri učni pristopi omogočajo učencem, da postanejo 

samozavestni in prepričani v svoje znanje pri uporabi znanja o številih v znanih in novih 

(problemskih) situacijah. Kot odgovor je v nacionalnem kurikulumu poudarjena uporaba 

različnih učnih sredstev in metod ter razvijanje miselnih strategij in strategij zapisovanja 

(Hopkins, Gifford, Pepperell, 1996). 

 

5.1 VLOGA UČITELJA 

  
Učenci lahko razvijajo razumevanje matematičnih pojmov le ob ustrezno načrtovanem 

poučevanju (Kavkler, Kalan, Hodnik Čadež, 2015). Za to je potreben predvsem ustrezen učni 

pristop in način dela s strani učitelja. Hopkinsova, Giffordova in Pepperellova (1996) kot 

predpogoje za ustrezno poučevanje o številih navajajo, da mora učitelj: 

 razumeti strukturo številskega sistema in računanja, ki ga bo obravnaval z učenci; 

 imeti zavedanje o možnosti napačnih predstav in razumevanj pri učencih; 

 spodbujati učence, da razložijo svoje razmišljanje in strategije računanja ter graditi 

poučevanje na odgovorih in idejah učencev; 

 poiskati ustrezno ravnovesje med uporabo različnih reprezentacij, miselnih strategij in 

računalnikov. 

 

Ko zadostijo zgornjim pogojem, pa morajo učitelji pri načrtovanju poučevanja izhajati iz 

dejstva, da se matematično znanje gradi v več stopnjah. Osnova je motivacija, ki vodi v 

konkretno znanje, iz tega pa se nato razvije posplošeno znanje, ki vodi v proces abstrahiranja 

in razvoja abstraktnega znanja. Na koncu sledi še stopnja kristalizacije, ki predstavlja 

vključevanje novega znanja v predhodno izgrajeno matematično miselno strukturo (Hejny, 

2012). Učitelj je torej odgovoren za vzbujanje učenčevega zanimanja za učenje, ustrezno 

posredovanje učne snovi in ugotavljanje ter odpravljanje težav, s katerimi se srečujejo učenci. 

Hejny (2012) tako izpostavlja naslednje temeljne naloge učitelja:  

 zagotavljanje optimalne klime za učenje – poskrbeti, da se noben učenec med poukom 

ne dolgočasi ali doživlja stiske, spodbujati učence in pomagati pri oblikovanju 

pozitivne samopodobe učencev; 

 dopuščanje prostora za pobude učencev – dopuščati vprašanja, lastne strategije 

reševanja pri učencih in samostojen način razmišljanja učencev; 

 dopuščanje diskusije med učenci – vanjo naj bodo vključeni vsi učenci, dopuščati tudi 

ideje, ki na začetku niso nujno ustrezne za dano matematično situacijo; 

 izogibanje izpostavljanju napak učencev – omogočiti učencem, da sami ugotovijo 

svoje napake, ki jih nato vodijo h globljemu razumevanju; 

 priprava ustreznih nalog za učence – upoštevati sposobnosti, zmožnosti in predznanje 

učencev ter jim s tem omogočiti pozitivno samopodobo ob pravilnih rešitvah; 

 spodbujati učence, da razvijajo zanimanje za načine razmišljanja o nalogah in 

strategijah, ki se jih poslužujejo drugi učenci/sošolci – razvijati kritično razmišljanje in 

demokratičnost pri učencih. 
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5.2 MOTIVACIJA 
 

Marentič Požarnikova (1988) opredeli motivacijo kot proces izzivanja in usmerjanja 

človekove aktivnosti z namenom, da bi dosegli določene cilje oziroma zadovoljili potrebe, ki 

so izvor motivacije. Gre torej za željo, da zadostimo določenim motivom.  

 

Obstaja več klasifikacij vrst in oblik motivacije. Ena izmed najosnovnejših je delitev glede na 

izvor motivacije, ki je lahko notranji ali zunanji. Pri učencih naj bi spodbujali predvsem 

prisotnost notranje motivacije, to je motivacije, ki izvira iz učenčeve notranjosti (lastnega 

zanimanja za neko dejavnost), seveda pa lahko za dosego tega uporabimo tudi zunanje 

spodbude (pohvale, nagrade, tekmovanja …) (Juriševič, 2006).  

 

Da lahko učenec znanje ponotranji in izgradi miselno strukturo, mora torej začutiti pomen 

oziroma smiselnost vsebine znanja, ki ga pridobiva (Žakelj, 2003). Ob tem se pojavi pojem 

učna motivacija. Gre za psihološki proces, ki učenca spodbudi k učenju, ga pri tem usmerja, 

vpliva na intenzivnost učenja in omogoča vztrajanje. Učna motivacija torej pomembno vpliva 

na to, v kolikšni meri in kako kakovostno se bodo učenci nekaj naučili na osnovi dejavnosti in 

podatkov, ki so na razpolago (Puklek Levpušček, Zupančič, 2009). Cilj poučevanja je, da bi v 

učencih vzbudili notranjo motivacijo, radovednost, željo po učenju in pridobivanju novega 

znanja.  

 

Z vidika spodbujanja motivacije pri pouku matematike je za poučevanje primerna 

konstruktivistična teorija učenja, ki izpostavlja aktivno vlogo učenca v procesu oblikovanja 

znanja. Učitelj naj bi v nasprotju z behavioristično teorijo (kjer učitelj le prenaša znanje na 

učenca, ki je pasiven prejemnik) organiziral take učne situacije, ki učence spodbudijo k 

učenju (Hodnik Čadež, Manfreda Kolar, 2009).  

Rezultati študij (Koestner in Ryan, 1999 v Puklek Levpušček, Zupančič, 2009) kažejo, da na 

notranjo motivacijo pomembno vplivajo odzivi iz okolja. Učitelj je tisti, ki z oblikovanjem 

ustreznih učnih razmer lahko močno vpliva na notranjo motivacijo učencev za delo. Juriševič 

(2006) priporoča, naj imajo učenci čim večkrat možnost izbire nalog, naloge naj bodo 

raznolike in vsebujejo novosti, divergentna vprašanja, presenečenja … Poleg tega pa opozarja 

tudi na pomen učiteljeve sprotne in konkretne povratne informacije. A. Žakelj (2003) pa poleg 

tega izpostavi še pomen kognitivnega konflikta. Tega sprožimo s smiselno postavljenimi 

vprašanji ter povezovanjem nove snovi z znanjem, ki ga učenci že imajo (tako da razumejo, 

da morajo obstoječe znanje razširiti, saj sedanje znanje ne zadostuje za reševanje novih 

problemskih situacij), zato je pomembno tudi stalno preverjanje poznavanja že obravnavanih 

pojmov in vsebin. Učenci morajo o novem pojmu aktivno razmišljati in reševati problemske 

situacije (Žakelj, 2003). Učitelj pa mora z ustreznimi sredstvi pri učencih vzbuditi primerno 

stopnjo radovednosti in napetosti, da lahko sledijo pouku in so pri tem miselno aktivni 

(Marentič Požarnik, 1988). Bolj motivirani učenci namreč v učnih situacijah uporabljajo 

kompleksnejše spoznavne procese in se posledično tudi bolj kakovostno naučijo (Puklek 

Levpušček, Zupančič, 2009). 

 

Peklaj, Kalin, Levpušček in Valenčič Zuljan (v Žakelj, Valenčič Zuljan, 2015) povzemajo 

različne načine učiteljevega spodbujanja učenčeve motivacije in učinkovitosti: 

 z osmislitvijo pomena učenja (povezovanje z vsakdanjim življenjem); 

 nudenjem možnosti izbire načinov pouka (oblike, metode) in učne snovi (izbirne 

vsebine, ki jih želijo poglobiti); 

 z učinki presenečenja, ki pri učencih vzbudijo radovednost (npr. uvodna motivacija); 
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 z metodami izkustvenega učenja (igre vlog, simulacije, eksperimenti, problemski pouk 

itd.); 

 z oblikovanjem učenčevih lastnih ciljev učenja (učitelj pomaga učencem postaviti 

ambiciozne, a realne cilje); 

 s podporno naravnanim učnim okoljem; 

 z jasno izraženimi učiteljevimi pričakovanji (opredeljene pravice in dolžnosti, pravila, 

navodila dela); 

 s posredovanjem rednih povratnih informacij. 

  

Poleg strokovnega matematičnega in didaktičnega znanja je torej potrebno učiteljevo dobro 

poznavanje učencev, da lahko izbere ustrezen učni pristop in način dela skladno z 

zmožnostmi posameznih učencev (Hejny, 2012).  

 

5.3 UČNI PRISTOP 
 

Poučevanje o številih mora potekati v smiselnem zaporedju, kjer gre za postopno 

napredovanje in nadgrajevanje znanja, ki naj bi potekalo v naslednjem vrstnem redu 

(Hopkins, Gifford, Pepperell, 1996): 

 razvijanje in razumevanje desetiškega sistema ter postopno razširitev številskega 

sistema; 

 razumevanje odnosov med števili in razvijanje strategij računanja oziroma 

spoznavanje računskih operacij; 

 reševanje matematičnih problemov in matematičnih besedilnih nalog. 

 

Poleg postopnosti in upoštevanja predznanja pa je treba pri obravnavi naravnih števil izbrati 

tudi ustrezen učni pristop. V nadaljevanju podrobneje opredelimo komponente učnega 

pristopa pri obravnavi naravnih števil, ki jih ocenjujemo kot bistvene, da učencem čim bolj 

približamo dano učno temo, spodbujamo njihovo motiviranost ter v njih sprožimo miselno in 

gibalno aktivnost z namenom pridobivanja osmišljenega znanja z razumevanjem, ki ga bodo 

lahko uporabljali v novih učnih in vsakdanjih situacijah. Mednje štejemo: 

 uporabo različnih reprezentacij, 

 izvajanje didaktičnih iger, 

 reševanje matematičnih problemov in vključevanje principov realistične matematike, 

 uporabo raznolikih učnih metod in oblik, 

 izvajanje diferenciacije in individualizacije dela. 
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5.3.1 Vloga različnih reprezentacij 

 

Pouk, ki temelji na raziskovanju reprezentacij posameznega matematičnega pojma ter 

spodbuja učence, da samostojno prehajajo med njimi, je glede na številne raziskave (Duval 

2002 v Kavkler, Kalan, Hodnik Čadež, 2015) učinkovitejši (omogoča boljše učenje z 

razumevanjem) kot tisti, ki tega ne omogoča (Kavkler, Kalan, Hodnik Čadež, 2015).  

Razlikujemo notranje in zunanje reprezentacije matematičnih idej. Notranje so opredeljene 

kot miselne predstave, ki ustrezajo posameznikovemu notranjemu oblikovanju resničnosti 

(posameznikov svet izkušenj). Zunanje reprezentacije pa so sestavljene iz simbolnih 

elementov, ki so ustrezno strukturirani in imajo vlogo predstavite določene matematične 

realnosti. Gre torej za reprezentiranje nečesa z nečim drugim (Hodnik Čadež, 1998). V osnovi 

ločimo tri vrste zunanjih reprezentacij (Hodnik Čadež, 1998): 

 konkreten oziroma strukturiran didaktični material, 

 grafične oziroma vizualne ponazoritve, 

 matematične simbole. 

 

Pri reprezentaciji matematičnih pojmov moramo upoštevati tako zaporedje (Bruner, (1966) 

navaja naslednje zaporedje: enaktivna – ikonična – simbolna reprezentacija) kot povezave 

med reprezentacijami, da lahko učenec zazna povezavo konkretne reprezentacije z abstraktno 

(Chapman, 2010). Prehod med reprezentacijami pa mora potekati postopoma in v skladu z 

napredkom posameznega učenca.  

Obravnavo naravnih števil tako začnemo s procesom štetja konkretnih predmetov/ponazoril, 

nato pa ob obravnavi posameznega števila prehajamo v smeri konkretno – grafično – 

simbolno, pri čemer števila sočasno ponazorimo na vse tri načine, da vzpostavimo interakcijo. 

Pozneje pa skladno z napredkom učencev stremimo zgolj k uporabi simbolnih reprezentacij 

(Hodnik Čadež, 2011/2012). 

 

Konkretne reprezentacije 

Pod konkretna ponazorila spadajo vse stvari, ki jih učenec uporablja in se ob rokovanju z 

njimi tudi uči (Hodnik Čadež, 2001). Konkretni material glede na kompleksnost delimo na 

strukturiranega in nestrukturiranega. Nestrukturiran material predstavljajo predmeti iz 

okolice, kot so npr. fižol, kamenčki, frnikole, sponke, kocke … Strukturiran didaktični 

material pa je izdelan namensko za učenje matematike in ima strukturo, katere namen je, da jo 

učenec v procesu učenja usvoji (Hodnik Čadež, 2001). V to skupino ponazoril spadajo 

Dienesove plošče, link kocke, stotični kvadrat, številska os, pozicijsko računalo itd. 

 

Pri uporabi konkretnih pripomočkov ni dovolj le fizična manipulacija učencev z njimi, ampak 

je pomembno, da učenci ponotranjijo slike, ki jih ponujajo ponazorila in znajo ubesediti, kaj 

počnejo. Ponazorila so torej le pripomoček, saj didaktični material ne reprezentira sam po 

sebi, ampak je v tem odnosu ključen učenec, ki reprezentaciji pripiše pomen (povezava 

fizičnega manipuliranja s predmetom in miselnega procesa). V ta namen se mora učitelj znati 

vživeti v učence in predvideti težave, ki se lahko pojavijo pri rokovanju s konkretnim 

materialom. Učenec lahko namreč neko ponazorilo dojema matematično (kot reprezentacijo 

abstraktnega matematičnega pojma) ali pa le kot fizični objekt, ki zanj nima povezave z 

matematičnimi idejami, ki so v ozadju. Pomembno je torej zavedanje, da morajo učenci pri 

določenih učnih vsebinah/konkretnih materialih najprej izoblikovati notranje reprezentacije, 

da lahko ustrezno uporabijo in interpretirajo konkretna ponazorila (npr. razumeti strukturo 

desetiških enot in desetiškega sistema, preden lahko ustrezno razume/uporablja Dienesova 

ponazorila desetiških enot), medtem ko raba nekaterih konkretnih ponazoril (predvsem 

nestrukturiranih) pripomore k oblikovanju notranjih reprezentacij pri učencih (npr. link kocke 
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pripomorejo k razumevanju odnosov med števili) (Hodnik Čadež, Manfreda Kolar, 2009). 

Didaktični material, ki pri učencih ne izzove določenega miselnega napora, je didaktično 

neustrezen (Hodnik Čadež, 2014).  

Raziskava o vlogi didaktičnih sredstev pri pouku matematike (Hodnik Čadež, Manfreda 

Kolar, 2009) je pokazala, da imajo po mnenju učiteljev in študentov razrednega pouka 

didaktična sredstva pomembno vlogo pri: 

 poglabljanju razumevanja vsebine (kar je lahko razlog za dodatno motivacijo 

učencev); 

 motiviranju različnih skupin učencev (nadarjenih in tistih z učnimi težavami); 

 reševanju matematičnih problemov; 

 iskanju novih načinov in metod dela. 
 

V nadaljevanju navajamo nekaj primerov konkretnih ponazoril, ki se nahajajo tudi na 

seznamu priporočenih učnih pripomočkov za matematiko, ki ga je izdal Zavod Republike 

Slovenije za šolstvo (ZRSŠ) in njihove možnosti uporabe pri poučevanju različnega obsega 

naravnih števil, in sicer:  

 link kocke, 

 Dienesova ponazorila desetiških enot in vezane paličice, 

 številski trak, 

 stotični kvadrat, 

 računalo abakus in aritmetično stojalo 

 pozicijsko računalo, 

 igralni denar, 

 domine/žetončke/karte s števili.  

 

 LINK KOCKE – DESETIŠKE ENOTE, ŠTEVILA DO 100 

Kocke različnih barv z luknjico na eni in čepkom na drugi strani lahko uporabimo 

nestrukturirano ali pa jih sestavimo skupaj. Uporabne so pri spoznavanju manjših števil, kjer 

učenci preštevajo kupčke kock in jim npr. dodajajo ustrezne kartončke s števili ali pa 

zapisanemu številu priredijo ustrezno število kock. Primerne pa so tudi za prikaz odnosov 

med števili (večje/manjše/enako) in desetiških enot (kocka predstavlja enico, deset kock 

sestavljenih v stolpič desetico in deset stolpičev eno stotico).  

 

 DIENESOVA PONAZORILA DESETIŠKIH ENOT IN VEZANE PALIČICE – 

DESETIŠKE ENOTE, ŠTEVILA DO 10 000 

Komplet, ki ponazarja desetiške enote – enice, desetice, stotice in tisočice. Osnovno enoto 

(enico) predstavlja kockica, desetico ponazarja paličica sestavljena iz desetih kockic, stotico 

predstavlja plošča sestavljena iz 100 enot (kockic), tisočico pa ponazarja kocka sestavljena iz 

tisoč enot. Dienesove kocke se uporabljajo predvsem za prikazovanje desetiških enot in 

razmerij med njimi. Združevanje in zamenjevanje (npr. eno desetico »razdrobimo« na deset 

enic, da lahko izvedemo operacijo odštevanja) Dienesovih ponazoril je izvedeno na tak način, 

da prikliče »ravnanje« s števili pri štetju in računanju s prehodom. Na podoben način 

uporabljamo tudi t. i. vezane paličice, kjer posamezna paličica predstavlja enico, snop desetih 

spetih z elastiko desetico, skupek desetih snopov stotico itd. 
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 ŠTEVILSKI TRAK – ŠTEVILA DO 10 000 

Je trak, na katerem so zapisana števila določenega obsega (do 10, do 20, do 100, itd.) v 

določenem razmerju in v ustreznem zaporedju. V razredu naj bi imeli tako razredni stenski 

številski trak, ki je ves čas viden vsem učencem, kot namizne številske trakove za 

posameznega učenca. Na njem so lahko zapisana vsa števila, le poljubna ali zgolj desetice, 

stotice in tisočice. Na začetku deluje predvsem kot opora za učence, ko želijo samostojno 

zapisati določeno število (poiščejo ga na traku), poiskati predhodnik ali naslednik števila in 

pri urejanju števil po velikosti. Številski trak lahko izdelamo tudi tako, da vsebuje »pokrove«, 

ki omogočajo prikazovanje in zakrivanje posameznih števil. Uporabni so tudi prazni številski 

trakovi, ki služijo kot pripomoček za določanje pozicije števil in pri reševanju številskih 

problemov.  

 

 STOTIČNI KVADRAT – ŠTEVILA DO 100 

Gre za tabelo, v kateri so zapisana števila od 1 do 100 (v vsaki vrstici so zapisana števila ene 

desetice). Tudi ta naj bi bil na voljo tako v namizni kot stenski izvedbi. Uporablja se 

predvsem pri povezovanju imen števil z njihovim zapisom s števkami. Učitelj tako npr. 

pokaže na določeno število na številskem kvadratu, učenci pa ga poimenujejo ali obratno 

(pove ime števila, učenci pa ga poiščejo). Uporaben je tudi pri pridobivanju predstav o 

(mestni) vrednosti in poziciji števil (predhodnik in naslednik števila). Za utrjevanje znanja o 

številih lahko izdelamo delno ali popolnoma prazen stotični kvadrat, ki ga nato učenci 

dopolnjujejo (z zapisom števil ali števili na kartončkih) po navodilih učitelja. 

 

 RAČUNALO ABAKUS IN ARITMETIČNO STOJALO – ŠTEVILA DO 100 

Sestoji iz ogrodja (iz lesa ali umetne mase) in kovinskih paličic, na katerih so nanizane 

kroglice različnih barv. Uporabni so predvsem za nastavljanje manjših števil in prikazovanje 

odnosov med njimi (večje/manjše/enako) ter kasneje pri ponazarjanju računov. Aritmetično 

stojalo pa je prav tako iz ogrodja in dveh vzporednih kovinskih paličic, na katerih so nanizane 

kroglice (v vsaki vrsti po pet ene in pet druge barve). Uporablja se predvsem za razvijanje 

seštevalnega mišljenja v obsegu števil do 20, medtem ko lahko računalo uporabimo za obseg 

števil do 100. 

 

 POZICIJSKO RAČUNALO – DESETIŠKE ENOTE, ŠTEVILA DO 1000 

Računalo je sestavljeno iz podstavka, na katerem so pokončne paličice. Vsaka paličica 

predstavlja svoje desetiško mesto (enice, desetice, stotice, tisočice …). Nanje lahko nanizamo 

obročke različnih barv. Ker gre za konkretno ponazorilo, kjer morajo učenci že razumeti 

koncept desetiških enot – vedeti, da je npr. deset kroglic na mestu enic enakovrednih eni 

kroglici na mestu desetic, je uporabno šele od tretjega razreda dalje. Uporabljamo pa ga za 

ponazoritev večjih števil in desetiških enot. 

 

 IGRALNI DENAR – ŠTEVILA DO 10 000 

Pri pouku zaradi higienskih razlogov ne uporabljamo pravega denarja, ampak denar od 

družabnih iger ali papirnat denar, ki ga izdelamo sami. Igralni denar je pri obravnavi naravnih 

števil uporaben predvsem zaradi njegove aktualnosti, uporabnosti v vsakdanjem življenju. 

Uporabljamo ga za ponazoritev smiselnosti in uporabnosti pretvarjanja desetiških enot. 

 

 DOMINE/ŽETONČKI/KARTE – ŠTEVILA DO 10 000 

Domine, žetončke ali karte z zapisanimi ali grafično ponazorjenimi števili uporabljamo 

predvsem za spoznavanje števil in številskih simbolov, iskanje predhodnikov in naslednikov 

števil ter urejanje števil po velikost. Uporabni so tudi za različne didaktične igre, kjer lahko 

med seboj povezujemo številčni, besedni in grafični zapis števila.  
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Grafične reprezentacije 

Grafične reprezentacije so najpogosteje uporabljene pri ponazarjanju matematičnih idej. 

Številne najdemo v učbenikih in delovnih zvezkih ter drugih matematičnih gradivih, 

razlikujejo pa se predvsem po izvirnosti in korektnosti (didaktična in matematična ustreznost). 

Pri njihovi uporabi je ključnega pomena razmislek, kaj slika prikazuje. V razredu je tako treba 

določiti pravila grafičnega ponazarjanja matematičnih idej in spodbujati diskusijo, kadar pride 

do različnih interpretacij enakih grafičnih ponazoritev (Hodnik Čadež, 2014). 

 

Grafične reprezentacije predstavljajo most med konkretnimi in simbolnimi reprezentacijami 

(Heedens, 1986, v Hodnik Čadež, 2001). Preko konkretnih reprezentacij naj bi tako prešli do 

grafičnih semikonkretnih (ki slikovno predstavljajo konkretno, znano situacijo iz otrokovega 

okolja), nato do grafičnih semiabstraktnih (ki predstavljajo matematični pojem s slikovnimi 

simboli) in na koncu do simbolnih.  

 

Izbiro grafične ponazoritve narekuje sama narava obravnavanega matematičnega pojma in 

uporaba konkretnega materiala pri obravnavi istega pojma. Nujno je namreč sprotno 

vzpostavljanje povezav med obema reprezentacijama (Hodnik Čadež, 2001).  

Pri obravnavi naravnih števil uporabljamo različne grafične ponazoritve števil. Učbeniki in 

delovni zvezki se razlikujejo tako pri slikovnih prikazih manjših števil kot pri grafičnem 

ponazarjanju desetiških enot, pogosto pa uporabljajo tudi sličice, ki prikazujejo svet, ki je 

učencem blizu, da bi s tem učence motivirali za reševanje naloge. Take zunanje reprezentacije 

imajo zgolj motivacijsko vlogo, mi pa se bomo osredotočili na grafične reprezentacije, ki 

učencem pomagajo pri usvajanju koncepta naravnega števila, kot so: 

 Slikovna ponazoritev množice elementov za določanje količine – grafična 

ponazoritev manjših števil (enic), kjer gre za risanje množic različnih predmetov, ki 

so učencem blizu (npr. rožice, krogci, kocke …). 

 

 Grafična ponazoritev desetiških enot, kjer posamezno desetiško enoto, ki sestavlja 

število ponazorimo z risbo didaktičnega materiala. Najpogosteje uporabljamo grafični 

prikaz desetiških enot, ki izhaja iz Dienesovih ponazoril, kjer tisočico predstavlja 

kocka, stotico kvadrat, desetico paličica oziroma navpična črta ter enico krogec.  

 

 Številska os, ki predstavlja grafični prikaz pozicije posameznih števil. Na začetku 

uporabljamo os z zapisanimi vsemi števili, kasneje pa tudi prazno številsko os, da 

učenci sami grafično določijo pozicijo posameznih števil na osi. Prazna številska os pa 

se uporablja tudi kasneje, pri računanju, kjer si učenec označi npr. prvi seštevanec in 

nato uporabi lastno strategijo, da prikaže prištevanje drugega seštevanca in končni 

rezultat.  
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Matematični simboli 

Ko učenci usvojijo razumevanje matematičnega pojma na konkretni in slikovni ravni, lahko 

preidemo tudi na simbolno raven. Simbolni zapis v matematiki predstavljajo števke, znaki za 

operacije in znaki za relacije. Znakov oziroma simbolov torej ni veliko, obstaja pa ogromno 

različnih kombinacij in pravil njihove uporabe, kar lahko učencem povzroča številne težave 

ali pa povzroči uporabo simbolov brez razumevanja. Prav zaradi tega morajo učenci v procesu 

učenja rokovati s konkretnim in grafičnim materialom ter vzpostavljati povezave med temi 

reprezentacijami in simbolnim zapisom (Hodnik Čadež, 2014). Pomembno pa je, da učencem, 

ki že zmorejo operirati na simbolni ravni, ne vsiljujemo več dela na konkretni ali slikovni 

ravni (Hodnik Čadež, 2001). 

 

Za predstavitev koncepta naravnega števila uporabljamo arabske številke – simbole, ki so jih 

v Evropo prinesli Arabci. Njihov zapis pa temelji na desetiškem sistemu, kjer pozicija števke 

določa njeno vrednost.  

 

5.3.2 Izvajanje didaktičnih iger  

 

Didaktična igra je dejavnost, vpeljana z namenom vzgojno-izobraževalnih ciljev, ki je 

pripravljena in izvedena na tak način, da jo učenci doživljajo kot igro. Med izvajanjem se 

učenci igrajo, da zadovoljijo svoje notranje potrebe in interese, hkrati pa dosegajo tudi 

vzgojno-izobraževalne cilje (poleg operativnih ciljev tudi motorične spretnosti, hitrost 

odzivanja ter vidno, slušno in tipno zaznavanje). Za dosego teh ciljev mora biti igra zabavna, 

napeta in privlačna za učence ter zasnovana tako, da niso pri vsaki potezi vključeni pedagoški 

prijemi. Njena vsebina mora biti na eni strani vezana na obravnavano učno snov, hkrati pa 

vključevati tudi druge naloge in element sreče. Naloge naj bodo zasnovane tako, da lahko v 

igri sodelujejo vsi učenci, ki jim je igra namenjena, njihova težavnost pa naj bo prilagojena 

sposobnostim in predznanju (homogeni ali heterogeni skupini), medtem ko morajo biti pravila 

vnaprej znana in preprosta. Pozornost je treba nameniti tudi številu učencev, ki hkrati 

sodelujejo pri posamezni igri, da se izognemo čakanju in neaktivnosti učencev (Kastelec, 

1997). 

Didaktična igra torej predstavlja enega od možnih načinov dela pri pouku, zato jo štejemo 

med učne metode. Uporabljamo jo lahko v različnih delih učne ure, vendar pa ne sme postati 

edina metoda dela, ampak jo je treba ustrezno kombinirati z drugimi učnimi metodami, (ki jih 

bomo opredelili v nadaljevanju magistrskega dela). 

V nadaljevanju se bomo osredotočili na možnosti izvajanja didaktičnih iger pri obravnavi 

naravnih števil, kjer lahko igro uporabimo kot (Kastelec, 1997): 

 motivacijsko sredstvo, ki pri učencih vzbuja radovednost in željo po znanju; 

 uvod v novo učno snov, za vpogled v predznanje in izhodišče za novo snov; 

 sredstvo utrjevanja in ponavljanja učne snovi, kjer gre za način utrjevanja snovi na 

učencem zanimiv način, ki omogoča diferenciacijo dela glede na sposobnosti in 

interese učencev. Igra pa omogoča tudi raznolikost ponavljanja in popestri delo med 

reševanjem delovnih zvezkov, učnih listov itd. 

 

Pri obravnavi naravnih števil so najpogosteje uporabljene igre s pravili, kjer potek usmerjamo 

z vnaprej določenimi pravili. Mednje spadajo (Bognar 1987):  

 igre poti, 

 igre s kartami, 

 ostale igre. 
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Igre poti so igre na igralni plošči, ki jo sestavljajo številna polja med startom in ciljem in jih 

lahko na različne načine prilagodimo obravnavani učni snovi. Vsak igralec potrebuje svojo 

figuro, s katero poskuša čim prej prispeti na cilj, pri tem pa upošteva pravila igre. Na 

posameznih, označenih poljih mora povleči lističe z nalogami ali lističe presenečenj. Isto 

igralno ploščo lahko uporabimo pri različnih učnih vsebinah, le lističe z nalogami je treba 

prilagoditi učnim ciljem (Bognar, 1987). Najbolj znana klasična igra poti je Človek ne jezi se, 

ki jo lahko za pouk ustrezno prilagodimo, poleg tega pa lahko uporabimo tudi igralne plošče 

drugih iger (npr. Monopoli, Activitiy ...) ali pa izdelamo igro s tematiko, ki je učencem blizu.  

Primeri nalog na lističih (Hodnik Čadež, 2011/2012): 

 štej naprej (nazaj) od/do danega števila; 

 štej po 10/100/1000 od/do danega števila; 

 uredi dana števila po velikosti; 

 zapiši določeno število števil z danimi T, S, D, E; 

 določi predhodnik, naslednik danim številom; 

 sestavi besedilno nalogo z danimi števili; 

 nadaljuj dano zaporedje; 

 zaokroži število na desetice/stotice/tisočice. 

 

Igre s kartami so igre, kjer so edini pripomoček karte. Uporabimo lahko klasične karte, ki 

jim prilagodimo pravila ali pa izdelamo svoj komplet kart, z uporabo katerih bodo učenci 

lahko dosegli zastavljene cilje. Igre s kartami so uporabne tudi za diferenciacijo dela, saj 

lahko uspešnejši učenci izvajajo igro po zahtevnejših pravilih ali dobijo več zahtevnejših kart 

(Bognar, 1987). Uporabimo lahko komplete kart za igre Črni Peter, Enka, Kanasta itd., ki jih 

ustrezno dopolnimo/prilagodimo ali pa učitelj oziroma učenci izdelajo svoje karte. Učenci 

nato v določenem vrstnem redu vlečejo karte drug od drugega in iščejo ustrezne pare, ali 

mečejo karte na sredino po danih pravilih (večje, manjše, enako število itd.). Pogosto se v 

razredu izvaja tudi igra spomin in igre z dominami, 

Primeri nalog za igre s kartami/spomin/dominami (Hodnik Čadež, 2011/2012): 

 naloge iskanja parov: na eni kartici so zapisana števila s števkami, na drugi z 

desetiškimi enotami; na eni kartici je sličica Dienesovih ponazoril, na drugi ustrezno 

število zapisano s števkami; par predhodnik/naslednik števila; par zapis z besedo/zapis 

s števkami itd.; 

 karte na sredino: karte pobere tisti učenec, katerega število na karti je 

največje/najmanjše/ima določeno število T, S, D, E itd.; 

 sestavljanje zaporedja z dominami: predhodnik/naslednik števila, štetje naprej/nazaj za 

določeno število itd. 

 

 

Ostale igre za obravnavo števil so predvsem namizne igre, ki jih učenci po navadi že poznajo, 

kot so štiri v vrsto, tombola itd. Pri igri štiri v vrsto lahko na žetončke zapišemo števila in 

določimo pravila – npr. sestavljanje števil z določeno števko/desetiško enoto, sestavljanje 

zaporedij itd.  

 

V nadaljevanju je predstavljenih nekaj uporabnih iger z navodili za izvedbo v različnih delih 

učne ure pri obravnavi naravnih števil.  
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 BUM – ŠTETJE  

Učencem naročimo, da štejejo po vrsti drug za drugim. Določimo, namesto katerih števil 

rečejo »bum« (npr. soda/liha števila, števila, ki imajo desetice in enice enake, števila z 

določenimi desetiškimi enotami ...). Učenci štejejo in namesto števila, ki predstavlja npr. sodo 

število, rečejo BUM. Kdor se zmoti, izpade ali dobi kakšno drugo zadolžitev (Prosenak, 

Gašparič, 2013).  

 

 DAN – NOČ – DESETIŠKE ENOTE 

Pred igro natančno določimo pravila. Če želimo npr. utrjevati desetiške enote, določimo 

pravilo, da učenci stojijo, kadar število, ki ga slišijo, vsebuje več kot npr. tri desetice, če jih 

vsebuje manj, pa čepijo. Pogoje lahko sproti spreminjamo/dopolnjujemo glede na cilje, ki jih 

želimo doseči. Igro je priporočljivo izvajati v manjših homogenih skupinah, da počasnejši 

otroci niso izpostavljeni (Prosenak, Gašparič, 2013). 

 

 VLAKEC – UREJANJE PO VELIKOSTI 

V vrečki so kartončki z zapisanimi številkami. Vsak učenec izžreba kartonček, prebere svojo 

številko in kartonček pokaže ostalim. Učenci se nato razvrstijo glede na številke od najmanjše 

do največje (lahko tudi obratno ali v drugačnem zaporedju). Lahko pa učitelj pove število in 

učenec s tem številom pristopi. Nato učenci poiščejo predhodnik/naslednik števila. Otrok s 

tem številom stopi zraven. Če nobeden nima tega števila, učenci ustrezno številko poiščejo na 

stotičnem kvadratu ali jo zapišejo na tablo (Prosenak, Gašparič, 2013).  

 

 UGIBANJE ŠTEVIL – ODNOSI MED ŠTEVILI 

Učenec ima na hrbtu prilepljen listek, na katerem je zapisano neko število. Sošolcem postavlja 

vprašanja v zvezi s tem številom (npr. sodo/liho število, večje/manjše od, število desetiških 

enot itd.) tako, da lahko odgovorijo le z da ali ne. Na podlagi odgovorov skuša ugotoviti, za 

katero število gre (Prosenak, Gašparič, 2013). 

 

 KOCKE – ZAPIS, UREJANJE ŠTEVIL 

Na mizo postavimo plastične lončke z igralno kocko, na katerih piše enice, desetice, stotice, 

tisočice. Učenec, ki je na vrsti, meče kocko iz vsakega lončka in na tablo zapiše dobljeno 

število (z desetiškimi enotami in s števkami). Nato lahko učenci števila urejajo po velikosti, 

zapišejo z besedo, uredijo v zaporedje, prikažejo na pozicijskem računalu itd. (Prosenak, 

Gašparič, 2013).  
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5.3.3 Reševanje matematičnih problemov in vključevanje principov realistične 

matematike 

 

MATEMATIČNI PROBLEMI 

Nove, nepričakovane problemske situacije pri učencih spodbujajo razvoj matematičnega 

mišljenja – ustvarjalno, kritično, analitično in sistemsko, poleg tega pa omogočajo 

povezovanje in uporabo znanja, izgrajevanje konceptualnih predstav, osmišljanje znanja in 

motivirajo učence za delo (Žakelj, 2003). Pri tem se učenci upirajo na znanje, ki ga že imajo 

in ga prenašajo na nove situacije ali iščejo rešitve na nov način.  

 

Reševanje matematičnih problemov je torej smiselno in nujno, saj omogoča (Žakelj, 2003): 

 Osmišljanje matematičnih vsebin, kar dosežemo tako, da učencem zastavljamo 

probleme oziroma problemske naloge, ki izhajajo iz njihovih življenjskih izkušenj. Na 

ta način učenci začutijo smiselnost posameznih matematičnih vsebin. 

 

 Razvijanje matematičnega in ustvarjalnega mišljenja, kadar učence spodbujamo 

tudi k samostojnemu postavljanju in oblikovanju problemov ob danem matematičnem 

modelu. 

 

 Učenje strategij reševanja problemov, saj je treba učence pred reševanjem 

problemov naučiti strategije reševanja in jih usmeriti, da sledijo naslednjim korakom: 

o Upoštevajo predhodno znanje (Kaj o problemu že vedo? Kakšne izkušnje 

imajo?). 

o Razmislijo o načinu zapisovanja podatkov (grafi, tabele, skice, seznami ...). 

o Uporabijo primerne modele, slike, ponazorila … 

o Opazujejo in iščejo povezave, analogije. 

o Urejajo in grupirajo podatke. 

 

 Utemeljevanje in posploševanje je bistveni del, saj morajo učenci znati razložiti in 

utemeljiti način reševanja problema in njegovo rešitev. Na ta način dokažejo, da 

rešitev ni plod ugibanja ali domnevanja, temveč razumevanja posameznega 

matematičnega pojma. Utemeljujejo in preverjajo lahko z uporabo obratnega 

postopka, metodo izčrpavanja, s protiprimeri itd. (odvisno od narave problema). 

 

 Izgrajevanje pojmovnih predstav, kar je eden od glavnih ciljev reševanja 

problemov, saj si učenci z uporabo različnih reprezentacij (konkretna, grafična, 

simbolna) dopolnjujejo oziroma izgrajujejo pojmovne predstave o obravnavanih 

matematičnih pojmih. 

 

 Odkrivanje učenčevih načinov razmišljanja ob reševanju problemov, kar 

predstavlja pomemben vidik za učitelja, saj lahko na ta način odkrije način 

razmišljanja učencev, težave, napačne predstave itd., ki predstavljajo osnovo za 

načrtovanje nadaljnjega dela. 

 

Cilj je osmišljanje matematičnih znanj preko povezovanja z realnim svetom in uporabo 

matematike v različnih problemskih situacijah. To pa lahko dosežemo le z vpeljavo 

realističnih (avtentičnih) matematičnih problemov, ki se razlikujejo od standardnih nalog iz 

učbenikov, kjer se učenci hitro zavedo, da morajo zgolj iz izmišljene situacije prepisati 

podatke in izvesti določen algoritem, da bi prišli do rešitve in jih zato pogosto doživljajo kot 

dolgočasne in nesmiselne. Predvsem besedilne naloge, ki so zastavljene v obliki opisa 
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problemske situacije (tako pri obravnavi nove snovi kot tudi pri ponavljanju in utrjevanju), bi 

morale predstavljati realne okoliščine in s tem pritegniti učence, da bi pri reševanju upoštevali 

izkušnje iz vsakdanjega življenja in predznanja. Pri poučevanju matematike naj bi torej 

upoštevali t. i. princip realistične matematike. 

 

VKLJUČEVANJE PRINCIPOV REALISTIČNE MATEMATIKE  

RME (Realistic mathematics education) oz. koncept realistične matematike, ki so ga zasnovali 

na Nizozemskem, temelji na prepričanju Freudenthala (v Van den Heuvel-Panhuizen, 1996), 

ki je trdil, da mora biti matematika povezana z realnostjo, blizu otrokom in pomembna za 

družbo. Učenci naj bi torej z reševanjem realističnih problemov in uporabo neformalnega 

znanja (vsakdanjih izkušenj) ob ustreznem učiteljevem usmerjanju in organiziranju dejavnosti 

izoblikovali formalno matematično znanje. Pozitivne učinke vpeljave RME potrjujejo 

rezultati raziskav, ki izpostavljajo predvsem večjo aktivnost in ustvarjalnost učencev (Fauzan, 

2002). 

 

V okviru realistične matematike so dejavnosti zasnovane tako, da učenci aktivno sodelujejo v 

izobraževalnem procesu in odkrivajo matematiko preko problemskih situacij, ki jih pripeljejo 

do iskanja novih rešitev. Sami torej uvidijo smiselnost problemske situacije, predvsem pa 

razvijajo svojo »lastno matematiko« oziroma strategije reševanja, preden preidejo na 

formalno stopnjo.  

 

Pridobivanje znanj poteka v petih stopnjah, ki si sledijo v spodnjem zaporedju (Van den 

Huevel-Panhuizen, 2000): 

 Neformalna stopnja oz. izgrajevanje in konkretiziranje, ki vsebuje realistično 

vsebino (problem postavljen v kontekst, ki je učencem blizu) in iskanje učenčevih 

lastnih strategij oz. konstrukcij znanja. Učenci nato na podlagi predhodnih izkušenj z 

določenim matematičnim pojmom iščejo način, kako rešiti dani matematični problem. 

 Semiformalna stopnja oz. stopnja nivojev in modelov, kjer poteka učenje iz 

primerov vsakdanjih/neformalnih situacij z uporabo shem, modelov in pripomočkov 

(ponazoril), ki pa morajo biti ustrezno prilagojeni, da učence pripeljejo do razmišljanja 

brez materiala in do tega, da znajo razložiti in argumentirati svoje rešitve/teorije. Gre 

torej za prehod preko konkretnega razumevanja matematičnega pojma do razumevanja 

na simbolni ravni. 

 Stopnja razmisleka in prostih iznajdb, ko učenci razmišljajo o svojih miselnih 

procesih in kreirajo svoje matematične aktivnosti na podlagi razmisleka o že rešenih 

nalogah in na ta način predstavijo svoje razumevanje. Za spodbujanje lastnih iznajdb 

tako lahko učencem zastavljamo probleme z več možnimi rešitvami, nepopolne 

probleme, kjer je treba iskati dodatne informacije za rešitve ali pa jim damo navodilo, 

da si sami izmislijo matematični problem v okviru dane teme. 

 Stopnja pogovora oz. komunikacije z ostalimi, v kateri učenci primerjajo svoje 

strategije reševanja in rešitve z ostalimi, jih argumentirajo, diskutirajo in iščejo 

optimalne rešitve. Na ta način pa oblikujejo sheme, razvijajo zmožnosti ubeseditve 

problema in sprejemanja novih idej. 

 Formalna stopnja oz. stopnja strukturiranja, kjer gre za izgradnjo strukture 

oziroma dodajanje novih znanj v že obstoječe miselne strukture in prilagoditev le-teh 

v skladu s pridobljenim znanjem. 
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Učencem moramo torej zastavljati kontekstualne probleme, ki so povezani z učenčevimi 

vsakodnevnimi izkušnjami ter upoštevajo tudi neformalno znanje in okoliščine. Vključevati 

moramo torej tudi probleme, ki so nerešljivi, imajo več poti reševanja ali pa nimajo rešitev, 

saj se s takimi situacijami srečujemo tudi v vsakdanjem življenju. Izbirali pa naj bi situacije, v 

katere se učenci lahko do neke mere vživijo in si sami sebe predstavljajo v danem problemu, 

saj to pomembno vpliva na motivacijo za iskanje rešitev in upoštevanje različnih vidikov, ki 

vplivajo na rešitve (Van den Huevel-Panhuizen, 2000). 

 

V nadaljevanju predstavljamo nekaj primerov uporabe realistične matematike pri obravnavi 

naravnih števil. 

 

 REGISTRSKA TABLICA, ČAKALNA VRSTA … – PREPOZNAVANJE ŠTEVIL IN 

ŠTETJE (povzeto po Van den Heuvel-Panhuizen, 1996)  

Tudi pri najosnovnejših vsebinah naravnih števil, kot je prepoznavanje obravnavanih števil, 

poimenovanje števil, štetje naprej in nazaj itd., je pomembno, da poiščemo vsakodnevne 

situacije in dejavnosti, kjer se učenci srečujejo s števili. Za preverjanje prepoznavanja števil 

tako uporabimo npr. števila na dresih učencev nogometnega moštva, na registrskih tablicah 

avtomobilov, na listkih za čakalno vrsto itd. Za utrjevanje in preverjanje štetja naprej in nazaj 

pa otrokom priljubljene didaktične igre, kot so igre tipa »Človek ne jezi se«, pri štetju nazaj 

pa npr. dejavnost navežemo na odštevanje časa do novega leta, vzleta rakete itd. 

 

 OGRLICA IZ PERLIC – POZICIJA ŠTEVIL NA ŠTEVILSKI OSI (povzeto po Van 

den Heuvel-Panhuizen, 1996)  

Uporabimo lahko perlice različnih barv. Najprej jih učenci izdelajo, nato ugotavljajo, koliko 

je perlic posamezne barve, koliko je vseh skupaj … Lahko pa dejavnost predstavlja uvod v 

delo s številskim trakom, kjer učenci poiščejo določeno perlico po vrsti. Gre za spoznavanje 

pozicij števila in odnosov med števili. To nato prenesemo na številski trak. 

 

 INVENTAR RAZREDNIH MATERIALOV – DESETIŠKI SISTEM (povzeto po Fosnot, 

Dolk, 2010) 

Učenci morajo narediti popis vseh materialov v razredu (npr. konkretnih ponazoril za 

matematiko, knjig, pohištva …). Sami morajo poiskati strategijo popisa, grupiranja in prikaza 

rezultatov. V prvi fazi poteka delo s konkretnimi materiali, sledi grafični/simbolni prikaz 

rezultatov.  

 

 RAZREDNI AVTOBUS – ŠTETJE, SEŠTEVANJE IN ODŠTEVANJE (povzeto po 

Hodnik Čadež, 2011/2012) 

Razred predstavlja del mesta, kjer so avtobusne postaje. Na vsaki postaji je nekaj učencev. 

Eden od učencev je voznik avtobusa (ima npr. kapo, volan …). Vozi od postaje do postaje in 

pobira in spušča potnike (tisti, ki so na avtobusu, z voznikom tvorijo verigo (se držijo za 

ramena), ostali opazujejo situacijo in odgovarjajo. Primer naloge: Na avtobusu je 7 ljudi, na 

prvi postaji dva prideta gor, trije gredo dol. Koliko ljudi je na avtobusu? Kasneje sledi 

podoben primer reševanja nalog na listu (sličice avtobusa in število, ki ga je treba 

prišteti/odšteti nad puščico v smeri naslednje postaje), na koncu preidemo na formalno fazo 

reševanja golih računov seštevanja in odštevanja.  
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5.3.4 Uporaba raznolikih učnih oblik in metod 

 

UČNE METODE 

Metoda je premišljena pot do nečesa, zato je zanjo značilno namerno, premišljeno in 

racionalno ravnanje (Blažič, 2003). Gre za postopke, ki jih uporabljamo v procesu pouka, da 

bi učencem omogočili učinkovito usvajanje znanj, spretnosti, delovnih navad, sposobnosti in 

interesov (Kubale, 2003). 

 

Da lahko učitelj pri načrtovanju učnih ur izbere ustrezne učne metode, mora upoštevati 

številne dejavnike. Pomemben je vpliv vzgojno-izobraževalnih ciljev, vsebin in didaktičnega 

okolja na izbiro učne metode. Izbrana učna metoda mora biti nujno primerna tudi razvojni 

stopnji in konkretnim (psihičnim) značilnostim učencev, njihovi ravni znanja in socializacije 

ter individualnim značilnostim posameznih učencev (Blažič, 2009).  

 

V nadaljevanju izpostavljamo metode dela, ki so poleg didaktične igre (ki smo jo že 

predstavili) najpogosteje uporabljene pri poučevanju naravnih števil, to so: 

 metoda razgovora/pogovora, 

 metoda razlage, 

 metoda prikazovanja. 

 

Metoda razlage 

Za razlago je značilna enosmerna govorna komunikacija (po navadi učitelj sporoča učencem). 

Učitelj pa naj v razlago vključuje tudi (vse) učence, njihovo radovednost in pozornost pa naj 

vzbuja z razgibanim govorom, uporabo različnih pripomočkov ter vzpostavljanjem očesnega 

stika in nebesedne komunikacije. Zaradi tega mora v razredu poiskati mesto, kjer ga vidijo vsi 

učenci, gibati pa se mora počasi in umirjeno. Razlaga omogoča sprotno prilagajanje učnega 

procesa stanju v razredu, učitelj pa ima možnost, da snov ustrezno strukturira in sistematizira 

ter poudari ključne misli in spoznanja. Kljub temu pa mora biti učitelj pozoren, da se metode 

razlage zaradi njene navidezne preprostosti ne poslužuje prepogosto (takrat, ko so primernejše 

druge metode) ter da ne izkorišča svoje središčne vloge in posledično učence usmerja v 

pasivnost (Blažič, 2003). 

 

Razlago uporabljamo pri obravnavi teoretičnih vsebin, kadar učenci nimajo dovolj 

predznanja, da bi vsebino usvojili samo z lastno miselno in čutno zaznavno aktivnostjo in zato 

potrebujejo sistematično vodenje s strani učitelja. Uporabljamo jo torej predvsem pri 

uvodnem delu obravnave naravnih števil (števila do 20), ko je potrebna deduktivna pot 

obravnave (učenci se morajo naučiti osnov štetja, poimenovanja in prikazovanja števil). Kljub 

temu pa moramo upoštevati tudi predznanje in razlago ustrezno kombinirati s pogovorom, 

kjer učenci dobijo možnost iskanja in razlage lastnih strategij. 

 

Metoda razgovora/pogovora 

Gre za dialoško metodo v obliki pogovora med učitelji in učenci ter med učenci samimi, kjer 

imajo tudi učenci aktivno vlogo, saj lahko sprožajo pobude za začetek pogovora.  

Metodo pogovora pri obravnavi nove snovi uporabimo takrat, ko imajo učenci že neko 

predznanje in jim je tematika blizu, saj se morajo na pogovor dobro pripraviti tako učenci kot 

učitelj, medtem ko utrjevanje in ponavljanje poteka predvsem v obliki pogovora. Učenci na ta 

način spoznavajo učno snov, jo poglabljajo, sistematizirajo in prenašajo v nove situacije, ob 

tem pa razvijajo tudi spoznavne zmožnosti, osebnostne lastnosti in socialne kompetence. 

(Blažič, 2003). 
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Temeljni del pogovora predstavljajo vprašanja in odzivi nanje (odgovori) ter druge dialoške 

spodbude, kot so učiteljevi namigi, usmeritve in spodbude učencem k oblikovanju odgovora 

(Blažič, 2003). Za učenje z razumevanjem so ključna vprašanja višje ravni, ki spodbujajo 

razmišljanje in samostojno miselno aktivnost pri učencih. Vprašanja višje ravni delimo na 

konvergentna in divergentna. Konvergentna so tista, ki učence usmerjajo k uporabi znanja, 

razmišljanju in razumevanju ter vodijo k istemu oziroma podobnemu odgovoru pri vseh 

vprašanih. Divergentna vprašanja pa so vprašanja, na katera je možno odgovoriti z več 

odgovori, z njimi pa učence spodbujamo predvsem k posploševanju znanja in vrednotenju. 

Učitelj mora biti torej pozoren tudi na ustreznost odgovorov na vprašanja (Blažič, 2003). 

 

Pri matematiki je za induktivno pot poučevanja (od posameznega k splošnemu, ki ga 

odkrivajo učenci pod učiteljevim vodstvom) tipična hevristična oblika razgovora, ki poteka po 

naslednji shemi (Kubale, 2003, str. 96): 1. vprašanje – 1. odgovor – 1. ugotovitev  2. 

vprašanje – 2. odgovor – 2. ugotovitev itd. Tudi obravnava naravnih števil naj poteka na tak 

način, da učenci na podlagi spodbud učitelja (s primeri, analogijami, problemskimi 

situacijami itd.) iščejo lastne poti pridobivanja znanja s pogovorom z učiteljem ali v skupini 

učencev. 

 

Metoda prikazovanja 

Metoda prikazovanja temelji na spoznanjih o pomenu izkustvenega učenja in čutnega 

zaznavanja v procesu učenja. V smiselno celoto se ob tem povežeta učiteljevo prikazovanje in 

učenčevo opazovanje, ki posledično prehaja v zaznavanje, sprejemanje in druge pomembne 

miselne aktivnosti (razumevanje, urejanje, abstrahiranje) (Blažič, 2003). 

Pri pouku matematike se najpogosteje poslužujemo statičnega prikazovanja. Gre za 

prikazovanje predmetov in pojavov, ki niso dinamični, nimajo lastnosti gibanja. Objekt 

opazovanja je na voljo učencem toliko časa, dokler ga potrebujejo, ob tem pa lahko 

neomejeno analitično opazujejo, si zapisujejo in urejajo ostale čutne vtise. Kljub temu pa 

mora učitelj poskrbeti, da je tudi statično opazovanje vnaprej dobro načrtovano, zanimivo, 

napeto in privlačno. Osnovo prikazovanja predstavljajo različni didaktični pripomočki, ki so 

učiteljeva in učenčeva pomagala. V ta namen je najpogosteje uporabljena tabla (navadna ali 

interaktivna), pogosto pa tudi projektor, grafoskop ali episkop (Blažič, 2003).  

Pri matematiki je najpogostejši prikaz na tabli, ki nastaja sproti in na ta način lahko učitelj 

učence usmerja in vodi ter prilagaja prikaz poteku pouka. Tudi tabelska slika mora biti skrbno 

načrtovana in oblikovana. Pri pisanju na tablo pa mora učitelj paziti tudi, da ne izgubi stika z 

učenci, jim ne obrača hrbta, temveč ves čas vzdržuje tudi vizualno komunikacijo in nadzoruje 

dogajanje v razredu (Blažič, 2003).  
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OBLIKE DELA 

Učne oblike so sestavni del metod, ki urejajo razmerja med položaji in vlogami učencev in 

učitelja med poukom. Glede na število učencev, ki istočasno skupaj delajo pri pouku, ločimo 

štiri učne oblike, in sicer frontalno obliko, skupinsko obliko, delo v parih oz. dvojicah in 

individualno učno obliko (Kubale, 2003). Izbira oblike, ki jo uporabimo v razredu, je odvisna 

predvsem od učencev, njihovega števila in psihičnih značilnosti. Upoštevati pa moramo tudi 

učne cilje, vsebino, didaktična sredstva in didaktično okolje, usmerjenost vzgojno-

izobraževalnega procesa ter učiteljeve kompetence za vodenje pouka v posameznih oblikah 

(Blažič, 2003). 

 

Frontalna oblika dela 

Pri tej obliki učitelj izvaja pouk neposredno s celim razredom ali večjo skupino učencev 

hkrati. Učitelj torej uravnava tempo dogajanja in obravnave snovi ter aktivnost učencev. Na ta 

način lahko učni proces poteka povezano, poleg tega pa ga lahko učitelj sproti prilagaja 

trenutnemu stanju v skupini, učenci pa ob vodenju učitelja znanje pridobivajo postopno, 

sistematično in logično strukturirano (Blažič, 2003).  

 

Frontalna oblika dela je torej smiselna pri dogovarjanju z učenci, uvodni fazi pouka in pri 

obravnavi zahtevnejših vsebin, ki jih učenci sami, brez učiteljeve pomoči, ne bi mogli usvojiti 

(Kubale, 2003). Pri njeni uporabi pa je treba pozornost nameniti temu, da učitelj (vse) učence 

pogosto vključuje, da so miselno aktivni in sodelujejo ter se ustrezno odziva na njihova 

besedna in nebesedna sporočila ter pri tem upošteva tudi individualne značilnosti 

posameznikov (Blažič, 2003). 

 

Skupinska oblika dela 

Skupinska oblika je organizacijska oblika, v kateri so učenci enega razreda (oddelka) 

razdeljeni v več manjših skupin, ki samostojno izvajajo del učnega procesa. Pouk še vedno 

vodi in usmerja učitelj, ki pa je v posrednem stiku z učenci preko skupin. Skupinska oblika 

dela je pomembna, saj je aktivnost učencev po navadi visoka, poleg tega pa je močno 

poudarjen socializacijski vidik (razvijanje socialnih izkušenj, komunikacijskih spretnosti, 

odgovornosti itd.) (Blažič, 2003).  

 

Skupinsko delo in oblikovanje skupin morata biti skrbno načrtovana. Potrebno je upoštevati 

značilnosti posameznih učencev in učnega procesa (vsebine, ciljev, didaktičnih pogojev itd.). 

Skupino naj tvorijo učenci, ki imajo nekaj skupnega in med njimi ni že predhodnih 

konfliktov. Število članov skupine pa naj bo prilagojeno obsegu in zahtevnosti zastavljene 

naloge, predvsem pa naj bo številčno dovolj velika, da so lahko vsi člani ustrezno aktivni in 

enakopravni (najpogosteje tri do pet članov). Oblikovanje skupin naj poteka v demokratičnem 

dogovoru med učiteljem in učenci, na delo pa naj se pripravijo tudi učenci sami, in sicer z 

zbiranjem informacij, predelavo določenih vsebin, obnovitvijo predznanja, pripravo 

pripomočkov itd. (Blažič, 2003). 

 

Pri poučevanju naravnih števil je skupinska učna oblika primerna tako v uvodnem delu, kjer 

gre lahko za skupinsko reševanje problemov ali pogovor za iskanje analogij, kot tudi kasneje 

pri ponavljanju in utrjevanju (predvsem didaktične igre, reševanje nalog, ki so sestavljene iz 

več delov – skupinski izdelek itd.) 
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Delo v dvojicah 

Delo v paru oziroma v dvojicah je podobno skupinskemu delu, le da je organizacijsko 

preprostejše, predvsem pa imajo učenci v paru več možnosti za aktivnost kot pri frontalni ali 

skupinski učni obliki, hkrati pa lahko z nekom sodelujejo in se posvetujejo. Delo v dvojicah 

lahko močno prilagodimo značilnostim učencev, omogoča pa tudi medsebojno pomoč, 

spodbujanje in kontroliranje ter sodelovalno učenje.  

 

V parih po navadi sodelujejo učenci, ki skupaj sedijo ali so si prostorsko blizu, pomembno pa 

je, da pri umetnem tvorjenju parov povežemo učenca, ki imata nekaj skupnega. Delo v 

dvojicah se pogosto pojavlja kot sestavni del drugih učnih oblik, ko se po dva učenca 

pogovorita o posameznih vprašanjih, primerih ali rešita krajšo nalogo, nato pa se pouk 

nadaljuje v prejšnji obliki (npr. prehajanje iz frontalnega v individualno ali skupinsko delo) 

(Blažič, 2003).  

 

Individualna učna oblika 

Pri tej učni obliki dela vsak učenec posebej, je neposredno aktiven in učne cilje dosega z 

lastno aktivnostjo. Ob tem razvija svoje miselne sposobnosti, predvsem pa se navaja na 

samostojno delo, načrtovanje dela, organiziranje in kontroliranje ter prilagajanje lastne 

aktivnosti. Za dosego teh ciljev in produktivno samostojno delo je treba učence ustrezno 

usposobiti in sistematično navajati (z natančnimi navodili, didaktičnimi sredstvi itd.) na 

samostojno delo (Blažič, 2003). 

 

Pozitivna stran individualnega dela je v tem, da so učenci za rešitev nalog prisiljeni uporabiti 

lastno znanje ter so posledično miselno zelo aktivni. Pri matematiki se pojavlja predvsem pri 

samostojnem reševanju matematičnih nalog, ob tem lahko učitelj hitro ugotovi, kateri učenci 

potrebujejo dodatno pomoč (Blažič, 2003). 

 

Pouk matematike in obravnava števil morata torej potekati tudi v individualni obliki, čeprav je 

po izkušnjah sodeč ta oblika pri učencih najmanj priljubljena, saj gre najpogosteje za 

reševanje delovnih listov ali nalog v učbenikih in delovnih zvezkov. Pomembno je torej, da 

individualno delo kombiniramo z drugimi oblikami, predvsem pa moramo izbrati dejavnosti, 

ki so za učence motivacijske (npr. reševanje problemov, iskanje najhitrejših poti do rešitev, 

uporaba ponazoril, naloge z aktualno tematiko itd.) in ustrezno prilagojene sposobnostim 

posameznika. 
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5.3.5 Izvajanje individualizacije in diferenciacije dela 

 

Številnim učencem matematične vsebine niso zanimive, so zanje nemotivirani ali pa do njih 

občutijo celo odpor in strah. Osnova pomoči tem učencem in temelj kakovostnega pouka je 

izvajanje učne diferenciacije in individualizacije, ki imata pomembno vlogo pri vzbujanju 

zanimanja in aktivnega sodelovanja učencev ter organiziranju bolj smiselnega pouka 

matematike (Žakelj, Valenčič Zuljan, 2015).  

 

Učna diferenciacija je pretežno organizacijski ukrep, kjer demokratično usmerjamo učence 

po njihovih določenih razlikah v občasne ali stalne homogene in heterogene učne skupine, da 

bi tako z bolj prilagojenimi učnimi cilji, vsebinami in didaktično-metodičnim stilom dela 

bolje dosegali socialne in individualne vzgojno-izobraževalne cilje (Blažič, 2003). 

Diferencirano poučevanje se osredotoča na napredek učencev, upošteva najuspešnejše načine 

učenja in omogoči učencem, da so poudarjena njihova močna področja in interesi (Heacox, 

2002). 

 

Individualizacija dela pa je didaktično načelo, ki zahteva od šole in učitelja, da odkrivata in 

razvijata individualne razlike posameznikov v razredu ter skušata sicer skupno poučevanje in 

učenje čim bolj individualizirati in prilagoditi vzgojnim in učnim posebnostim, potrebam, 

željam in nagnjenjem posameznega učenca ter mu omogočiti kar se da samostojno učno delo 

(Blažič, 2003). 

 

Cilji diferenciranega in individualiziranega pouka so torej (Heacox, 2002): 

 pripraviti smiselne in privlačne naloge, ki učencem predstavljajo izzive; 

 načrtovati raznolike učne dejavnosti z upoštevanjem bistvenih vsebin, postopkov, 

veščin in načinov učenja; 

 prilagajati obseg vsebin, vrsto izdelkov ter uporabo različnih oblik in metod dela; 

 odzivati se na pripravljenost učencev za delo, njihove potrebe in interese; 

 pripraviti učno okolje, ki bo učencem omogočilo delo v različnih učnih oblikah; 

 uskladiti standarde znanja in cilje iz učnega načrta s cilji in zmožnostmi posameznega 

učenca; 

 uveljaviti spodbudno učno okolje, ki upošteva posameznega učenca in kjer učitelj 

pomaga učencem ter jih podpira. 

 

Pri pouku matematike učitelji najpogosteje izvajajo diferenciacijo in individualizacijo dela s 

prilagajanjem učnih ciljev in standardov znanja, pri čemer kot merilo za učence z učnimi 

težavami upoštevajo minimalne standarde znanja, ki so zapisani v Učnem načrtu za 

matematiko (Perat, Žakelj, Lipovec, 2011). Po izkušnjah pa se druge oblike prilagajanja 

izvajajo redkeje, pri tem pa gre najpogosteje za dodatno razlago učencem s težavami in 

dajanje dodatnih nalog (delovnih listov) hitrejšim oziroma sposobnejšim učencem, kar pa po 

navadi nima pozitivnega vpliva na motivacijo in aktivnost učencev.  

 

Za uspešno prilagajanje pouka je torej bistvenega pomena, da učitelj dobro opazuje učence in 

jim prilagodi dejavnosti in naloge tako, da zanje predstavljajo izziv. Gre za t. i. poučevanje v 

območju bližnjega razvoja, kjer mora učenec za rešitev naloge/problema poiskati nov pristop, 

razviti strategijo dela ali pridobiti nov vpogled (Wright, Collins, Tabor, 2012). 
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V nadaljevanju navajamo nekaj možnosti diferenciacije in individualizacije dela pri obravnavi 

naravnih števil, kjer je osnova lahko (Wright, Collins, Tabor, 2012): 

 Učna vsebina, ki jo sposobnostim in zmožnostim učencem prilagodimo tako, da 

priredimo hitrost in poglobljenost razlage pri obravnavi nove vsebine, predvsem pa z 

uporabo različnih učnih gradiv in nalog. Pri tem gre predvsem za povečanje ali 

zmanjšanje kompleksnosti nalog v skladu z zmožnostmi učencev. Tako npr. pri 

obravnavi števil do 20 stopnjujemo težavnost s postavljanjem različnih vprašanj pri 

ugotavljanju števila pik v okvirju: Koliko pik vidiš?  Koliko pik manjka do deset? 

Kakšno je skupno število pik na dveh trakovih? itd. Prilagodimo pa lahko tudi 

obseg obravnavanih števil, in sicer tako, da učenci, ki hitreje napredujejo, preidejo na 

dejavnosti s števili večjega obsega oziroma večje težavnosti (prehod čez enico, 

desetico …) 

 

 Učna tehnologija in pripomočki predstavljajo pomemben vidik prilagajanja dela. 

Predvsem ustrezno prehajanje med različnimi reprezentacijami. Tako nekateri dlje 

časa ostajajo na stopnji manipulacije s konkretnim materialom (ali pa ga potrebujejo 

za boljšo predstavo pri reševanju nalog), medtem ko drugi hitreje preidejo na 

razumevanje grafične ponazoritve (pri čemer lahko prehod omilimo tudi s kratkim 

konkretnim prikazom materiala, nato njegovim projiciranjem in šele na koncu z 

grafično ponazoritvijo). Prehod na stopnjo simbolnega zapisa števil s števkami torej 

poteka postopoma, v različnem tempu in z morebitnimi vračanji na predhodne stopnje. 

 

 Prilagoditev učnih oblik in metod je bistvena tako pri obravnavi nove snovi kot tudi 

pri ponavljanju in utrjevanju. Pri vpeljavi novega obsega števil lahko glede na 

predznanje učencev izberemo metodo razlage in prikazovanja (povsem nova snov za 

večino), pogovora ali reševanja problemov (če že imajo neko osnovo), medtem ko je 

na stopnji ponavljanja snovi smiselna predvsem uporaba problemske metode, 

izvajanja didaktičnih iger in metoda pogovora. Prilagodimo pa tudi obliko izvajanja 

dela. Tako obravnava nove snovi lahko poteka v frontalni učni obliki (pri težji/neznani 

snovi za večino), v skupinah, parih (predvsem pri vpeljavi snovi preko reševanja 

problemov), redkeje individualno. Medtem ko igranje didaktičnih iger poteka v 

homogenih skupinah (igre s prilagojenimi navodili in dejavnostmi – prilagojena učna 

vsebina in pripomočki) ali v heterogenih skupinah ali dvojicah, kjer si učenci med 

seboj pomagajo, dodatno razlagajo. Pri individualnem delu pa lahko učenci, ki npr. 

prej končajo delo, nato v skupini izvedejo diskusijo o pravilnosti rešitev (jih preverijo, 

utemeljijo svojo strategijo dela itd.), dobijo dodatno delo (ki pa jim ne sme 

predstavljati kazni, ampak »nagrado« za hitro in uspešno delo (npr. izdelavo 

didaktične igre, priprava novih nalog, reševanje zanimive problemske naloge …). 
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5.4 OBRAVNAVA NARAVNIH ŠTEVIL RAZLIČNEGA OBSEGA  
Wright, Collins in Tabor (2012) izpostavljajo šest bistvenih področij znanj o številih, ki naj bi 

jih učenci osvojili do enajstega leta starosti. To so: 

 spoznavanje števil in štetje; 

 struktura števil od 1 do 20; 

 koncept mestne vrednosti/desetiškega sistema; 

 seštevanje in odštevanje števil v različnem obsegu; 

 množenje in deljenje; 

 pisno računanje. 

Gre za medsebojno močno povezane vidike znanj. Učenci tako že v prvem razredu pridobijo 

strukturo števil do 20, ki vsebuje tudi spoznavanje števil in štetje, hkrati pa postopoma 

spoznajo tudi strukturo desetiškega sistema, nato sledi uporaba pridobljenega znanja z 

izvajanjem računskih operacij z znanimi števili (seštevanje in odštevanje). Sledi razširitev 

obsega znanih števil in spoznavanje novih računskih operacij (množenje in deljenje), kjer ves 

čas vključujemo dejavnosti štetja, prepoznavanja in poimenovanja števil ter razčlenjujemo 

njihovo desetiško strukturo. Cilj je, da preko raznolikih dejavnosti in uporabe ponazoril 

učenci pridejo do stopnje, ko razumejo strukturo števil (odnose med števili) različnega obsega 

in njihovo vlogo v številskem (desetiškem sistemu) do te mere, da lahko znanje kadarkoli 

uporabijo pri reševanju matematičnih in vsakodnevnih problemov (Wright, Collins, Tabor, 

2012). 

 

V nadaljevanju bomo predstavili vidike obravnave naravnih števil različnega obsega, ki 

predstavljajo osnovo za pridobivanje nadaljnjih znanj in konkretne primere dejavnosti, z 

upoštevanjem predhodno predstavljenih konceptov učnega pristopa pri poučevanju naravnih 

števil.  

 

ŠTETJE 

Štetje je povratno enolično prirejanje elementov preštevane množice v množico naravnih 

števil, pri čemer število, ki ga priredimo zadnjemu preštevancu, opredeli število elementov 

dane množice (Hodnik Čadež, 2010/2011). Učenci se štetja naučijo preko različnih strategij, 

in sicer naj najprej štejejo predmete, ki jih lahko premikajo, nato predmete, ki se jih le 

dotikajo, kasneje oddaljene predmete, ki jih vidijo in šele na koncu predmete, ki jih ne vidijo 

(štejejo v mislih). Za utrjevanje štetja pa naj štejejo naprej in nazaj v različnem obsegu števil 

in po različnih korakih (po ena, tri, pet, deset, sto itd.), saj na ta način poleg sposobnosti štetja 

razvijajo tudi strategije, ki so pomembne pri seštevanju, odštevanju, množenju in deljenju 

števil (Hodnik Čadež, 2010/2011).  

 

Pri učenju štetja naj bi šli otroci skozi različne faze. Schaeffer (1974 v Manfreda Kolar, 2006) 

tako navaja, da gre pri prvi stopnji za prepoznavanje malih števil (kot so ena, dve, tri) brez 

štetja, samo s pogledom. Otroci naj bi število predmetov razumeli kot celoto in tako 

prepoznali število v malih skupinah predmetov (do štiri), brez da jih preštejejo.  

Nato sledi zmožnost primerjave večjega in manjšega števila predmetov. Otroci naj bi bili 

zmožni razlikovanja manjših in večjih množic predmetov, kadar je število ene množice 

manjše od pet. Kadar pa so predmeti množic, ki jih primerjajo, postavljeni v linearni niz, iz 

katerega je razvidno ujemanje predmetov ene množice s predmeti druge, pa so sposobni 

primerjati velikost množic ne glede na število predmetov. 

Naslednja faza predstavlja sposobnost našteti imena števil v pravilnem vrstnem redu. Gre 

torej za nizanje števil in njihovih imen v identičnem zaporedju. Sledi prirejanje vsakega 

imena števila samo enemu predmetu (povratno enolično prirejanje). Da bi to dosegli, je 

potrebna uporaba konkretnih predmetov, pri čemer se učenec hkrati dotakne posameznega 
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predmeta, ki ga šteje in pove ime števila v ustreznem zaporedju. V postopku učenja se 

pogosto zgodi, da učenci povedo dve imeni števil za en predmet, izpustijo predmet ali 

pozabijo, kateri predmet so že prešteli. Da bi se temu izognili, je na začetku smiselno 

predvsem preštevanje konkretnih predmetov razporejenih v liniji, pri čemer premaknejo 

predmet, ki so ga prešteli. 

 

Sledi razvijanje zavedanja, da zadnje število, ki so ga povedali pri štetju, predstavlja velikost 

(število) skupine predmetov. Otrok naj bi torej po tej fazi uspešno uporabil proces štetja za 

štetje skupine predmetov in dojemal končno število kot stabilno značilnost skupine. Gre torej 

za razumevanje kardinalnega pomena števila. 

 

Zadnji vidik pri usvajanju procesa štetja pa naj bi predstavljala zmožnost razlikovati in 

ocenjevati števila. Primerjava števil do deset in zavedanje njihovih odnosov (katero je večje), 

kaže na razumevanje procesa štetja in uspešno zmožnost njegove uporabe (Schaeffer 1974 v 

Manfreda Kolar, 2006). 

 

Sposobnost štetja torej ni pridobljena, ampak njeno učenje poteka postopoma, predvsem s 

posnemanjem dejanj drugih, pri čemer pa mora otrok sam zgraditi povezavo med zvokom 

(imenom števila) in velikostjo množice oziroma skupine predmetov. Da bi to dosegli, mu 

moramo omogočiti vrsto izkušenj s štetjem, kjer prehajamo od enostavnih primerov 

(konkretni predmeti v liniji, ki jih otrok lahko premika) do kompleksnejših (naključna 

razporeditev predmetov). Za učenje in izboljšanje sposobnosti štetja in spoznavanja števil 

tako lahko že v predšolskem obdobju uporabimo različne dejavnosti in igre, ki otroke za štetje 

motivirajo. Hopkinsova, Giffordova in Pepperellova (1996) izpostavljajo nekaj uporabnih 

vsakdanjih dejavnosti za spoznavanje ordinalnega pomena števila: 

 razpravljanje o starosti, datumih rojstnih dni in drugih pomembnih dogodkov; 

 izdelava seznamov, ki vsebujejo števila; 

 spodbujanje učencev, da zapisujejo rezultate iger na svoj način; 

 branje in izdelava knjig s števili ter pogovori in branje števil, ki se pojavljajo v 

knjigah, brošurah, revijah, cenah …; 

 predstavitev in prikaz uporabe predmetov in naprav, ki vsebujejo števila/številske 

skale: tehtnice, višinske karte, ravnila, diktafoni, termometri, ure, štoparice …; 

 uporaba osebnega računalnika in žepnega računala; 

 opozarjanje na števila, ki se pojavljajo v prometu in okolici (številke avtobusov, 

vlakov, številke na registrskih tablicah, razdalje …); 

 pesmice in rime o številih, ki zahtevajo izvajanje dejavnosti (ponazarjanje s prsti, 

gibanje, štetje naprej in nazaj …). 

  

Proces štetja, kjer razvijamo razumevanje kardinalnega pomena števila, pa lahko razvijamo 

preko (Hopkins, Gifford, Pepperell, 1996):  

 preštevanja zbirateljskih predmetov (značke, prtički …); 

 štetja pri pripravi pogrinjkov ali pripomočkov za pouk ter preštevanja članov skupine 

za aktivnosti; 

 igranja iger, ki vsebujejo štetje in premikanje po štetju (kegljanje, preskakovanje, 

namizne igre …) itd. 

 

  



 

33 

 

PRIMERJAVA ŠTEVIL IN DOLOČANJE ODNOSOV MED NJIMI 

Pri poučevanju o številih in njihovem urejanju po velikosti najprej izhajamo iz dejstva, da je 

večje tisto število, ki ga pri štetju naprej povemo kasneje oziroma pride na vrsto kasneje v 

ordinalnem zaporedju. Kljub temu pa moramo pri mlajših otrocih izhajati tudi iz konkretnih 

izkušenj in dela s konkretnim materialom, da se sami prepričajo o resničnosti tega dejstva.  

 

Uporabna je dejavnost parjenja predmetov. Tako pri primerjavi dveh števil pripravimo dve 

množici števil, ki konkretno ponazarjata posamezni števili, npr. množica petih in šestih 

frnikol. Učenci najprej preštejejo število elementov v posamezni množici, nato pa delajo pare 

tako, da za vsak par izberejo po en element iz vsake množice. Ko naredijo vse možne pare, 

ugotovijo, da je v eni izmed množic ostala ena frnikola, ki nima para. Torej je to število večje. 

Take primere lahko naredijo za več različnih števil, da resnično spoznajo pravilo ordinalnosti 

števil – večje število je kasneje v ordinalnem zaporedju. Posledično to spoznanje prenesemo 

tudi na večja števila, kjer ni več smiselno primerjanje v parih, kljub temu pa učenci iz 

izkušenj vedo, da je število, ki je na vrsti kasneje pri štetju naprej večje od tistega, ki je pred 

njim. Kombiniranje obeh načinov primerjav (parjenja in zaporedja štetja naprej) in njuno 

povezovanje pa je bistvenega pomena pri razvoju razumevanja koncepta števil (Pimm, 1995). 

 

V nadaljevanju navajamo še nekaj dejavnosti za prepoznavanja naravnih števil (odnosov med 

števili, poimenovanja in simbolov zanje) in štetja v razredu, z možnostmi upoštevanja 

različnih vidikov predhodno predstavljenega učnega pristopa (povzeto in prilagojeno po 

Wright, Collins, Tabor, 2012). 

 

 POGLEJ IN POVEJ ali POVEJ IN PREVERI – PREPOZNAVANJE IN 

POIMENOVANJE ŠTEVIL 

Pripomočki/ponazorila: Številski trak/preproga s števili. 

Potrebujemo številski trak ali preprogo s števili določenega obsega z zaporedjem naravnih 

števil, tako da lahko vsa števila prekrijemo in jih posamično odkrivamo. Vsa števila na traku 

so pokrita, odkrivamo po eno število, da si ga učenci ogledajo in ga poimenujejo. Nato lahko 

učencem damo navodilo, da povedo predhodnik ali naslednik odkritega števila (rešitev pa 

lahko tudi preverijo). Odkrijemo nekaj števil, nato pa učenci po vrstnem redu poimenujejo 

pokrita števila v bližini ali le določeno pokrito število ter njegov predhodnik, naslednik, dve 

števili naprej itd. Uporabimo lahko tudi številski trak ali preprogo s števili v drugem 

aritmetičnem zaporedju (npr. zaporedje sodih/lihih števil, večkratnikov določenega števila, 

desetiških števil …) in učenci ugotavljajo, katero število bo naslednje/predhodno od 

odkritega. 

Didaktična igra: Dejavnost lahko vključimo v igre poti (naloga na listku); samostojna igra v 

skupini (npr. met kocke, tisti, ki vrže največ, izvaja dejavnost, njegov predhodnik mu daje 

navodila za delo itd.). 

Matematični problem: Izvajanje dejavnosti s števili, ki jih učenci še ne poznajo, (pomagajo si 

lahko s konkretnimi ponazorili). 

Učna oblika: Frontalna (učitelj daje navodila, kliče učence); dvojice (eden daje navodila in 

preverja, drugi izvaja); skupinska (izvajanje didaktične igre). 

Učna metoda: Didaktična igra, pogovor. 

Diferenciacija in individualizacija dela: Prilagoditev obsega števil, navodil (štetje 

naprej/nazaj/po korakih) oblikovanje homogenih skupin za skupinsko delo. 
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 SESTAVIMO ŠTEVILO – POIMENOVANJE ŠTEVIL, POZNAVANJE 

DESETIŠKIH ENOT 

Pripomočki/ponazorila: Puščične karte, vrečke stotic, desetic, enic, kartice z zapisanimi 

števkami. 

 

Potrebujemo puščične karte dveh barv (karte z napisanimi desetičnimi števili so drugačne 

barve, kot karte z enicami). Učenci naj položijo vse karte na mizo tako, da so obrnjene 

navzdol. Nato vsak učenec izvleče dve karti različnih barv in iz kart sestavi število ter ga 

poimenuje. Igro lahko dopolnimo še s kartami s stotičnimi in tisočičnimi števili). Dejavnost 

lahko izvedemo tudi z vrečkami stotic, desetic, enic ali s karticami s števkami od 1 do 9 

(vključimo lahko tudi 0). Eden od učencev v paru izvleče karte in sestavi število ter ga 

poimenuje, drugi ga zapiše, nato preverita ujemanje in se pogovorita o pravilnosti rešitev. 

 
Slika 1: Puščične karte 

  

Didaktična igra: Dejavnost v igri poti; dejavnost pri delu po postajah. 

Matematični problem: Sestavljanje in poimenovanje neznanih števil; sestavljanje vseh možnih 

števil iz danih števk; učenci ugotavljajo, kaj se zgodi, če sestavljamo števila iz določenih 

števk. 

Učna oblika: Skupinska; dvojice (medsebojno preverjanje rešitev). 

Učna metoda: Pogovor, prikazovanje, didaktična igra. 

Diferenciacija in individualizacija dela: Prilagodimo obseg števil, možnost uporabe 

konkretnih ponazoril, puščične karte za šibkejše učence (smer sestavljanja števila). 

 

 

 HIŠE VELIKIH ŠTEVIL – BRANJE VELIKIH ŠTEVIL 

Pripomočki/ponazorila: Slike hišic s praznimi prostorčki (za E, D, S, T) in poimenovanimi 

desetiškimi enotami. 

 
Slika 2: Hiše velikih števil 

 

Učenci v hišice po navodilu zapišejo število (števke na ustrezna mesta). Hišice uporabljamo 

kot pripomoček pri branju večjih števil. Vsak učenec ima na mizi svoje hišice, ali pa jih 
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projiciramo na tablo. Učence usmerjamo, da preberejo zapisano število in pri tem upoštevajo 

imena hišic (razen zadnje) in vrstni red branja (od leve proti desni hišici). 

Didaktična igra: Vključimo v različne igre poti. 

Matematični problem: Učencem damo hišice z zapisanimi števili, sami naj ugotovijo, kako jih 

bodo prebrali/poimenovali, ali jim narekujemo neznana števila in jih morajo zapisati na 

ustrezna mesta. 

Učna oblika: Frontalna (pri uvodu v prepoznavanje večjih števil), individualna (utrjevanje), 

skupinska (medsebojno narekovanje in preverjanje rešitev). 

Učna metoda: Razlaga (v uvodnem delu), pogovor (iskanje strategij, ugotavljanje 

smiselnosti/uporabnosti hišic), metoda prikazovanja (pokažemo primer). 

Diferenciacija in individualizacija dela: Prilagodimo obseg števil, tempo narekovanja števil 

itd. 

 

 UREJANJE KART/PASJANSA – ODNOSI MED ŠTEVILI 

Pripomočki/ponazorila: Komplet 52 igralnih kart (ali kart, ki so jih izdelali učenci sami – z 

večjimi števili), številski trak (pomoč učencem). 

Karte premešamo in jih razdelimo v 17 trojk (ena karta ostane neuvrščena). Učenci morajo 

urediti karte tako, da dobijo čim manj največjih možnih kupčkov ustreznih zaporedij števil 

(od manjših proti večjim številom ali obratno. Premaknejo lahko samo eno (zgornjo) karto 

naenkrat. Ko so izvedene vse možne poteze, ostanek kart (tiste, ki niso v zaporedjih) 

premešamo in ponovno sestavimo trojke, učenci pa tudi te karte ustrezno uvrstijo v zaporedja. 

Uporabimo lahko tudi računalniško različico igre.  

 
Slika 3: Prikaz igre urejanja kart 

 

 

Učna oblika: Individualna, v parih (medsebojno tekmovanje, vsak svoj komplet kart ali 

sodelovalno, kjer vsak naredi eno potezo). 

Učna metoda: Didaktična igra. 

Diferenciacija in individualizacija dela: Prilagodimo obseg števil in število kart za urejanje. 
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STRUKTURA ŠTEVIL 1–20 

Pridobivanje števil 1–20 poteka preko neformalne vpeljave snovi, s štetjem elementov dane 

množice (npr. pisal v peresnici, bombonov). Začnemo s številom ena, nato pa množici z enim 

elementom postopoma dodajamo po en nov element (štetje po ena, vpeljava s seštevanjem). V 

vsakem koraku konkretnemu ponazorilu (link kocke, fižolčki, prsti, računalo abakus …) 

števila sledi grafično ponazorilo in nato še simbolni zapis ter zapis z besedo. Poučevanje 

poimenovanja in zapisa števil do deset poteka po deduktivni poti, saj se morajo tega učenci 

naučiti na pamet, medtem ko poimenovanje in zapisovanje vseh večjih števil vpeljujemo po 

induktivni poti, s primeri in ugotavljanjem analogij (11 ENajst, 12 DVAnajst itd., 30 

TRIdeset, 40 ŠTIRIdeset itd.).  

 

Pri poimenovanju in zapisovanju števil se pogosto pojavlja napačen vrstni red zapisa števk, ki 

je posledica neujemanja zapisa števila s števkami z zapisom števila z besedo (npr. 

štiriindvajset zapišejo kot 42, ker je v besedi na prvem mestu štiri in šele nato dvajset) in 

dodajanje ničle (štiriindvajset zapišejo kot 204, ker je sestavljena iz števil 20 in 4), zato je 

potrebno, da učitelj tudi temu nameni ustrezno pozornost. 

 

Obravnavamo po dve dvomestni števili naenkrat, pri čemer je pomembno, da v obravnavo 

vključimo različne dejavnosti v smeri konkretno  simbolno in obratno. Učenci naj torej 

prirejajo množice elementov ustreznim številskim simbolom in obratno (npr. 13 link kockam 

priredijo kartonček s številom 13 in kartončku s številom priredijo ustrezno število link kock). 

Ko že poznajo nekaj števil, pa naj čim prej začnejo s spoznavanjem njihove pozicije na št. osi 

(urejanje števil, štetje naprej in nazaj …). 

 

Sledi prehod na nove strategije, preko katerih naj bi spoznali, da posamezno število 

predstavlja »strukturo iz več različnih manjših delov (iz manjših števil in različnih desetiških 

enot)«, saj to predstavlja osnovo za razumevanje desetiškega sistema in pridobivanje večjih 

števil ter operiranje z njimi (Wright, Collins, Tabor, 2012). Gre za vpeljavo seštevanja (in 

kasneje odštevanja) števil do 20, ki naj poteka preko različnih strategij, in sicer preko: 

 prištevanja enote (8 + 5 = 8 + 1+ 1 + 1 + 1 + 1); 

 seštevanja enakih seštevancev (8 + 5 = 5 + 5 + 3); 

 združevanja in razdruževanja seštevancev in dopolnjevanja do desetice. 

 

Tudi pridobivanje teh znanj poteka postopoma (konkretno – grafično – simbolno). Uporabimo 

lahko dejavnosti, ki jih predstavljamo v nadaljevanju (povzeto po Wright, Collins, Tabor, 

2012). 

  



 

37 

 

 PROSTOR Z ŽETONČKI – DOPOLNJEVANJE DO 10  

Pripomočki/ponazorila: Prostor/kartonček z desetimi kvadratki (glej sliko) in deset žetončkov 

(rdeče in zelene barve). 

 
Slika 4: Prostori z žetončki za dopolnjevanje do 10 

 

Učencem pokažemo kartonček in nanj položimo določeno št. rdečih in zelenih žetončkov. 

Nato zastavljamo vprašanja: Koliko rdečih? Koliko zelenih? Koliko vseh skupaj? Koliko jih 

manjka do deset? 

Učna oblika: Individualna (vsak učenec dobi svoje kartončke z nastavljenimi žetončki), v 

parih (en v paru nastavlja žetončke in zastavlja vprašanja ter preverja rešitve, drugi 

odgovarja). 

Učna metoda: Didaktična igra. 

Diferenciacija in individualizacija dela: Prehod na besedno reševanje (učitelj/sošolec pove 

število, drugi odgovori, koliko manjka do deset) in zapis s simboli. 

 

 

 

 »ŽELIM SI« – ZDRUŽEVANJE IN RAZDRUŽEVANJE SEŠTEVANCEV 

Pripomočki/ponazorila: Računalo abakus/aritmetična vrsta (v vsaki vrsti je 10 kroglic) 

Vsak učenec ima svoje računalo. Učitelj ali vodeči v skupini (paru) govori, katero število si 

želi (npr. želim si 13). Drugi učenci na računalu prikažejo dano število. Nato naj nekateri 

učenci razložijo, katero strategijo prikaza so uporabili (ubesedimo različne možnosti). 

Kasneje lahko dejavnost dopolnimo tako, da povemo, katero število imamo in katerega bi 

želeli, učenci pa to prikažejo. Npr.: »Imam 14 želim 19.« Učence spodbujamo, da števila 

prikažejo s čim manj potezami. 

Učna oblika: Frontalna, v parih (en v paru daje navodila, drugi prikazuje), v skupini (eden je 

vodeči, ostali nastavljajo števila). 

Učna metoda: Didaktična igra 

Diferenciacija in individualizacija dela: Sestavljanje števil z omejenim številom potez, 

omejen čas … 
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 KOCKA – UPORABA IZBRANE STRATEGIJE SEŠTEVANJA 

Pripomočki/ponazorila: 4 igralne kocke. 

Eden od učencev v paru (skupini) vrže vse štiri kocke hkrati. Njegova naloga je, da sešteje 

pike na kockah tako, da dobi vsoto, ki je čim bližja številu deset. Učenec dobi toliko točk, 

kolikor se njegova izračunana vsota razlikuje od 10. Igro nadaljuje naslednji učenec. Zmaga 

tisti učenec, ki ima po določenem številu krogov najmanjše število točk. 

Učna oblika: Delo v parih, v skupini. 

Učna metoda: Didaktična igra. 

Diferenciacija in individualizacija dela: Dodamo/zmanjšamo število kock, določimo drugo 

najbližjo vsoto (npr. 20) … 

 

 SPOMIN »DVOJČKI« – SEŠTEVANJE ENAKIH SEŠTEVANCEV 

Pripomočki/ponazorila: set kartončkov za igro spomin (en kartonček v paru ima zapisano 

število, na drugem kartončku je množica elementov, ki bi s svojim dvojčkom tvorila vsoto 

enako zapisanemu številu). 

Kartončke razstavimo na mizi tako, da so obrnjeni navzdol. Učenec, ki je na vrsti, išče par 

(zapisano število in sličica ali št. pik, ki s svojim dvojčkom da vsoto, ki jo predstavlja 

zapisano število sta par). Njegova naloga je, da najde par (npr. število 10 gre v par s sličico z 

narisanimi 5 elementi). Zmaga tisti učenec, ki zbere največ parov. 

Učna oblika: Delo v parih, v skupini. 

Učna metoda: Didaktična igra. 

Diferenciacija in individualizacija dela: Uporabimo lahko različne pare kartončkov 

(dopolnjevanje do 10, dopolnjevanje do 20, iskanje enakih števil in seštevanje vsote …). 
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VPELJAVA KONCEPTA DESETIŠKEGA SISTEMA 

Šele ko se učenci soočijo s situacijo, v kateri morajo prešteti večje število predmetov, začnejo 

odkrivati načine, ki jim pomagajo pri organizaciji štetja. Najpogosteje pri tem uporabijo 

število pet ali deset. To predstavlja osnovo za vpeljavo desetiškega sistema v razredu. 

 

Razvoj razumevanja matematičnega zapisa prikazujejo rezultati raziskave (Fosnot, Dolk, 

2001), s katero je učiteljica preverjala, kako učenci ponazorijo različne količine konkretnih 

predmetov. Najprej so učenci dobili vrečke z manjšim številom predmetov in nalogo, da 

ponazorijo, koliko predmetov je v vrečki. Nekateri učenci so uporabili grafični prikaz – 

narisali so konkretne predmete, ki so jih našli v vrečki (npr. en medvedek – ena risba 

medveda, ki se je s konkretnim predmetom ujemala celo v barvi), drugi (ki so bili verjetno na 

višji razvojni stopnji) pa so vsakemu predmetu iz vrečke priredili (narisali) en krogec, torej so 

že uporabili svoj znak/simbol za ponazoritev, zraven pa so mnogi zapisali tudi števila. V 

nadaljevanju je učiteljica v raziskavo vključila večja števila in učencem dala navodilo, da na 

listu papirja ponazorijo število učencev v razredu (28). Nekateri učenci so za ponazoritev 

uporabili različne simbole (gumbe, pravokotnike …) in jih oštevilčili. Pri tem se je izkazalo, 

da je večina narisane predmete oštevilčila naključno in ne po vrsti. Predstavili so torej 

postopek štetja, ne pa tudi končnega rezultata, kar kaže na to, da še niso razumeli 

kardinalnosti števila. Drugi učenci pa so se problema lotili tako, da so iskali načine, kako 

združiti (grupirati) narisane simbole, da bi se izognili dolgotrajnemu štetju po ena. Eni so 

množice označili tako, da so okoli njih narisali črto, drugi pa so skupine označili z barvami, 

izbrali pa so tudi različno število elementov v množici (raziskovalka sklepa, da so izbrali 

števila, ki so jim blizu). Tak način ponazarjanja predstavlja izhodišče za razvoj razumevanja 

desetiškega sistema, saj gre tudi pri tem za seštevalni sistem (združevanje števil v desetice, 

stotice, tisočice itd.).  

Rezultati te raziskave kažejo, da razvoj in razumevanje matematičnega zapisa števil poteka 

postopoma. Učenci najprej količine ponazarjajo z risanjem konkretnih predmetov, pozneje z 

grafičnimi simboli in šele potem s števili. Postopnost pa je bistvena tudi pri razvoju 

razumevanja koncepta desetiškega sistema. Opisane dejavnosti so dobri primeri začetnih 

dejavnosti, kako lahko v razredu učence spodbudimo k razvoju matematičnega zapisa in 

razumevanju pomena združevanja pri ponazarjanju večjih količin. 

 

Razumevanje desetiškega sistema predstavlja eno izmed temeljnih znanj s področja 

aritmetike. Učenci morajo preko različnih dejavnosti spoznati smisel združevanja in 

razdruževanja števil do desetičnih, stotičnih, tisočičnih … števil in štetja po deset (kasneje sto, 

tisoč …), da lahko to uporabijo tudi pri zapisu števil in razumevanju strategij seštevanja in 

odštevanja. Za to je smiselno učencem postavljati različne aktualne probleme, kjer je potrebno 

ugotavljanje večjih količin elementov, da sami ugotovijo smiselnost organiziranja elementov 

v skupine/množice.  

 

V nadaljevanju navajamo nekaj primerov postopne induktivne vpeljave desetiškega sistema 

preko različnih, učencem smiselnih dejavnosti pakiranja/grupiranja in ugotavljanja, koliko 

elementov še potrebujemo do naslednjega paketa/grupe (Fosnot, Dolk, 2010). Uporabimo 

lahko (povzeto po Fosnot, Dolk, 2010): 

 izdelavo verižic s perlicami (določeno št. perlic ene barve, določeno druge); 

 »prodajo« verižic, (ena perlica stane 10 centov, učenci naj naredijo tabelo, koliko 

kovancev po en evro in koliko centov bodo dobili za posamezno verižico); 

 priprava malice (glej primer spodaj); 

 pakiranje šolskih majic, obvestil … (glej primer spodaj); 

 načrtovanje šolskega vrta (glej primer spodaj) itd. 
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 PRIPRAVA MALICE – GRUPIRANJE  

Pripomočki/ponazorila: Učenci izberejo konkretna ponazorila, ki se jim zdijo smiselna (npr. 

link kocke, nestrukturiran material, žetončke …). 

Učencem damo navodilo, da morajo iz šolske kuhinje prinesti dovolj piškotov, da bo vsak v 

razredu (npr. 30 učencev) za malico dobil 5 piškotov. Nalogo lahko rešijo na svoje načine, na 

koncu pa morajo svojo strategijo razložiti ostalim. Učenci naj bi nalogo reševali predvsem z 

uporabo konkretnih ponazoril in risanjem (skupine po 5), cilj pa je, da bi prišli tudi do ideje 

združevanja skupin, za hitrejše ugotavljanje rezultata. 

Učna oblika: Delo v parih, v skupini (skupno iskanje smiselnih strategij). 

Učna metoda: Pogovor, prikazovanje, razlaga. 

 

 PAKIRANJE ŠOLSKIH MAJIC ZA RAZREDE – SISTEM DESETIC 

Pripomočki/ponazorila: Majice s šolskim logotipom (če ima šola prakso šolskih majic za 

učence, drugače lahko uporabimo tudi drug aktualni material, npr. pakiranje vabil za 

prireditev za posamezne razrede …). 

Učencem damo navodilo, da morajo v škatle spakirati ustrezno število majic za posamezen 

razred. Majice naj najprej pakirajo v kupe po deset in dodajo dodatne majice. Na vsak karton 

naj nato zapišejo, koliko je vseh majic, ter koliko paketov po deset in koliko dodatnih majic je 

to. 

Učna oblika: Delo v parih, v skupini (skupno iskanje smiselnih strategij). 

Učna metoda: Pogovor, prikazovanje, razlaga. 

Diferenciacija in individualizacija: Za boljše učence vključimo pakiranje majic za učence 

višjih razredov, kjer je potrebno upoštevati še velikosti majic (najprej vključimo seštevanje 

brez prehoda, nato prehod čez desetico). 

 

 ŠOLSKI VRT – SISTEM DESETIC, DOPOLNJEVANJE DO NOVE DESETICE 

Pripomočki/ponazorila: Učenci izberejo konkretna ponazorila, ki se jim zdijo smiselna (npr. 

link kocke, nestrukturiran material, žetončke …). 

Učencem damo navodilo, da načrtujejo šolski vrt. Vsaka skupina dobi določeno rastlino, ki jo 

bo sadila/sejala na vrtu. Narediti morajo sezname, da bodo v semenarni kupili ustrezno število 

paketov s semeni/sadikami, ki vsebujejo 10 semen/sadik. Ugotoviti morajo torej, koliko 

polnih paketov in koliko dodatnih semen potrebujejo. Za dodatna semena naj se nato povežejo 

z drugimi skupinami, ki imajo enako rastlino, da bodo imeli pri nakupu čim manj neuporabnih 

semen/sadik.  

Učna oblika: Delo v parih, v skupini (skupno iskanje smiselnih strategij). 

Učna metoda: Pogovor, prikazovanje, razlaga. 
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VEČANJE OBSEGA OBRAVNAVANIH ŠTEVIL  

Pri povečevanju obravnavanega obsega števil moramo izhajati iz dejstva, da ima številski 

sistem, ki ga uporabljamo – desetiški sistem, določene značilnosti in pravila, ki nam 

omogočajo zapisovanje večjih števil.  

 

Pridobivanje števil do 100 tako poteka najprej s prištevanjem desetic (10 + 10 = 20, 20 + 10 = 

30 …), nato enic, kasneje desetičnemu številu prištejemo dvomestno in šele na koncu različni 

dvomestni števili. Pri vsaki stopnji vključimo štetje konkretnih predmetov in grafičnih 

ponazoril (npr. 20–40), sledi zapis števil z desetiškimi enotami ob ustreznem ponazorilu (link 

kocke, računalo abakus, žetončki in list s prostorčki, številski trak, pozicijsko računalo) in 

štetje na pamet (naprej/nazaj), urejanje števil ter določanje relacij med njimi.  

 

Števila do 1000 pa učenci pridobivajo najprej s seštevanjem stotičnih števil, nato prištevanjem 

desetičnih stotičnim itd. Pri tem za ponazoritev dodamo še stotični kvadrat, denar, Dienesova 

ponazorila. Analogijo upoštevamo tudi pri obravnavi števil do 10 000, kjer najprej seštevamo 

tisočična števila, nato tisočičnim prištevamo stotična itd.  

 

Učenci naj pri večjih številih na podlagi primerov in z uporabo ponazoril sami ugotavljajo 

strategije in analogije, kako zapisati, poimenovati števila večjega obsega z uporabo 

predhodnega znanja (Hodnik Čadež, 2010/2011). 

 

Seštevanje in odštevanje večjih števil pa poteka po vnaprej določenih metodičnih stopnjah, pri 

čemer učenci ves čas uporabljajo predznanje, ki so ga pridobili pri spoznavanju strukture 

števil do 20 (dopolnjevanje do 10, združevanje/razdruževanje seštevancev, vsota enakih 

seštevancev) in strukture desetiškega sistema (razčlenjevanje števil na desetiške enote in 

pretvarjanje enot).  

 

Čeprav imajo učenci predznanje in posledično lahko (z večino) večja števila obravnavamo 

hitreje in z manj utrjevanja, pa je tudi tu potrebna uporaba raznolikega učnega pristopa, ki 

pozitivno vpliva na motivacijo učencev. Zaradi »lahke« teme namreč obstaja nevarnost, da 

učitelj zapade v neko rutino pisnega zastavljanja nalog, ki pa so za učence neprivlačne, 

dolgočasne in lahko vodijo v neaktivnost in posledično neznanje oziroma nerazumevanje. 

 

Tudi pri obravnavi števil do deset tisoč torej lahko izvajamo številne dejavnosti in naloge 

tako, da predhodno opisane primere aktivnosti ustrezno prilagodimo obravnavi večjih števil in 

dodamo še druge, kot npr.: 

 

 ISKANJE ŠTEVIL – BRANJE ŠTEVIL, POVEZAVA Z VSAKDANJIM 

ŽIVLJENJEM 

Učence razdelimo v skupine. Vsaka skupina dobi revije in časopise. V njih poiščejo 

štirimestna števila, jih izrežejo, nalepijo na list ter opremijo s podatkom, kaj nam število 

sporoča. Vsaka skupina predstavi tri števila, ki se jim zdijo najzanimivejša. Na tak način 

učenci spoznajo različne situacije in namene, v katerih potrebujemo poznavanje števil do 

deset tisoč. 
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 PRODAJALNA AVTOMOBILOV – BRANJE/SESTAVLJANJE/UREJANJE ŠTEVIL 

IN ZAPIS Z DESETIŠKIMI ENOTAMI 

Učence razdelimo v skupine. Vsaka skupina dobi nekaj strani iz avtomobilistične revije, na 

katerih so slike in cene avtomobilov. Poleg dobijo še bone denar (po 10, 100, 1000 €). Naloga 

učencev je, da najprej zapišejo ceno posameznega avtomobila z desetiškimi enotami, nato pa 

pripravijo ustrezne bone za nakup posameznega avtomobila. Pomagajo si lahko z 

Dienesovimi ponazorili in pozicijskim računalom. Vsaka skupina si nato izbere avto, ki ga 

želi kupiti. Izbrani avto s ceno pritrdi na tablo. Učenci morajo nato avtomobile na tabli 

razvrstiti od najcenejšega do najdražjega (ali obratno), določijo lahko predhodnik in naslednik 

števila, števila razvrstijo v skupino sodih in lihih števil itd. 

 

 

 ŠTEVILSKA PANTOMIMA – SESTAVLJANJE IN ZAPIS ŠTEVIL  

Učence razdelimo v skupine po štiri. Trije učenci se postavijo v vrsto, četrti učenec je 

opazovalec. Vsak učenec v vrsti predstavlja določeno desetiško enoto (učence označimo s 

črko okoli vratu – tisti, ki predstavlja tisočici ima črko T, stotico predstavlja učenec s črko S 

in desetico učenec s črko D). Nato si vsak od učencev v vrsti zamisli število do 9 in število 

prikaže z gibi (izvede toliko gibov, kot je njegovo zamišljeno število), enako storijo ostali 

učenci, ki predstavljajo desetiške enote. Opazovalec ugotavlja posamezno število, nato pa 

skupno število zapiše na tablo z desetiškimi enotami in s števkami ter ga prebere. Učenci nato 

vloge zamenjajo tako, da je vsak vsaj enkrat opazovalec. Števila, ki so jih zapisali, lahko nato 

tudi uredijo po velikosti. 
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II. EMPIRIČNI DEL 
 

6  NAMEN RAZISKAVE IN OPREDELITEV  
RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 
 

Število je osnovni matematični pojem, ki ga vsakodnevno spontano uporabljamo v različnih 

situacijah. Prav zaradi tega naj bi že na razredni stopnji šolanja vsak posameznik pridobil 

ustrezno znanje (z razumevanjem) o številih. O razvoju pojma števila pri otrocih so bile 

opravljene številne raziskave, ki so pokazale, kako mlajši otroci razvijajo znanje štetja in 

dojemajo pojem števila, prav tako pa se v literaturi pojavljajo predvsem vsebine, ki se 

ukvarjajo z obravnavo števil manjšega obsega v nižjih razredih osnovne šole, medtem ko se 

pri obravnavi naravnih števil večjega obsega zdi, da gre za eno lažjih matematičnih vsebin v 

četrtem razredu, zato ji v učnih priročnikih in ostali literaturi ne posvečajo posebne 

pozornosti. Posledično so učitelji pri načrtovanju posameznih učnih ur v veliki meri 

prepuščeni lastni presoji. 

 

Naš cilj je, da raziščemo, kateri učni pristop pri poučevanju števil do 10 000 uporabljajo 

učitelji četrtih razredov. Ugotoviti želimo, kaj je njihovo vodilo pri načrtovanju poučevanja in 

v kolikšni meri pri tem sledijo načelom dobre poučevalne prakse. Poleg tega pa želimo 

preveriti tudi stališča učencev do pomena izbrane učne teme in do izbranega učnega pristopa 

učitelja ter ugotoviti, v kolikšni meri jim pristop ustreza oziroma, kaj bi spremenili, če bi 

imeli to možnost. 

 

S pregledom stališč učencev in učiteljev bomo dobili vpogled v dejansko stanje v razredu in 

ugotovili, kako lahko učitelji stopijo naproti učencem, da bi jim bila obravnava števil bližje, bi 

bili ustrezno aktivni in motivirani za delo ter čim hitreje usvojili in utrdili svoje znanje.  

Z raziskavo želimo spodbuditi sodelujoče in druge učitelje, da pogosteje premislijo o temeljih, 

na katerih je osnovano njihovo poučevanje matematike. Učitelj je namreč odgovoren za 

vzbujanje učenčevega zanimanja za učenje, ustrezno posredovanje učne snovi in ugotavljanje 

ter odpravljanje težav, s katerimi se srečujejo učenci (Hejny, 2012). Vse to pa lahko doseže le 

ob dobrem poznavanju učencev in didaktike matematike ter reflektiranju lastnega dela. 
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7 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
Na podlagi anketnega vprašalnika za učitelje bomo odgovorili na naslednja raziskovalna 

vprašanja:  

 Kateri vir črpanja idej učitelji najpogosteje uporabljajo pri načrtovanju obravnave 

števil do 10 000? 

 Ali in na kakšen način učitelji pred začetkom obravnave števil do 10 000 preverijo 

predznanje učencev? 

 Kako učitelji rangirajo pomembnost kriterijev (miselna aktivnost učencev, 

diferenciacija in individualizacija, raznolikost dejavnosti, upoštevanje učnih stilov, 

uporaba različnih reprezentacij, motiviranost učencev za delo) pri načrtovanju ur 

obravnave števil do 10 000? 

 Katere komponente učnega pristopa učitelji (učne metode, oblike, način motiviranja, 

uporaba didaktičnih pripomočkov, način utrjevanja snovi) najpogosteje uporabljajo pri 

obravnavi števil do 10 000? 

 Ali in na kakšen način učitelji izvajajo diferenciacijo in individualizacijo dela pri 

obravnavi števil do 10 000? 

 Katere težave učencev zaznavajo učitelji pri obravnavi naravnih števil do 10 000 in 

kako jih rešujejo? 

  

Z analizo uvodnih učnih priprav za obravnavo števil do 10 000 bomo raziskali: 

 Kateri učni pristop (učne metode, oblike, dejavnosti, način motiviranja, uporaba 

didaktičnih pripomočkov …) prevladuje v uvodnih učnih pripravah za obravnavo 

števil do 10 000? 

 Ali in na kakšen način priprava predvideva diferenciacijo in individualizacijo dela? 

 Kako poteka podajanje navodil in organizacija dela? 

 Na kakšen način poteka utrjevanje in preverjanje znanja? 

 

S pomočjo anketnega vprašalnika za učence bomo ugotovili:  

 Kakšno je mnenje učencev o pomenu poučevanja in poznavanja naravnih števil do  

10 000? 

 Ali končna ocena pri matematiki v prejšnjem razredu vpliva na splošno stališče 

učencev do matematike in pomena poznavanja naravnih števil do 10 000? 

 Kakšna stališča imajo učenci do izvedenega načina (izbranih komponent učnega 

pristopa) učiteljeve obravnave naravnih števil do 10 000? 

 Ali splošen odnos do matematike vpliva na stališče učencev do izvedenega načina 

poučevanja števil do 10 000? 

 Ali se med učenci in učenkami pojavljajo razlike glede stališč o izvedenem načinu 

poučevanja naravnih števil do 10 000? 

 Ali stališča učencev do uporabljenega načina poučevanja števil do 10 000 vplivajo na 

končno oceno pri preizkusu znanja o številih do 10 000?  

 Kaj bi učenci spremenili pri obravnavi naravnih števil do 10 000, če bi imeli oni vlogo 

učitelja? (Konkretni predlogi). 
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8 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

Pri raziskavi je bil uporabljen kvantitativni in kvalitativni raziskovalni pristop. Izvedena je 

bila deskriptivna in kavzalno-neeksperimentalna metoda pedagoškega raziskovanja. Podatke 

smo zbrali s pomočjo anonimnih anketnih vprašalnikov za učence in učitelje (Priloga 1 in 

Priloga 2) in analize učnih priprav. Na podlagi pridobljenih podatkov smo odgovorili na 

raziskovalna vprašanja, interpretirali rezultate in jih povezali z obstoječo teorijo. 

 

8. 1 VZOREC 

Kvantitativna raziskava temelji na podatkih zbranih z anketnima vprašalnikoma za učence in 

učitelje 4. razredov, kvalitativna pa na analizi uvodnih učnih priprav učiteljev četrtih 

razredov, katerih učenci so sodelovali v raziskavi. Vzorca sta bila izbrana neslučajnostno, 

namensko. 

Vzorec učiteljev za raziskovanje učnega pristopa poučevanja števil do 10 000 s pomočjo 

anketnega vprašalnika predstavljajo učitelji četrtih razredov osnovnih šol po Sloveniji. 

Anketni vprašalnik je izpolnilo 62 učiteljev, ki so vprašalnike izpolnjevali preko spleta ali v 

natisnjeni obliki, ki smo jo razdelili po šolah.  

Vzorec učiteljev za analizo učnih priprav in preverjanje stališč učencev s pomočjo anketnega 

vprašalnika predstavljajo učitelji šestih četrtih razredov ter njihovi učenci, ki so privolili v 

sodelovanje (dovoljenje staršev). Natisnjen anketni vprašalnik je rešilo 120 učencev šestih 

četrtih razredov osnovnih šol po Sloveniji, priprave za kvalitativno analizo pa so prispevale 

njihove učiteljice (6 učiteljic). 

 

Tabela 1: Struktura vzorca učencev glede na spol 

SPOL f f % 

deček 54 45,0 

deklica 66 55,0 

SKUPAJ 120 100,0 

 

V vzorec učencev smo vključili 120 učencev, med katerimi je 54 dečkov, kar je 45,0 % in 66 

deklic, kar predstavlja 55 % celotnega vzorca sodelujočih učencev. 
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Tabela 2: Številčni in odstotkovni prikaz ocen na preizkusu znanja o številih do 10 000 

OCENA NA PREIZKUSU ZNANJA f f % 

1 2 1,7 

2 4 3,3 

3 23 19,2 

4 37 30,8 

5 54 45,0 

SKUPAJ 120 100,0 

 

Učenci so v okviru raziskave zapisali tudi oceno iz preizkusa znanja o številih do 10 000. Iz 

tabele je razvidno, da je največ učencev (45 %) doseglo odlično oceno (5), sledijo učenci, ki 

so dosegli prav dobro oceno (30,8 %), nato pa manjši delež učencev z oceno dobro (19,2 %) 

in 3,3 % učencev z oceno zadostno (2) ter 2 učenca (1,7 %), ki sta dobila negativno oceno (1). 
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8.2 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV IN OPIS INSTRUMENTOV 

8.2.1 ANKETNI VPRAŠALNIK ZA UČITELJE 

  

Podatke o stališčih do poučevanja števil do deset tisoč med učitelji četrtih razredov smo zbrali 

s pomočjo anonimnega anketnega vprašalnika (Priloga 1), ki smo ga sestavili za potrebe 

raziskave. Anketni vprašalnik vsebuje 10 vprašanj, od katerih je 6 kombiniranih vprašanj (1., 

3., 4., 7., 8., 9.) eno vprašanje zaprtega (2.), dve odprtega tipa (6., 10.) ter eno vprašanje, kjer 

je potrebno rangiranje kriterijev (5.)  

 

Učiteljem smo vprašalnik izročili osebno in preko elektronske pošte oziroma spleta. 

Anketiranje je bilo izvedeno v šolskem letu 2015/2016, podatki so se zbirali v mesecu aprilu, 

maju in juniju 2016. 

8.2.2 ANALIZA UVODNIH UČNIH PRIPRAV 

 

Podatke za ugotavljanje in primerjavo stališč o načinu in pristopu poučevanja števil do deset 

tisoč smo zbrali z analizo uvodnih učnih priprav, ki so jih prispevali učitelji šestih različnih 

četrtih razredov po Sloveniji, katerih učenci so rešili anketo o lastnih stališčih do načina 

obravnave števil do 10 000. Obdelava podatkov je potekala anonimno. 

 

8.2.3. ANKETNI VPRAŠALNIK ZA UČENCE 

 

Za ugotavljanje stališč učencev do pomena in načina obravnave števil do 10 000 ter njihovih 

želja po spremembah pri obravnavi omenjene učne teme smo uporabili anketni vprašalnik, ki 

smo ga sestavili za potrebe raziskave. Pred izvedbo raziskave smo pridobili dovoljenja staršev 

za sodelovanje njihovih otrok v raziskavi. Anketiranje smo izvedli osebno z razdelitvijo 

anketnih vprašalnikov na šolah. Vprašalnik vsebuje 7 vprašanj, od katerih je 5 vprašanj 

zaprtega tipa (1., 2., 3., 6., 7), dve vprašanji s podvprašanji v obliki lestvice stališč (4.) in 

ocenjevalne lestvice (5.) ter eno vprašanje odprtega tipa (6.).  

 

Pri anketiranju smo zagotovili anonimnost vseh udeleženih in varstvo osebnih podatkov, vsi 

anketiranci pa so bili seznanjeni z namenom in ciljem raziskave. Zbiranje podatkov je 

potekalo v šolskem letu 2015/2016, v mesecu maju in juniju. 

 

8.3 POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 
 

Podatke pridobljene z anketnima vprašalnikoma smo pregledali in deskriptivno kvantitativno 

in kvalitativno analizirali. Nato smo podatke obdelali s statističnim programom SPSS 20. 

Uporabljeni so bili naslednji statistični postopki: 

 frekvenčna porazdelitev; 

 χ² – preizkus hipoteze neodvisnosti oziroma Kullbackov 2Î preizkus, kadar pogoja za 

uporabo χ² – preizkusa hipoteze neodvisnosti nista bila izpolnjena; 

 izračun korelacijskih koeficientov. 

 

Podatke smo predstavili v tabelah s frekvenčnimi porazdelitvami in grafi. Odgovore na odprta 

vprašanja smo uredili in poenotili ter analizirali kvalitativno. Za analizo učnih priprav smo 

uporabili vnaprej pripravljene kriterije, ki smo jih osnovali sami. Rezultate analize smo 

prikazali v tabeli. 
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9 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

9.1 ANALIZA ANKETNIH VPRAŠALNIKOV ZA UČITELJE 

9.1.1 NAČRTOVANJE OBRAVNAVE ŠTEVIL DO 10 000 

 

Kateri vir črpanja idej učitelji najpogosteje uporabljajo pri načrtovanju obravnave 

števil do 10 000? 

 
Tabela 3: Številčni in odstotkovni prikaz virov črpanja idej učiteljev pri načrtovanju obravnave števil do 10 000 

VIR IDEJ ZA NAČRTOVANJE f f % 

učbenik 16 26,0 

delovni zvezek 8 13,0 

lastne ideje 14 23,0 

izkušnje prejšnjih let 22 35,0 

drugo 2 3,0 

skupaj 62 100,0 

 

Na osnovi podatkov vzorca lahko ugotovimo, da učitelji dokaj enakomerno uporabljajo 

različne vire črpanja idej za načrtovanje učne enote obravnave števil do 10 000. Iz tabele je 

razvidno, da z manjšo prednostjo pred drugimi največji delež predstavljajo učitelji, ki pri 

načrtovanju ur upoštevajo predvsem izkušnje prejšnjih let (35 %), sledijo učitelji, ki kot 

osnovo za načrtovanje uporabljajo predvsem učbenik (26 %), nato tisti, ki se zanašajo na 

lastne ideje (23 %), 13 % je takšnih, ki ideje prvenstveno črpajo iz delovnih zvezkov, medtem 

ko sta dva od vprašanih učiteljev (3 %) odgovorila, da uporabljata druge vire, in sicer je eden 

zapisal, da gre za zapiske s fakultete, drugi pa, da je to internet.  

 

Rezultati niso skladni z rezultati raziskave o izbiri učiteljevega učnega pristopa za poučevanje 

posameznih matematičnih vsebin (Brown in Borko, 1992 v Kavkler, Kalan, Hodnik Čadež, 

2015), ki so pokazali, da učitelji pri načrtovanju svojega dela v razredu pogosteje izhajajo iz 

učbeniških gradiv kot iz lastnih izkušenj, poznavanja matematike in didaktike matematike. Na 

podlagi tega bi lahko sklepali, da je v zadnjem času prišlo do kvalitativnih sprememb v smeri 

poučevanja v skladu dobre poučevalne prakse – upoštevanje lastnih izkušenj, učencev, 

njihovih potreb, izkušenj, prilagajanje dela …, vendar pa naših rezultatov ne moremo 

posplošiti na osnovno množico, saj vzorec ni reprezentativen. Potrebna bi bila podrobnejša 

raziskava, ki bi lahko potrdila naš sklep.  

 

Dejstvo, da več kot tretjina učiteljev pri načrtovanju obravnave števil do 10 000 ideje črpa 

predvsem iz izkušenj prejšnjih let je spodbudno, saj lahko sklepamo, da pri tem upoštevajo 

tudi težave in prilagoditve, ki so jih potrebovali predhodni učenci in s tem skušajo vsebino 

približati tudi novejši generaciji. Še vedno pa je visok odstotek tistih, ki ideje črpajo predvsem 

iz učbenika in delovnega zvezka (skupaj 38 %), zato bi bilo zanimivo raziskati, ali gre pri tem 

predvsem za uporabo že izdelanih splošnih učnih priprav, ki sovpadajo z učnim gradivom ali 

te tudi dodatno prilagodijo in dopolnijo. 
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Kako učitelji rangirajo pomembnost danih kriterijev (miselna aktivnost učencev, 

diferenciacija in individualizacija, raznolikost dejavnosti, upoštevanje učnih stilov, 

uporaba različnih reprezentacij, motiviranost učencev za delo) pri načrtovanju učnih ur 

obravnave števil do 10 000?  

 

Zanimalo nas je, kakšno stopnjo pomembnosti pripisujejo učitelji različnim kriterijem 

oziroma komponentam učnega pristopa pri načrtovanju in izvedbi poučevanja števil do  

10 000. Učitelji so morali dane kriterije razvrstiti od zanje najpomembnejšega (1) pri 

načrtovanju učnih ur, do najmanj pomembnega (7).  

 

Rangirali so pomen naslednjih kriterijev: miselna aktivnost učencev; diferenciacija in 

individualizacija dela; raznolikost dejavnosti; upoštevanje učnih stilov; uporaba različnih 

reprezentacij in motiviranost učencev za delo. 

 
Graf 1: Prikaz rangiranja kriterijev pri načrtovanju poučevanja števil do 10 000 

 
 

Največ učiteljev (37,1 %) je najvišjo stopnjo pomembnosti pri načrtovanju učnih ur pripisalo 

kriteriju motiviranost učencev za delo, na drugo mesto so najpogosteje postavili povezovanje 

dejavnosti z izkušnjami otrok (24,2 %). Na tretjem mestu sta po pogostosti rangiranja 

učiteljev (19,4 %) izenačena kriterija raznolikosti dejavnosti in diferenciacije ter 

individualizacije dela, na četrto mesto po pomembnosti pa je največ učiteljev (21,0 %) 

postavilo miselno aktivnost učencev. Na peto mesto je enak delež učiteljev (16,1 %) postavil 

uporabo konkretnih reprezentacij, motiviranost učencev za delo in miselno aktivnost učencev. 

S predzadnjo stopnjo pomembnosti (6) so učitelji najpogosteje (29,0 %) rangirali kriterij 

upoštevanja učnih stilov, medtem ko je za večino učiteljev (29,0 %) najmanj pomemben 

kriterij pri načrtovanju upoštevanje diferenciacije in individualizacije dela. 
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9.1.2 UČNI PRISTOPI UČITELJEV PRI OBRAVNAVI NARAVNIH ŠTEVIL 

 

Ali in na kakšen način učitelji pred začetkom obravnave števil do 10 000 preverijo 

predznanje učencev? 

 
Tabela 4: Številčni in odstotkovni prikaz pogostosti preverjanja predznanja učencev 

PREVERJANJE PREDZNANJA f f % 

da 56 90,3 

ne 5 8,1 

ni odgovora 1 1,6 

SKUPAJ 62 100,0 

 

Večina (90,3 %) anketiranih učiteljev pred obravnavo števil do 10 000 preveri 

predznanje učencev, zgovoren pa je tudi podatek, da še vedno obstajajo učitelji (8,1 %), 

ki predznanja ne preverjajo. Želeli smo, da učitelji, ki preverjajo predznanje, pojasnijo 

tudi, na kakšen način to storijo. Učitelji so zapisali način preverjanja predznanja v obliki 

prostih odgovorov. Odgovore smo analizirali, jih združili in jim pripisali iste pojme 

(kode) uredili ter jih prikazali v spodnji tabeli. 
 

Tabela 5: Številčni in odstotkovni prikaz načinov preverjanja predznanja 

NAČINI PREVERJANJA PREDZNANJA (KODI) f f % 

pisni preizkus/učni list 23 41 % 

izvajanje didaktičnih iger, kvizov 53 94, 6 % 

pogovor, ustno spraševanje 40 71,4 % 
 

 

Učitelji se za preverjanje predznanja o številih najpogosteje poslužujejo metode izvajanja 

didaktičnih iger (94,6 %), sledi metoda pogovora oziroma ustnega spraševanja (71,4 %), 

redkejši pa sestavijo pisni preizkus oziroma učni list za učence (41 %). 

 

Iz odgovorov, ki so jih podali učitelji, je razvidno, da večina kombinira različne učne metode 

in s tem že v fazi preverjanja znanja poskrbi za raznolikost načina dela. Nekateri učitelji so v 

odgovorih zapisali tudi vsebine preverjanja predznanja. Izpostavili so preverjanje zapisa, 

branja in poimenovanja števil; poznavanja predhodnikov in naslednikov ter odnosov med 

števili in razumevanja desetiških enot. Na podlagi teh rezultatov lahko sklepamo, da učitelji 

posvečajo veliko pozornosti preverjanju predznanja in posledično poskrbijo tudi za 

individualizacijo in diferenciacijo dela pri obravnavi snovi. Sklepe pa bomo v nadaljevanju 

tudi preverili.  
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Katere komponente učnega pristopa učitelji (učne metode, oblike, način motiviranja, 

uporaba didaktičnih pripomočkov, način utrjevanja snovi) najpogosteje uporabljajo pri 

obravnavi števil do 10 000? 

 

 PREVLADUJOČA UČNA OBLIKA 

 
Tabela 6: Prevladujoča učna oblika 

PREVLADUJOČA UČNA OBLIKA f f % 

frontalna 37 59,7 

individualna 11 17,7 

delo v dvojicah 7 11,3 

delo v skupinah 4 6,5 

drugo 3 4,8 

SKUPAJ 62 100,0 

 

Pri večini učiteljev (59,7 %) obravnava števil do 10 000 najpogosteje poteka v frontalni učni 

obliki, sledi delež tistih, pri katerih prevladuje individualno delo učencev (17,7 %) in delo v 

dvojicah (11,3 %), medtem ko so učitelji, ki se najpogosteje poslužujejo skupinske učne 

oblike, redki (6,5 %). Le trije učitelji (4,8 %) so odgovorili, da prevladuje drugo, kar so tudi 

pojasnili, ko so zapisali, da ni prevladujoče učne oblike, ampak poskušajo enakomerno 

izvajati različne učne oblike.  

 

 PREVLADUJOČA UČNA METODA 

 
Tabela 7: Prevladujoča učna metoda pri obravnavi števil 

PREVLADUJOČA UČNA METODA f f % 

didaktične igre 29 46,8 

razlaga 23 37,1 

pogovor 8 12,9 

drugo 2 3,2 

SKUPAJ 62 100,0 

 

Pri skoraj polovici učiteljev (46,8 %) obravnava števil do 10 000 najpogosteje poteka preko 

izvajanja didaktičnih iger, približno tretjina učiteljev (37,1 %) se najpogosteje poslužuje 

metode razlage, 12,9 % metode pogovora, 3,2 % vprašanih pa kombinira različne učne 

metode. 
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 UPORABLJENI DIDAKTIČNI PRIPOMOČKI 

 
Tabela 8: Številčni in odstotkovni prikaz pogostosti uporabe matematičnih reprezentacij (didaktičnih pripomočkov) 

MATEMATIČNA REPREZENTACIJA (DIDAKTIČNI PRIPOMOČEK) f f % 

računalo abakus 2 3,2 

pozicijsko računalo 40 64,5 

Dienesova ponazorila 7 11,3 

link kocke 32 51,6 

številski trak 48 77,4 

stotični kvadrat 12 19,4 

kartončki/žetoni s števili 29 46,8 

igralni denar 40 64,5 

drugo 2 3,2 

 

Učitelji so izmed naštetih matematičnih reprezentacij obkrožili vse tiste, ki so jih uporabili pri 

obravnavi števil do 10 000 v letošnjem ali lanskem šolskem letu. Največ, 77,4 %, je 

uporabljajo oziroma dalo učencem v uporabo številski trak. Po pogostosti uporabe sledita 

pozicijsko računalo in igralni denar, ki ju je uporabilo 64,5 % učiteljev (oz. njihovi učenci), 

nato link kocke (51,6 %), kartončki/žetoni s števili (46,8 %) in Dienesova ponazorila (11,3 

%). Najredkeje uporabljen didaktični pripomoček je računalo abakus (3,2 %), enak odstotek 

učiteljev pa je izpostavil, da uporablja še didaktične pripomočke, ki jih učenci izdelajo sami, 

vendar niso navedli, za katere pripomočke gre. 

 

 MOTIVACIJSKE DEJAVNOSTI 
 

Tabela 9: Številčni in odstotkovni prikaz pogostosti izvajanja dejavnosti za spodbujanje dodatne motiviranosti pri 

učencih 

SPODBUDE ZA DODATNO MOTIVIRANOST UČENCEV f f % 

didaktične igre 28 45,2 

reševanje problemskih nalog 29 46,8 

naloge zabavne matematike 25 40,3 

kvizi 13 21,0 

računalniške igre/programi 16 25,8 

drugo 0 0,0 
 

Učitelji so izmed danih možnosti spodbujanja motiviranosti učencev za delo obkrožili vse 

načine, ki so jih uporabili v sedanjem ali preteklem šolskem letu. Največ učiteljev je za 

spodbudo oz. dodatno motiviranost učencev v učne ure vključilo reševanje problemskih nalog 

(46,8 %) in izvajanje didaktičnih iger (45,2 %). Po pogostosti sledijo učne ure z nalogami 

zabavne matematike (40,3 %), igranjem računalniških iger (25,8 %) in reševanjem 

matematične kvizov (21,0 %). 
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 NAČINI UTRJEVANJA 

 

Učitelji so od naštetih načinov utrjevanja števil do 10 000 izbrali dva, ki se ju najpogosteje 

poslužujejo s svojimi učenci. 
 

Tabela 10: Številčni in odstotkovni prikaz najpogosteje uporabljenih načinov utrjevanja učne snovi 

NAČINI UTRJEVANJA UČNE SNOVI f f % 

reševanje nalog v učbeniku 7 11,3 

reševanje nalog v delovnem zvezku 26 41,9 

narekovanje nalog in reševanje v zvezek 8 12,9 

igranje didaktičnih iger 13 21,0 

reševanje delovnih listov 18 29,0 

drugo 9 14,5 

 

Prevladuje reševanje nalog v delovnem zvezku (41,9 %). Sledi reševanje delovnih listov (29,0 

%), igranje didaktičnih iger (21,0 %), drugo (14,5 %), narekovanje nalog, ki jih učenci 

rešujejo v zvezkih (12,9 %) in reševanje nalog iz učbenika (11,3 %). Tisti učitelji, ki so 

obkrožili odgovor drugo, so tudi dopisali uporabljene druge načine utrjevanja, med katerimi 

prevladuje reševanje nalog na računalniku, sodelovalno učenje in reševanje testov, ki jih 

sestavijo učenci in delo po postajah s kombiniranjem različnih načinov utrjevanja. 

 

Ali in na kakšen način učitelji izvajajo diferenciacijo in individualizacijo dela pri 

obravnavi števil do 10 000? 

 

Zanimalo nas je, ali učitelji pri obravnavi števil do 10 000 izvajajo diferenciacijo in 

individualizacijo dela in na kakšen način jo izvajajo.  

 
Tabela 11: Izvajanje diferenciacije in individualizacije dela 

IZVAJANJE DIFERENCIACIJE IN INDIVIDUALIZACIJE DELA f f % 

da 47 75,8 

ne 10 16,1 

ni odgovora 5 8,1 

SKUPAJ 62 100,0 

 

Večina učiteljev (75,8 %) pri obravnavi števil do 10 000 izvaja učno diferenciacijo in 

individualizacijo dela, še vedno pa je tudi delež tistih, ki omenjenega ukrepa ne izvajajo (16,1 

%), kar so v večini pojasnili z odgovorom, da je ta učna tema lahka in zato prilagajanje ni 

potrebno. 8,1 % učiteljev na vprašanje ni odgovorilo. Vprašanje je bilo odprtega tipa, zato 

smo pojasnila o načinu izvajanja tistih, ki omenjena ukrepa izvajajo (N = 47), analizirali, jih 

združili in jim pripisali iste kode ter jih uredili glede na pogostost posameznega odgovora in 

jih prikazali v spodnji tabeli 
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Tabela 12: Načini izvajanja diferenciacije in individualizacije dela 

NAČINI IZVAJANJA DIF. IN INDIVID. DELA f f % 

prilagoditev zahtevnosti nalog 34 68,1 

prilagoditev količine nalog/dodatne naloge 23 48,9 

dodatna/individualna razlaga 10 21,3 

prilagoditev rabe didaktičnih pripomočkov 15 31,9 

medsebojna pomoč učencev 3 6,4 

 

Večina učiteljev je zapisala več različnih načinov individualizacije in diferenciacije, ki jih 

izvaja med obravnavo števil do 10 000. Med njimi prevladuje prilagoditev zahtevnosti nalog, 

ki se je poslužuje 68,1 % učiteljev, sledi prilagoditev količine nalog (48,9 %) in rabe 

didaktičnih pripomočkov (31,9 %). 21,3 % jih učencem poda dodatno razlago, 6,4 % pa jih z 

njimi izvaja medsebojno pomoč učencev, kjer učenci z boljšim razumevanjem pomagajo 

tistim s težavami.  

 

Katere težave učencev zaznavajo učitelji pri obravnavi naravnih števil do 10 000 in kako 

jih rešujejo? 

  

Želeli smo raziskati, katere težave učencev zaznavajo učitelji pri obravnavi števil do 10 000 in 

kako jih rešujejo. Odgovore, ki so bili podani v prosti obliki, smo združili in jim pripisali iste 

kode ter v spodnji tabeli prikazali pogostost posameznih odgovorov. 

 
Tabela 13: Zaznane težave učencev pri obravnavi števil do 10 000 

TEŽAVE UČENCEV f f % 

slabe številske predstave 43 69,4 

težave pri branju števil 12 19,4 

težave pri zapisu števil/števk 4 6,5 

nerazumevanje desetiškega sistema 28 45,2 

slabo štetje/poznavanje zaporedja števil 19 30,6 

ni težav 2 3,2 

 

Iz tabele je razvidno, da več kot polovica učiteljev (69,4 %) zaznava slabe številske predstave 

pri učencih, sledi nerazumevanje desetiškega sistema (45,2 %), kjer izpostavljajo predvsem 

zamenjavanje desetiških enot in težave pri prehodu čez enice, desetice, stotice itd., kar 

verjetno vodi v težave pri branju (19,4 %) in zapisu (6,5 %) števil in števk. Skoraj tretjina 

učiteljev (30,6 %) pa pri učencih opaža tudi težave s štetjem in poznavanjem zaporedij števil. 

Le redki učitelji (8) so ob svojih odgovorih zapisali tudi, kako rešujejo zaznane težave. 

Izpostavili so uporabo konkretnih ponazoril (4), prilagajanje težavnosti nalog učencem (2), 

dodatna razlaga (2) in reševanje učnih težav v sklopu dopolnilnega pouka (1).  
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9.2 ANALIZA UVODNIH UČNIH PRIPRAV 
 

V spodnji tabeli smo prikazali rezultate analize šestih uvodnih učnih priprav za obravnavo 

števil do 10 000. Analizirali smo vsebnost izbranih komponent učnega pristopa: učne oblike, 

učne metode, dejavnosti učencev, dejavnosti za dodatno motivacijo, didaktični pripomočki, 

načini podajanja navodil in organizacije dela, diferenciacija in individualizacija dela ter načini 

utrjevanja in preverjanja znanja. 
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Tabela 14: Kriteriji in rezultati analize uvodnih učnih priprav 

ŠT. 

PRIPRAVE 

UČNI PRISTOP 

 Učne 

oblike 

Učne metode Didaktični 

pripomočki 

Navodila in 

organizacija 

dela 

Dejavnosti učencev Dejavnosti 

za dodatno 

motivacijo 

Diferenciacija in 

individualizacija 

dela 

Preverjanje 

in 

utrjevanje 

znanja 

1 *F, I pogovor, 

*razlaga, 

prikazovanje 

pozicijsko 

računalo, DP, 

številski trak 

/ štetje, prikazovanje, 

branje, zapisovanje, 

števil 

/ / reševanje 

nalog v 

učbeniku  

2 *F, I, S *pogovor, 

razlaga, 

prikazovanje 

DP, pozicijsko 

računalo, 

številski trak 

/ štetje, branje, zapis, 

prikazovanje, iskanje 

števil na št. traku, 

določanje predhodnikov 

in naslednikov 

didaktična 

igra 

/ reševanje 

nalog v 

delovnem 

zvezku 

3 F, I, S, 

*D 

razlaga, 

prikazovanje, 

*pogovor 

pozicijsko 

računalo, 

kartončki s števili 

zapisana jasna 

in postopna 

navodila  

štetje, branje, zapis, 

sestavljanje, 

prikazovanje števil  

didaktična 

igra 

individualna 

pomoč učitelja, 

dodatne naloge  

reševanje 

nalog v 

delovnem 

zvezku 

4 *F, I, D razlaga, 

*pogovor 

pozicijsko 

računalo, listki s 

števili 

zapisana jasna 

in postopna 

navodila  

štetje, zapis, branje, 

sestavljanje, 

prikazovanje urejanje 

števil 

/ individualna 

pomoč učitelja 

reševanje 

nalog v 

delovnem 

zvezku 

5 *F, I *pogovor, 

razlaga, 

prikazovanje 

pozicijsko 

računalo, 

kartončki s števili 

/ štetje, branje, urejanje, 

zapis, prikazovanje 

števil  

/ / reševanje 

delovnih 

listov 

6 *F, I, S *pogovor, 

razlaga 

DP, pozicijsko 

računalo 

/ štetje, branje, zapis, 

urejanje, prikazovanje 

števil  

didaktična 

igra 

dodatni delovni list 

za hitrejše 

reševanje 

delovnih 

listov 
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LEGENDA:  

 * – prevladujoča komponenta   

 / – ni opredeljeno  

 F – frontalna metoda dela 

 I – individualna metoda dela 

 S – skupinska metoda dela 

 DP – Dienesova ponazorila 

 

 
Povzetek:  

Le dve učni pripravi (3 in 4) sta zapisani natančno in konkretno, tako da bi lahko z njuno 

uporabo učno uro izvedel kdorkoli. Preostale učne priprave so zelo splošne, zapisane v obliki 

alinej, kjer so če naštete dejavnosti, ki pa niso konkretno opredeljene. 

 

Iz analiziranih učnih priprav je razvidno, da že uvodnih urah obravnave števil do 10 000 

prevladuje frontalna učna oblika. Veliko je tudi individualnega dela učencev, medtem ko je 

dela v skupinah in dvojicah zelo malo. Le v eni izmed učnih priprav (3) je delo v večini 

načrtovano v dvojicah. To je skladno z odgovori učiteljev v anketah, kjer so v večini (59,7 %) 

odgovorili, da v vseh urah obravnave števil do 10 000 prevladuje frontalna učna oblika. 

 

V petih od šestih analiziranih učnih priprav prevladuje metoda pogovora, le v eni metoda 

razlage. V vseh pa se izmenjujeta pogovor in razlaga, v večini pa je med metodami dela 

zapisana tudi metoda prikazovanja. V nobeni izmed priprav ni kot samostojna učna metoda 

zapisana didaktična igra, čeprav je v opisu dela razvidno, da so nekateri učitelji načrtovali 

izvajanje didaktičnih iger. 

 

Med uporabljenimi didaktičnimi pripomočki prevladuje pozicijsko računalo, katerega uporaba 

je načrtovana v vseh analiziranih učnih pripravah. V polovici priprav pa je načrtovana tudi 

uporaba Dienesovih ponazoril in kartončkov/listkov s števili. Le v dveh pripravah je 

predvidena tudi uporaba številskega traku. Glede na odgovore učiteljev v anketi, kjer po 

pogostosti uporabe prevladujeta številski trak (77,4 %) in igralni denar (64,5 %), lahko 

sklepamo, da je uporaba teh pogostejša v kasnejših učnih urah obravnave snovi do 10 000. 

 

Zanimalo nas je tudi, ali so v učnih pripravah zapisani predvideni načini podajanja navodil in 

organizacije dela. Izkazalo se je, da le dve učni pripravi (3 in 4) vsebujeta natančen zapis 

podajanja učiteljevih navodil in organizacije dela. Obe pripravi sta zasnovani tako, da je v 

enem stolpcu zapisana dejavnost učencev, na drugi pa dejavnost učitelja, torej tudi njegovo 

podajanje navodil in organizacije dela. Ostale priprave so zapisane bolj splošno, z 

naštevanjem dejavnosti in brez podrobnejših opisov in ne vsebujejo podatka o načinu dela 

učitelja. 

 

Predvidene dejavnosti učencev so skladne s tistimi, ki smo jih izpostavili v poglavju o 

obravnavi števil različnega obsega. V vseh pripravah je predvideno štetje učencev, ter 

dejavnosti, preko katerih učenci vzpostavljajo razumevanja strukture in desetiškega sistema 

števil (branje, zapis, sestavljanje ali prikazovanje števil na pozicijskem računalu/z 

Dienesovimi ponazorili). V dveh pripravah (5 in 6) je predvideno tudi urejanje števil, v eni (3) 

pa še posebej določanje predhodnikov in naslednikov števil ter iskanje števil na številskem 

traku. 
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Priprave smo analizirali tudi z vidika vsebnosti dejavnosti, ki imajo vpliv na dodatno 

motivacijo učencev (did. igre, problemske naloge, realistična matematika, zabavna 

matematika …). Le v polovici učnih priprav (2, 3, 6) je predvideno izvajanje ene didaktične 

igre v uvodnem delu ure. V pripravi 2 gre za izvajanje molčečega štetja, kjer učenci v 

skupinah štejejo stotice tako, da glasno izgovorijo le vsako drugo stotico, učenec, ki bi moral 

povedati vmesno število pa molči, kdor se zmoti, mora začeti štetje od začetka. V pripravi 3 je 

predvideno izvajanje igre tombola s število do 1000 (ponovitev že znane snovi). Priprava 6 pa 

vsebuje igranje iger na igralnih ploščah z različnimi nalogami, preko katerih učenci ponovijo 

predznanje o številih. Glede na to, da so učitelji v anketi kot najpogostejšo učno metodo 

največkrat (46,8 %) izpostavili didaktično igro, sklepamo, da se izvajanje didaktičnih iger 

pogosteje pojavlja v nadaljnjih urah obravnave števil do 10 000. Tudi drugih dejavnosti za 

dodatno motiviranje učencev priprave ne vsebujejo. 

 

Tudi izvajanje diferenciacije in individualizacije dela je posebej predvideno le v polovici 

analiziranih priprav (3, 4, 6). V pripravah 3 in 4 je načrtovana individualna pomoč učitelja 

tistim, ki jo potrebujejo. V pripravah 4 in 6 pa dodatno delo za hitrejše. 

 

Preverjanje in utrjevanje znanja je v vseh pripravah predvideno na podoben način, in sicer 

preko individualnega reševanja nalog v učbeniku, delovnem zvezku ali na delovnem listu. 

 

Glede na obliko zapisa učnih priprav in njihovo splošnost smo sklepali, da večina analiziranih 

priprav (razen 3 in 4) izvira direktno iz spleta, kar smo tudi preverili in potrdili. Tudi pripravi 

3 in 4 v osnovi izvirata iz spleta, vendar sta dopolnjeni.  

 

Zaključimo lahko, da analizirane učne priprave za obravnavo števil do 10 000 vsebujejo 

raznolike dejavnosti, vendar imajo še ogromno manevrskega prostora za obogatitev. 

Pogrešamo predvsem več dejavnosti, ki vplivajo na motivacijo učencev, in več pozornosti 

namenjene diferenciaciji in individualizaciji dela. Dejstvo pa je, da gre le za učne priprave, ki 

so učitelju zgolj smernica za delo in ne odražajo nujno dejanskega dogajanja v razredu. Boljši 

vpogled v dejansko dogajanje smo pridobili analizo anketnih vprašalnikov za učence, ki sledi.  
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9.3 ANALIZA ANKETNIH VPRAŠALNIKOV ZA UČENCE 

9.3.1 STALIŠČA UČENCEV DO MATEMATIKE IN POMENA POUČEVANJA TER 

POZNAVANJA NARAVNIH ŠTEVIL DO 10 000 

 

Ali končna ocena pri matematiki v prejšnjem razredu vpliva na splošno stališče učencev 

do matematike in pomena poznavanja naravnih števil do 10 000? 

 

Zanimalo nas je, kakšen je splošen odnos učencev do učnega predmeta matematika in ali na 

splošen odnos do matematike vpliva zaključna ocena v prejšnjem razredu. 

 
Tabela 15: Številčni in odstotkovni prikaz odnosa učencev do matematike glede na zaključno oceno v prejšnjem 

razredu 

ALI IMAŠ RAD/A 

MATEMATIKO? 
Zaključna ocena v prejšnjem razredu 

2 3 4 5 SKUPAJ 

f f % f f % f f % f f % f f % 

da 0 0,0 2 18,2 8 30,8 41 50,0 51 42,5 

odvisno od snovi 1 100,0 6 54,5 15 57,7 39 47,6 61 50,8 

ne 0 0,0 3 27,3 3 11,5 2 2,4 8 6,7 

SKUPAJ 1 100,0 11 100,0 26 100,0 82 100,0 120 100,0 

 2Î = 13,290; g =6; α = 0,039 

 

Največ učencev je označilo odgovor, da je njihov odnos do matematike odvisen od 

obravnavane učne snovi (50,8 %), sledi odgovor, da imajo matematiko radi (42,5 %), le 6,7 % 

od vseh učencev pa je odgovorilo, da matematike ne marajo. Rezultati se ujemajo z 

ugotovitvami predhodne raziskave (Novak, 2011) o stališčih učencev razredne stopnje do 

matematike, v kateri je sodelovalo 223 učencev tretjih četrtih in petih razredov, ki so v 38,6 % 

odgovorili, da se radi učijo matematiko, 53,8 % jih je odgovorilo, da je to odvisno od snovi, 

preostali (7,6 %) pa se matematike sploh ne učijo oz. se je ne učijo radi.  

 

Iz tabele je razvidno, da se med učenci z različno zaključno oceno v prejšnjem razredu 

pojavljajo statistično pomembne razlike v odnosu do matematike. Vrednost Kullbackovega 2Î 

preizkusa je statistično pomembna na ravni α = 0,039 (2Î = 13,290, g = 3). S tveganjem 

manjšim od 3,9 % lahko trdimo, da imajo tudi v osnovni množici učenci z odlično zaključno 

oceno v prejšnjem razredu (50,0 %) bolj pozitiven odnos do matematike od tistih z nižjo 

(dobro) zaključno oceno (18,2%). Pomembna pa je tudi ugotovitev, da je pri večini učencev 

odnos do matematike odvisen predvsem od obravnavane snovi. Sklepamo, da na splošno 

stališče učencev do obravnavane snovi vplivata tako vsebina kot način obravnave učne snovi. 
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V nadaljevanju smo se osredotočili na raziskovanje stališč učencev do pomena in načina 

poučevanja izbrane učne teme – naravnih števil do 10 000. 

 

Učenci so morali označiti stopnjo strinjanja s trditvijo, da je poznavanje števil do 10 000 zelo 

pomembno (na 5-stopenjski lestvici s stopnjami: se popolnoma strinjam, se strinjam, se ne 

moremo odločiti, se ne strinjam, se sploh ne strinjam). 

 
Tabela 16: Številčni in odstotkovni prikaz stališč učencev do pomena poznavanja števil do 10 000 glede na zaključno 

oceno v prejšnjem razredu  

POZNAVANJE ŠTEVIL DO 10 

000 JE ZELO POMEMBNO 

Zaključna ocena v prejšnjem razredu SKUPAJ 

2 3 4 5 

f f % f f % f f % f f % f f % 

Se popolnoma strinjam. 1 100,0 7 63,6 16 61,5 47 57,3 71 59,2 

Se strinjam. 0 0,0 3 27,3 9 34,6 30 36,6 42 35,0 

Se ne morem odločiti. 0 0,0 1 9,1 1 3,8 5 6,1 7 5,8 

Se ne strinjam. 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Se sploh ne strinjam. 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

SKUPAJ 1 100,0 11 100,0 26 100,00 82 100,00 120 100,0 

 2Î = 1,801 ; g = 6; α = 0,937 

 

Večina učencev je izrazila popolno strinjanje s trditvijo, da je poznavanje števil do 10 000 

zelo pomembno (59,2%), medtem ko jih je 35,0 % izrazilo strinjanje, le 5,8 % pa je takšnih, 

ki se niso mogli odločiti, kakšno je njihovo mnenje o trditvi. Nihče od učencev ni izrazil 

nestrinjanja oz. popolnega nestrinjanja s trditvijo.  

 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa ni statistično pomembna (2Î = 1,801, g = 6, α = 0,937). 

Med učenci z različno zaključno oceno v prejšnjem razredu ni statistično pomembnih razlik v 

stališčih do pomena poznavanja števil do 10 000. Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno 

množico. Za vzorec pa lahko trdimo, da so učenci z nižjo zaključno oceno (2, 3) izrazili bolj 

pozitivno stališče (100 % in 63,3 % se popolnoma strinja s trditvijo o pomembnosti 

poučevanja števil do 10 000) o pomembnosti poznavanja števil do 10 000, kot tisti z višjo 

zaključno oceno. 
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Kakšno je mnenje učencev o pomenu poučevanja, poznavanja in uporabe naravnih 

števil do 10 000? 

 

Učenci so morali označiti stopnjo strinjanja s trditvami, ki se nanašajo na njihovo mnenje o 

pomenu poučevanja in poznavanja naravnih števil do 10 000. Rezultati so predstavljeni v 

spodnji tabeli. 
 

Tabela 17: Številčni in odstotkovni prikaz mnenja učencev o pomena poučevanja, poznavanja in uporabe naravnih 

števil do 10 000 

STOPNJA 

STRINJANJA 

 

 

 

 

TRDITEV 

 

Se 

popolnoma 

strinjam 

 

 

Se strinjam 

 

 

Se ne 

morem 

odločiti 

 

Se ne 

strinjam 

 

Se sploh 

ne 

strinjam 

 

SKUPAJ 

 f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Poznavanje 

števil do 

10 000 je zelo 

pomembno. 

71 59,2 42 35,0 7 5,8 0 0,0 0 0,0 120 100,0 

Znanje bom 

lahko 

uporabil/a v 

vsakdanjem 

življenju. 

82 68,3 32 26,7 5 4,2 1 0,8 0 0,0 120 100,0 

Ta snov je 

dolgočasna in 

nepomembna. 

0 0,0 3 2,5 9 7,5 17 14,2 91 75,8 120 100,0 

 

Iz tabele je razvidno, da se večina učencev (94,2 %) zaveda pomena poznavanja števil do 

10 000, medtem ko je le 5,8 % izrazilo neodločeno mnenje o pomenu poznavanja števil do 

10 000, nestrinjanja s trditvijo pa ni izrazil nobeden od učencev. Podobno velja tudi za mnenje 

učencev o uporabnosti znanja o številih do 10 000 v vsakdanjem življenju, kjer je večina (95 

%) označila popolno strinjanje ali strinjanje s trditvijo, da bodo znanje lahko uporabili v 

vsakdanjem življenju, 5 učencev (4,2 %) je izrazilo neodločeno mnenje o trditvi, 1 (0,8%) pa 

je izrazil nestrinjanje. Pozitivno stališče učencev do pomena poučevanja in poznavanja 

naravnih števil do 10 000 pa prikazujejo tudi rezultati večinskega nestrinjanja (90,0 %) s 

trditvijo, da je ta učna snov dolgočasna in nepomembna, medtem ko sta le 2,5 % učencev 

izrazila strinjanje s trditvijo, 7,5 % učencev pa je ostalo neodločenih.  
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9.3.2 STALIŠČA UČENCEV DO UČITELJEVEGA UČNEGA PRISTOPA/NAČINA 

POUČEVANJA ŠTEVIL DO 10 000 

 

Ali odnos do matematike vpliva na splošno stališče učencev do izvedenega načina 

poučevanja naravnih števil do 10 000? 

 

Učenci so morali označiti, kakšno je njihovo splošno mnenje o načinu poučevanja števil do 

10 000, ki ga je uporabil učitelj. Izbirali so med odgovori: vse mi je bilo všeč; kakšno stvar bi 

spremenil/a; ne morem se odločiti; spremenil/a bi več stvari; nič mi ni bilo všeč. Njihove 

odgovore smo nato analizirali in preverili, ali obstaja povezanost med splošnim stališčem do 

matematike in stališčem do izvedenega načina obravnave naravnih števil do 10 000. 

 
Tabela 18: Številčni in odstotkovni prikaz splošnega mnenja o učiteljevem načinu poučevanja, glede na splošen odnos 

do matematike 

SPLOŠNO STALIŠČE UČENCEV DO 

IZVEDENEGA NAČINA POUČEVANJA 

ŠTEVIL DO 10 000 

Ali imaš rad/a matematiko? SKUPAJ 

Da Odvisno od 

snovi 

Ne 

f f % f f % f f % f f % 

Vse mi je bilo všeč. 2 3,9 6 9,8 0 0,0 8 6,7 

Kakšno stvar bi spremenil/a. 20 39,2 13 21,3 3 37,5 36 30,0 

Ne morem se odločiti. 9 17,6 14 23,0 0 0,0 23 19,2 

Spremenil/a bi več stvari. 18 35,3 24 39,3 5 62,5 47 39,2 

Nič mi ni bilo všeč. 2 3,9 0 0,0 4 6,6 6 5,0 

SKUPAJ 51 100,0 61 100,0 8 100,0 120 100,0 

2Î = 11,606; g = 8; α = 0,170 

 

Večina učencev je izrazila dokaj kritično mnenje do izvedenega načina poučevanja števil do 

10 000, saj bi spremenili več stvari (39,2 %), sledijo učenci, ki bi spremenili vsaj kakšno stvar 

(30,0 %), in tisti, ki se ne morejo določiti, kakšno je njihovo mnenje o načinu poučevanja 

(19,2 %), medtem ko je odstotek tistih, ki so bili zadovoljni z vsem (6,7 %) ali niso bili 

zadovoljni z ničemer (5,0 %) nizek. 

 

Rezultati so pokazali, da med učenci z različnim odnosom do matematike ni statistično 

pomembnih razlik v njihovih stališčih do izvedenega načina poučevanja števil do 10 000 

(vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa ni statistično pomembna: 2Î = 11,606; g =8; α = 0,170) 

Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno množico. Za vzorec pa lahko trdimo, da si največ 

sprememb v izvedenem načinu poučevanja želijo učenci, ki ne marajo matematike (62,5 % bi 

jih spremenilo več stvari, 6,6 % bi jih spremenilo vse). 
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Kakšna stališča imajo učenci do izvedenega načina (izbranih komponent učnega 

pristopa) učiteljeve obravnave števil do 10 000? 

 

Učencem smo podali različne trditve o načinu obravnave snovi o naravnih številih do 10 000. 

Svoje mnenje o trditvah so izrazili tako, da so s križcem označili, kakšno je njihovo stališče o 

ustreznosti/pogostosti uporabe v trditvi opisane komponente učiteljevega učnega pristopa v 

razredu. Pri vsaki trditvi so imeli na voljo naslednje odgovore: veliko premalo, premalo, 

ravno prav, preveč, veliko preveč. 

 

 Preverili smo stališča učencev do načina izvajanja naslednjih komponent učnega pristopa: 

 Preverjanje in ponovitev predznanja 

 Predstavitev uporabnosti znanja 

 Jasnost in razumljivost razlage 

 Raznolikost dejavnosti in načini motiviranja 

 Raznolikost učnih metod, oblik in uporabljenih didaktičnih pripomočkov 

 Izvajanje diferenciacije in individualizacije dela 

 Ponovitev snovi in preverjanje znanja 

 

 

 PREVERJANJE IN PONOVITEV PREDZNANJA 

 
Tabela 19: Številčni in odstotkovni prikaz stališč učencev do izvajanja preverjanja in ponovitve predznanja o številih 

do 10 000 

 

   STALIŠČE 

 

 

 

 

 

 

 

Veliko 

premalo 

 

 

Premalo 

 

Ravno prav 

 

Preveč 

 

Veliko 

preveč 

 

SKUPAJ 

 f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Izvajanje 

preverjanja 

predznanja 

pred 

obravnavo 

števil do 1000. 

2 1,7 5 4,2 108 90,0 2 1,7 3 2,5 120 100,0 

Ponovitev že 

znanih števil 

pred 

obravnavo 

novih. 

1 0,8 3 2,5 103 85,8 10 8,3 3 2,5 120 100,0 

 

Večina učencev (90,0 %) je mnenja, da je učitelj v ustrezni meri preveril njihovo predznanje 

pred obravnavo števil do 10 000. Delež tistih, ki menijo, da je bilo preverjanja premalo ali 

veliko premalo (5,8 %), pa je višji od tistih, ki menijo, da je bilo tega preveč ali veliko preveč 

(4,2 %).  

Podobno je stališče učencev o ponovitvi že znanih števil pred obravnavo novih, saj je 85,5 %, 

takih, ki so zadovoljni z mero ponovitve. Sledijo tisti, ki menijo, da je bilo tega preveč (8,3 

%), 2,5 % je takih, ki menijo, da je bilo tega veliko preveč in tudi tistih, ki menijo, da je bilo 
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ponovitve premalo, medtem ko je najmanj učencev mnenja, da je bilo ponovitve veliko 

premalo (0,8 %). 

 

Odgovori večine se ujemajo z odgovori učiteljev, med katerimi je 90,3 % takih, ki preverjajo 

predznanje. Sklepamo lahko torej, da tisti učitelji, ki predznanje preverjajo, to preverijo v 

ustrezni meri, saj je takega mnenja večina (90 %) vprašanih učencev.  

 

 

 PREDSTAVITEV UPORABNOSTI ZNANJA 

 
Tabela 20: Številčni in odstotkovni prikaz stališč učencev o količinski ustreznosti učiteljeve predstavitve uporabnosti 

znanja o številih do 10 000  

 

 

         STALIŠČE 

 

Veliko 

premalo 

 

 

Premalo 

 

Ravno 

prav 

 

Preveč 

 

Veliko 

preveč 

 

SKUPAJ 

 f f % f f 

% 

f f % f f 

% 

f f % f f % 

Predstavitev uporabnosti 

znanja o številih do 

10 000. 

3 2,5 10 8,3 94 78,3 8 6,7 5 4,2 120 100,0 

 

Več kot tri četrtine (78,3 %) učencev je mnenja, da jim je učitelj uporabnost znanja, ki so ga 

pozneje pridobili, predstavil v ravno pravšnji meri. Preostali učenci so enakomerno razdeljeni 

na tiste, ki menijo, da je bilo tega premalo ali veliko premalo (10,8 %) in tiste, katerih stališče 

je, da je bilo predstavitve uporabnosti znanja preveč oziroma veliko preveč (10,8 %).  
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 JASNOST IN RAZUMLJIVOST RAZLAGE 

 
Tabela 21: Številčni in odstotkovni prikaz mnenj učencev o jasnosti in razumljivosti učiteljeve razlage 

 

STALIŠČE 

 

Veliko 

premalo 

 

 

Premalo 

 

Ravno 

prav 

 

Preveč 

 

Veliko 

preveč 

 

SKUPAJ 

 f f % f f % f f % f f 

% 

f f % f f % 

Jasnost in razumljivost 

razlage 

2 1,7 14 11,7 95 79,2 8 6,7 1 0,8 120 100,0 

 

Največ (79,2 %) učencev je mnenja, da je bila razlaga ustrezno jasna in razumljiva. Sledijo 

učenci, ki so mnenja, da je bila snov razložena na premalo jasen in razumljiv način (11,7 %), 

ter tisti, ki menijo, da je bila razlaga preveč jasna in razumljiva (6,7 %). Najnižji je odstotek 

tistih, ki so bili z jasnostjo in razumljivostjo razlage najbolj nezadovoljni, saj menijo, da je 

bila ta veliko preveč (0,8 %) ali veliko premalo (1,7 %) poglobljena/jasna in razumljiva. 

 

 

 RAZNOLIKOST DEJAVNOSTI IN NAČINI MOTIVIRANJA 

 

S postavljenimi trditvami smo želeli preveriti, ali so bili učenci med obravnavo števil do 

10 000 motivirani za delo in v kolikšni meri so učitelji po mnenju učencev izvajali dejavnosti, 

ki na učence delujejo ne/motivacijsko. Izpostavili smo načine dela in dejavnosti, ki po našem 

mnenju in izkušnjah največkrat vplivajo na motiviranost učencev, in sicer: težavnost nalog, 

raznolikost nalog, izvajanje nalog zabavne matematike, uporaba računalnika, reševanje 

delovnih listov. 
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Tabela 22: Številčni in odstotkovni prikaz stališč učencev o količinski ustreznosti izvajanja dejavnosti, ki vplivajo na 

motivacijo za delo 

 

  STALIŠČE 

 

 

 

 

TRDITEV 

 

 

Veliko 

premalo 

 

 

Premalo 

 

Ravno prav 

 

Preveč 

 

Veliko 

preveč 

 

SKUPAJ 

 f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Večino časa 

sem bil 

motiviran za 

delo. 

18 14,2 36 30,0 67 55,8 0 0,0 0 0,0 120 100,0 

Naloge so bile 

lahke. 

4 3,3 6 5,0 66 55,0 27 22,5 17 14,2 120 100,0 

Naloge in 

aktivnosti so 

bile raznolike. 

19 15,8 26 21,7 75 62,5 0 0,0 0 0,0 120 100,0 

Naloge in 

aktivnosti so 

bile zabavne. 

31 25,9 24 19,9 65 54,2 0 0,0 0 0,0 120 100,0 

Uporabljali 

smo 

računalnik. 

62 51,7 12 10,0 34 28,3 7 5,8 5 4,2 120 100.0 

Reševali smo 

delovne liste. 

1 0,8 19 15,8 75 62,5 15 12,5 10 8,3 120 100.0 

 

Več kot polovica učencev (55,8 %) je bila večino časa ustrezno (ravno prav) motivirana za 

delo, preostali učenci pa so bili po lastnem mnenju motivirani premalo (30,0 %) ali veliko 

premalo (14,2 %).  

 

Približno polovica učencev (55,0 %) meni, da je bila težavnost nalog, ki so jih reševali oz. 

izvajali, ustrezna, med preostalimi pa prevladujejo tisti, ki so mnenja, da so bile naloge 

prelahke ali veliko prelahke (36,7 %), medtem ko je tistih z obratnim mnenjem le 8,3 %.  

 

Z raznolikostjo aktivnosti je bilo zadovoljnih 62,5 % učencev, od preostalih pa je večina 

mnenja, da so bile naloge in aktivnosti veliko premalo (21,7 %) ali premalo (15,8 %) 

raznolike. 

 

Glede zabavnosti nalog in aktivnosti prevladuje stališče, da so bile te ustrezno (ravno prav) 

zabavne (54,2 % učencev), sledi delež učencev, ki so mnenja, da so bile veliko premalo 

zabavne (25,9 %), in tistih, ki so označili, da so bile naloge premalo zabavne (19,9 %). 

 

Učenci so bili od danih postavk najmanj zadovoljni s količino uporabe računalnika, saj je več 

kot polovica takih, ki menijo, da so računalnik uporabljali veliko premalo (51,7 %) ali veliko 

premalo (10,0 %). Mnenje, da je bila uporaba računalnika količinsko ustrezna, deli 28,3 % 

učencev, preostali pa menijo, da je bilo rabe računalnika preveč (5,8 %) ali veliko preveč (4,2 

%).  
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 UČNE METODE 

 

V spodnji tabeli smo združili postavke, preko katerih smo preverjali stališča učencev o 

ustreznosti izvajanja različnih učnih metod. Preverjali smo izvajanje glede najpogosteje 

uporabljenih učnih metod, in sicer zapis na tablo, razlago in pogovor.  

 
Tabela 23: Številčni in odstotkovni prikaz stališč učencev o količinski ustreznosti izvajanja različnih učnih metod 

 

   STALIŠČE 

 

 

 

 

 

 

Veliko 

premalo 

 

 

Premalo 

 

Ravno prav 

 

Preveč 

 

Veliko 

preveč 

 

SKUPAJ 

 f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Sprotni zapis 

na tablo. 

1 0,8 7 5,8 87 72,5 16 13,3 9 7,5 120 100,0 

Učitelj razlaga 

učenci 

poslušajo. 

1 0,8 11 9,2 80 66,7 12 10,0 16 13,3 120 100,0 

Učiteljevo 

spodbujanje 

vprašanj 

učencev in 

odgovarjanje 

nanje. 

2 1,7 21 17,5 74 61,7 14 11,7 9 7,5 120 100,0 

 

Večina učencev je izrazila stališče, da so bile vse tri učne metode – sprotni zapis na tablo 

(72,5 %), razlaga (66,7 %), pogovor (61,7 %) uporabljene v ustreznem razmerju (ravno prav). 

Po deležu sledijo učenci, ki menijo, da so njihovi učitelji premalo spodbujali metodo 

pogovora (17,5 %), in tisti, ki so mnenja, da je bilo preveč učiteljeve razlage (13,3 %). Delež 

učiteljev z drugačnimi stališči je nizek. 
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 UPORABA RAZLIČNIH PRIPOMOČKOV 

 
Tabela 24: Številčni in odstotkovni prikaz stališč učencev o količinski ustreznosti rabe konkretnih pripomočkov 

   

       STALIŠČE 

 

Veliko 

premalo 

 

 

Premalo 

 

Ravno prav 

 

Preveč 

 

Veliko 

preveč 

 

SKUPAJ 

 f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Uporaba 

konkretnega 

materiala. 

16 13,4 82 68,3 22 18,3 0 0,0 0 0,0 120 100,0 

 

Iz tabele je razvidno, da so skoraj tri četrtine učencev mnenja, da so med obravnavo števil do 

10 000 uporabljali premalo (68,3 %) ali veliko premalo (13,4 %) konkretnega materiala. 

Sledijo učenci, ki zagovarjajo stališče, da je bilo uporaba teh ravno prav (18,3 %). Nihče od 

učencev ni označil, da je bilo rabe pripomočkov (veliko) preveč. 

 

 UČNE OBLIKE 

 
Tabela 25: Številčni in odstotkovni prikaz stališč učencev o pogostosti izvedbe učnih oblik 

 

   STALIŠČE 

 

 

 

 

 

 

Veliko 

premalo 

 

 

Premalo 

 

Ravno prav 

 

Preveč 

 

Veliko 

preveč 

 

SKUPAJ 

 f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Frontalno delo 0 0,0 2 1,7 13 10,8 77 64,2 28 23,3 120 100,0 

Individualno 

delo 

14 11,7 17 14,2 71 59,2 11 9,2 7 5,8 120 100,0 

Delo v 

skupinah 

51 42,5 43 35,8 20 16,7 4 3,3 2 1,7 120 100,0 

Delo v parih 55 45,8 40 33,3 21 17,5 3 2,5 1 0,8 120 100,0 

 

O frontalni učni obliki med učenci prevladuje stališče, da so jo izvajali prepogosto (64,2 %) 

ali veliko prepogosto (23,3 %). Individualno delo je bilo po mnenju večine učencev (59,2 %) 

zastopano v ustrezni količini (ravno prav), medtem ko sta bili preostali dve učni obliki – delo 

v skupinah in delo v parih po mnenju velike večine učencev zastopani premalo. 78,3 % 

učencev namreč meni, da je bilo dela v skupinah (veliko) premalo, podobno pa je tudi z 

delom v parih, kjer je 79,1 % takih učencev, ki bi si želeli več take oblike dela.  
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 PONAVLJANJE SNOVI IN PREVERJANJE ZNANJA 

 
Tabela 26: Številčni in odstotkovni prikaz stališč učencev o ponavljanju in preverjanju znanja 

 

      STALIŠČE 

 

 

 

 

 

 

Veliko 

premalo 

 

 

Premalo 

 

Ravno prav 

 

Preveč 

 

Veliko 

preveč 

 

SKUPAJ 

 f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Sprotno 

ponavljanje 

snovi 

2 1,7 5 4,2 89 74,2 18 15,0 6 5,0 120 100,0 

Sprotno 

preverjanje 

razumevanja 

5 4,2 26 21,7 76 63,3 7 5,8 6 5,0 120 100,0 

Večina učencev je mnenja, da je bilo med urami obravnave števil do 10 000 ravno prav 

sprotnega ponavljanja (74,2 %) in preverjanja znanja (63,3 %). Sledijo učenci, ki menijo, da 

je bilo sprotnega ponavljanja (15,0 %) in preverjanja razumevanja (5,8 %) preveč. Druga 

stališča so zastopana redkeje. 

 

 INDIVIDUALIZACIJA IN DIFERENCIACIJA DELA 

 

Preverjali smo mnenja učencev o ustreznosti pogostosti izvajanja načinov diferenciacije in 

individualizacije, ki so jih učitelji navedli kot največkrat uporabljene. 

 
Tabela 27. Številčni in odstotkovni prikaz stališč učencev o pogostosti izvaja načinov diferenciacije in individualizacije 

 

   STALIŠČE 

 

 

 

 

 

 

Veliko 

premalo 

 

 

Premalo 

 

Ravno prav 

 

Preveč 

 

Veliko 

preveč 

 

SKUPAJ 

 f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Dodatna 

razlaga in 

pomoč 

učencem. 

3 2,5 11 9,2 86 71,7 9 7,5 11 9,2 120 100,0 

Dodatno delo 

za hitrejše. 

63 52,5 32 26,7 17 14,2 5 4,2 3 2,5 120 100,0 

 

Učenci v največji meri (71,7 %) zagovarjajo stališče, da so dobili ustrezno razlago in pomoč 

(ravno prav), če so jo potrebovali. Medtem ko so v večini (52,5 %) mnenja, da so dobili 

veliko premalo ali premalo (26,7 %) dodatne zaposlitve v primeru, ko so z delom končali prej 

kot ostali. Sklepamo lahko torej, da si učenci želijo več diferenciacije in individualizacije 

dela, v drugih oblikah in ne samo v obliki dodatne razlage in individualne pomoči učitelja. 

 



 

70 

 

Ali se med učenci in učenkami pojavljajo razlike glede stališč o izvedenem načinu 

poučevanja naravnih števil do 10 000? 
 
 

Tabela 28: Številčni in odstotkovni prikaz splošnega stališča učencev do izvedenega načina obravnave naravnih števil 

do 10 000 glede na spol 

SPLOŠNO STALIŠČE UČENCEV DO NAČINA 

POUČEVANJA ŠTEVIL DO 10 000 

Spol SKUPAJ 

deček deklica 

f f % f f % f f % 

Vse mi je bilo všeč 3 5,6 5 7,6 8 6,7 

Kakšno stvar bi spremenil/a 15 27,8 21 31,8 36 30,0 

Ne morem se odločiti 9 16,7 14 21,2 23 19,2 

Spremenil/a bi več stvari 25 46,3 22 33,3 47 39,2 

Nič mi ni bilo všeč 2 3,7 4 6,1 6 5,0 

SKUPAJ 54 100,0 66 100,0 120 100,0 

2Î = 2,275; g = 4; α = 0,685 

 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa ni statistično pomembna (2Î = 2,275; g = 4; α = 0,685). 

Med učenci in učenkami ni statistično pomembnih razlik v njihovih stališčih do izvedenega 

načina obravnave števil do 10 000. Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno množico, za 

vzorec pa lahko trdimo, da so dečki bolj kritični do izvedenega načina poučevanja, saj je kar 

50 % takih, ki bi spremenili več stvari ali jim ni bilo všeč nič, medtem ko je takih deklic le 

39,4 %. 
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Ali stališča učencev do uporabljenega načina poučevanja števil do 10 000 vplivajo na 

končno oceno pri preizkusu znanja o številih do 10 000?  

 
Tabela 29: Številčni in odstotkovni prikaz končnih ocen na preizkusu znanja glede na stališča učencev do izvedenega 

načina poučevanja števil do 10 000 

Ocena iz 

preizkusa 

znanja 

Stališča učencev do izvedenega načina poučevanja 

Vse mi je 

bilo všeč 

Kakšno stvar 

bi 

spremenil/a 

Ne morem 

se odločiti 

Spremenil/a 

bi več stvari 

Nič mi ni 

bilo všeč 

SKUPAJ 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

1 0 0,0 0 0,0 1 4,3 0 0,0 0 0,0 2 1,7 

2 0 0,0 1 2,8 1 4,3 2 4,3 1 16,7 4 3,3 

3 2 25,0 5 13,9 4 17,4 10 21,3 2 33,3 23 19,2 

4 3 37,5 13 36,1 1 4,3 19 40,4 1 16,7 37 30,8 

5 3 37,5 17 47,2 16 69,6 16 34,0 2 33,3 54 45,0 

SKUPAJ 8 100,0 36 100,0 23 100,0 47 100,0 6 100,0 120 100,0 

2Î = 23,814; g = 16; α = 0,094 

 

Iz tabele je razvidno, da je največ anketiranih učencev na preizkusu znanja doseglo oceno 

odlično (45,0 %), sledijo učenci, ki so dosegli oceno prav dobro (30, 8 %), nato učenci z 

oceno dobro (19,2 %) in nizek delež učencev z oceno zadostno ali negativno (5,0 %). 

 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa (2Î = 23,814; g = 16; α = 0,0949) je pokazala, da med 

učenci z različnimi stališči do izvedenega načina poučevanja števil do 10 000 ni statistično 

pomembnih razlik v oceni doseženi na preizkusu znanja. Rezultatov ne moremo posplošiti na 

osnovno množico, za vzorec pa lahko trdimo, da je od učencev, ki so bili do načina obravnave 

števil do 10 000 najbolj kritični (nič jim ni bilo všeč), enak delež tistih, ki so na preizkusu 

dobili odlično in dobro oceno (33,3 %), ter tistih, ki so dobili oceno zadostno ali prav dobro 

(16,7 %). 
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Kaj bi učenci spremenili pri obravnavi naravnih števil do 10 000, če bi imeli oni vlogo 

učitelja? (Konkretni predlogi). 

 

Na koncu anketnega vprašalnika smo učencem postavili vprašanje odprtega tipa, s katerim 

smo želeli izvedeti, kaj konkretno bi sami spremenili pri obravnavi naravnih števil do 10 000, 

če bi imeli sami možnost. Pridobljene odgovore smo analizirali, jih združili in jim pripisali 

iste pojme (kode) ter jih prikazali v tabeli. 

 
Tabela 30: Številčni in odstotkovni prikaz predlogov učencev za izboljšanje učnih ur obravnave števil do 10 000 

KOMPONENTA UČNEGA 

PRISTOPA 

KONKRETNI PREDLOGI UČENCEV f f % 

 

Učne oblike 

Več dela v skupini. 62 51,7 

Več dela v dvojicah. 46 38,3 

 

Učne metode 

 

Več možnosti zastavljanja vprašanj s strani učencev. 19 15,8 

Manj razlage, več pogovora 72 60,0 

 

 

 

 

. 

Dejavnosti, ki vplivajo na 

motivacijo učencev 

 

Več uporabe računalnika/ projektorja/interaktivne 

table. 

86 71,7 

Izvajanje didaktičnih iger 92 76,7 

Sodelovalno učenje – predstavitev posameznih 

vsebin z izdelavo plakatov. 

6 5,0 

Možnost, da učenci pišejo na tablo oz. rešujejo 

naloge na tablo. 

21 17,5 

Manj pisanja v zvezke. 32 26,7 

Učenci sestavljajo naloge in si jih izmenjajo, da jih 

rešijo. 

13 10,8 

Izvedba učnih ur na prostem – uporabnost števil do 

10 000. 

2 1,7 

Manj reševanja učnih listov. 5 4,2 

Bolj raznolike, zabavne naloge. 46 38,3 

Reševanje problemskih nalog. 28 23,3 

 

Uporaba konkretnih ponazoril 

Več rabe različnih didaktičnih pripomočkov. 67 55,8 

Več rabe pozicijskega računala 28 23,3 

Uporaba in izdelava številskega traku 23 19,2 

 

 

Individualizacija in 

diferenciacija dela 

 

 

Več dodatne razlage in pomoči za učence, ki to 

potrebujejo. 

16 13,3 

Dodatno delo za tiste, ki končajo z delom prej. 21 17,5 

Večja raznolikost nalog glede na zahtevnost. 13 10,8 

Več grafičnega ponazarjanja s strani učitelja. 3 2,5 

Več sprotnega preverjanja razumevanja. 8 6,7 

Več sprotnega zapisa na tablo. 5 4,2 

Ničesar ne bi spremenil / 4 3,3 
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Največ predlogov učencev se nanaša na dejavnosti, ki po našem mnenju na učence delujejo 

predvsem motivacijsko. Večina učencev (76,7 %) si želi (več) izvajanja didaktičnih iger in 

uporabe IKT (71,7 %) med obravnavo števil do 10 000. Sledijo tisti, ki predlagajo bolj 

raznolike/zabavne naloge (38,3 %), manj pisanja v zvezek (26,7 %) in več reševanja 

problemskih nalog (23,3 %) ter možnost, da tudi učenci rešujejo naloge na tablo (17,5 %). 

Posamezni učenci pa so podali še nekaj zanimivih predlogov, in sicer, da učenci sami 

sestavijo naloge in si jih izmenjajo (10,8 %), da učenci predstavijo del učne snovi drugim 

učencem v obliki sodelovalnega učenja in izdelave plakatov (5,0 %), manj reševanja učnih 

listov (4,2 %), dva učenca (1,7 %) pa sta podala predlog, da bi izvajali učne ure na prostem, 

kjer bi spoznavali uporabnost pridobljenega znanja v praksi. 

 

Učenci so podali tudi predloge, ki se nanašajo na učne metode. Kar 60,0 % jih predlaga, da bi 

v ure vključili več pogovora na račun razlage, 15,8 % pa bi si želelo več možnosti 

postavljanja vprašanj s strani učencev. 

 

Več kot polovica učencev (55,8 %) je podala predlog za pogostejšo uporabo različnih 

didaktičnih pripomočkov. Izpostavili so predvsem željo po uporabi pozicijskega računala (23, 

3 %) ter izdelavi in uporabi številskega traku (19,2 %).  

 

Prav tako si več kot polovica učencev želi več dela v skupinah (51,7 %), več kot tretjina (38,3 

%) pa tudi več dela v dvojicah. 

 

Kar nekaj predlogov je vezanih tudi na izvajanje diferenciacije in individualizacije dela. 17,5 

% učencev predlaga dodatno delo za tiste, ki končajo prej. 10,8 % si jih želi večjo raznolikost 

nalog glede na zahtevnost. Podali pa so tudi predloge za več sprotnega preverjanja predznanja 

(6,7 %) in zapisa na tablo (4,2 %) ter več grafičnega ponazarjanja (2,5 %). 

 

Nekaj učencev je tudi takšnih, ki so zapisali, da ne bi spremenili ničesar (3,3 %). 
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9.4 SEZNANITEV UČITELJEV S STALIŠČI UČENCEV 
 

Po končani analizi anket za učence smo njihove učitelje seznanili s pridobljenimi rezultati. 

Izkazalo se je, da so bili učitelji nad rezultati v večini presenečeni, saj niso pričakovali, da si 

učenci želijo toliko sprememb pri obravnavi učne snovi, ki se učiteljem zdi »rutinska«, saj gre 

po njihovem mnenju le za lahko snov nadgrajevanja znanja.  

 

Seznanili smo jih z ugotovitvijo, da si več kot tri četrtine učencev želi (veliko) več dela v 

dvojicah in v skupinah. Učitelji nad tem niso bili presenečeni, saj vedo, da učenci na splošno 

najraje delajo na tak način. Vsi učitelji so kot razlog za prevladujoče frontalno delo navedli 

pomanjkanje časa, saj je za druge učne oblike potrebno tako več priprav in organizacije s 

strani učiteljev kot tudi več časa za samo izvedbo v razredu. 

 

Čeprav so učitelji v anketi označili, da v veliki meri uporabljajo različne didaktične 

pripomočke, so učenci v večini izrazili željo po še večji možnosti uporabe teh. Učitelji so nad 

tem presenečeni. Večina uporabo konkretnih pripomočkov pogojuje predvsem z učnimi 

težavami in jih zato uporabljajo le v začetnih urah obravnave nove snovi, kasneje pa so na 

voljo le učencem s težavami. Vsi so izrazili pripravljenost, da bodo v prihodnosti učni 

pripomočki ves čas obravnave na voljo vsem učencem in si jih bodo lahko sami vzeli, kadar 

bodo želeli. 

 

Ugotovitev, da si učenci želijo več uporabe računalnika in druge informacijsko-

komunikacijske tehnologije, za učitelje ni nova. Tega se zavedajo, vendar pa je po mnenju 

učiteljev težava v opremljenosti učilnic, saj imajo v večini v razredu le po en (učiteljev) 

računalnik, zato učenci v šoli računalnike uporabljajo redko. Poleg tega je večina učiteljev (5) 

mnenja, da je računalnik v večini primerov prepogosto uporabljen že doma in zato ne vidijo 

potrebe po dodatni uporabi v razredu. Le eden izmed sodelujočih učiteljev je idejo pozdravil 

in izrazil pripravljenost, da bo poskusil še več vključevati računalnik v ure matematike in tudi 

obravnavo števil do 10 000. 

 

Najbolj nepričakovano je bilo za vse učitelje spoznanje, da si učenci želijo več dodatne 

zaposlitve v primeru, ko hitreje končajo z nalogami. Polovica učiteljev v takem primeru 

učencem da na voljo prosti čas, zato niso pričakovali, da bi učenci rajši izvajali dodatno delo. 

Drugi trije učitelji pa hitrejšim otrokom po navadi naročijo, naj naredijo domačo nalogo. Vsi 

učitelji so bili hvaležni za novo spoznanje in so pozitivno sprejeli kritiko učencev. Izrazili so, 

da se bodo z učenci pogovorili o njihovih željah glede načinov dodatne zaposlitve. 

 

Učitelje smo seznanili tudi s konkretnimi predlogi učencev za spremembe pri obravnavi števil 

do 10 000. Ta del rezultatov so učitelji težko pričakovali, saj so priznali, da zaradi časovne 

stiske redko dobijo konkretne predloge učencev za spremembe. Pozitivno presenečeni so bili 

predvsem nad novimi, nepričakovanimi predlogi. Vsi učitelji so mnenja, da bodo zagotovo v 

prihodnje vključili predloge po sodelovalnem učenju, kjer bi učenci sami predstavili del učne 

snovi ostalim, izvajanju učnih ur na prostem in reševanju problemskih nalog.  

 

Vsi učitelji so z odobravanjem sprejeli naše raziskovanje in rezultate ter bili hvaležni za 

model raziskovanja stališč učencev, ki smo jim ga z našim delom predstavili. Dejali so, da je 

ta način kljub časovni stiski, s katero se dnevno soočajo, uporaben za pridobivanje spoznanj o 

stališčih in željah učencev.  
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10 SKLEP 
 

Število je matematični koncept, ki ga dnevno spontano uporabljamo v različnih situacijah in v 

povezavi z raznolikimi vsebinami. Poučevanje števil poteka v skladu s spoznanji Jeana 

Piageta, ki so pokazale, da je največ otrok med sedmim in enajstim letom starosti na splošno 

na stopnji konkretnih operacij. Na podlagi teh spoznanj naj bi poučevanje potekalo preko rabe 

konkretnih pripomočkov in posnetkov realnih življenjskih situacij, otrok pa naj bo pri tem 

aktivno sodeluje v učnem procesu. Z upoštevanjem teh ugotovitev smo z magistrskim delom 

želeli predstaviti učni pristop, preko katerega bi čim bolj približali obravnavo naravnih števil 

učencev, saj je to po naših izkušnjah ena izmed tem, ki jim učitelji pri načrtovanju učnih ur ne 

posvečajo posebne pozornosti. Kot ključne komponente smo izpostavili uporabo različnih 

reprezentacij, izvajanje didaktičnih iger, reševanje matematičnih problemov in vključevanje 

principov realistične matematike, uporabo raznolikih učnih metod in oblik ter izvajanje 

diferenciacije in individualizacije dela in jih podkrepili s teoretičnimi ugotovitvami o 

njihovem pomenu ter s konkretnimi primeri dejavnosti, ki lahko učiteljem služijo kot 

smernice pri obravnavi različnega obsega naravnih števil. 

 

Glavni cilj empiričnega dela je bil ugotoviti, v kolikšni meri učitelji izvajajo opredeljen učni 

pristop in kakšna stališča imajo do izvedenega načina poučevanja njihovi učenci. Rezultati so 

pokazali, da učitelji v večini v svoje ure že vključujejo izpostavljene komponente, vendar še 

vedno ostaja prostor za spremembe, ki bi na učence delovale dodatno motivacijsko. Večina 

učencev bi namreč pri sami obravnavi števil do 10 000 spremenila več (39,2 %) ali vsaj 

kakšno (30,0 %) stvar. Želijo si več raznolikosti pri izbiri učnih metod in oblik ter več 

uporabe IKT. Učitelji so bili po soočenju s stališči učencev odprti za nove predloge. Predvsem 

izvirne ideje učencev o možnosti sodelovalnega učenja in izvajanja obravnave števil na 

prostem, so jih pozitivno presenetile. Čeprav učenci niso izrazili želja po drastičnih 

spremembah, so ugotovitve pomembne za učiteljevo samorefleksijo. Učitelji, katerih razredi 

so sodelovali v raziskavi, si želijo, da bi na podoben način lahko večkrat izvedli analizo in 

samorefleksijo dela. 

 

Učitelji se strinjajo s stališči učencev, vendar jih pri izvedbi učnih ur omejuje časovna 

omejenost oziroma prenatrpan učni načrt, ki jih prisilijo v to, da učne vsebine razdelijo na 

manj in bolj pomembne. Ker gre pri obravnavi števil do 10 000 le za nadgradnjo znanja, 

priznavajo, da ji glede na možnosti, ki smo jim jih predstavili, namenjajo premalo časa in 

pozornosti. Pomembno je, da se učitelji kljub omejitvam zavedamo, da smo pri svojem delu 

fleksibilni in poučevanje v največji možni meri prilagajamo učencem in njihovim potrebam 

ter da kljub navidezni enostavnosti snovi ne zaidemo v enoličnost in rutinsko reševanje nalog. 

 

Možnost nadaljnjega raziskovanja vidimo v smislu upoštevanja stališč učencev in vnašanja 

predlaganih sprememb v učne ure ter analiziranje vpliva sprememb na motivacijo in dosežke 

učencev. Smiselno pa bi bilo tudi raziskati učne težave učencev (predvsem slabe številske 

predstave), ki jih prepoznavajo učitelji, saj tudi te kažejo na potrebo po spremembi učnega 

pristopa, čeprav naj bi šlo za lažjo učno snov. 
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12 PRILOGE 
 

Priloga 1: Anketni vprašalnik za učitelje 
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OBRAVNAVA ŠTEVIL DO 10 000 

Spoštovani, 

sem Petra Kastelic, študentka magistrskega študija Poučevanja na razredni stopnji na 

Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Za svoje magistrsko delo opravljam raziskavo z naslovom 

Stališča učiteljev in učencev do poučevanja naravnih števil do 10 000. Proučiti želim, kako 

poteka poučevanje števil v četrtem razredu osnovne šole, kakšni so načini in pristopi različnih 

učiteljev. V ta namen Vas prosim, da rešite anonimno anketo, ki mi bo pri raziskavi zelo 

pomagala. Hvala za pomoč in iskrene odgovore. 

1. Kaj vam predstavlja najpomembnejši vir črpanja idej za načrtovanje obravnave števil do 

10 000? Izberite en odgovor. 

a) učbenik 

b) delovni zvezek 

c) lastne ideje 

d) izkušnje prejšnjih let 

e) drugo (dopišite, kaj je to):  

 

Spodnja vprašanja se nanašajo na konkretno obravnavo števil do 10 000. Pri odgovarjanju 

imejte v mislih poučevanje te teme, ki ste ga izvajali v letošnjem ali lanskem šolskem letu. 

2. Katera oblika dela v razredu prevladuje pri vaši obravnavi števil do 10 000? Izberite en 

odgovor. 

a) individualna učna oblika 

b) frontalna učna oblika 

c) delo v dvojicah 

d) delo v skupinah 

 

3. Katera učna metoda prevladuje pri vaših urah obravnave števil do 10 000? 

a) pogovor 

b) razlaga 

c) didaktične igre 

d) drugo (dopišite):  

 

4. Ali pred začetkom obravnave novega obsega števil preverite predznanje učencev? 

a) da 

b) ne 

Če ste odgovorili z da, prosim zapišite, na kakšen način preverite predznanje učencev. 
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5. Kaj vam predstavlja najpomembnejši kriterij pri načrtovanju in izvedbi obravnave števil 

do 10 000? Razvrstite spodnje kriterije od najpomembnejšega (1) za vas do najmanj 

pomembnega (7). 

___ miselna aktivnost učencev 

___ raznolikost dejavnosti 

___ uporaba različnih vrst reprezentacij (konkretno, grafično, simbolno) 

___ upoštevanje različnih učnih stilov učencev 

___ individualizacija in diferenciacija dela 

___ motiviranost učencev za delo 

___ povezovanje dejavnosti z izkušnjami otrok 

 

6. Kako poskrbite za diferenciacijo in individualizacijo pri obravnavi števil do 10 000? 

Zapišite prosim načine, ki ste jih uporabili v letošnjem ali lanskem šolskem letu. 

NAČINI IZVAJANJA INDIVIDUALIZACIJE  

 

 

 

 

 

NAČINI IZVAJANJA DIFERENCIACIJE 

 

 

 

 

 

7. Izmed spodnjih reprezentacij v matematiki obkrožite tiste, ki ste jih uporabili pri 

obravnavi števil do 10 000 v letošnjem ali lanskem šolskem letu. 

a) računalo abakus 

b) pozicijsko računalo 

c) Dienesova ponazorila 

d) link kocke 

e) številski trak 

f) stotični kvadrat 

g) kartončki/žetoni s števili 

h) igralni denar 

i) drugo (dopišite še ostala ponazorila, ki ste jih uporabili):  
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8. Kako poskrbite za dodatno motiviranost učencev za delo? Obkrožite prosim načine, ki ste 

jih uporabili v letošnjem ali lanskem šolskem letu pri obravnavi števil do 10 000. 

a) didaktične igre  

b) reševanje problemskih nalog 

c) naloge zabavne matematike 

d) kvizi 

e) računalniške igre/programi 

f) drugo (dopišite): 

 

9. Katerega načina utrjevanja učne snovi (števil do 10 000) se najpogosteje poslužujete? 

Obkrožite dva najpogostejša načina, ki ju uporabljate. 

a) reševanje nalog v učbeniku 

b) reševanje nalog v delovnem zvezku 

c) narekovanje nalog in reševanje v zvezku 

d) igranje didaktičnih iger 

e) reševanje delovnih listov 

f) reševanje nalog na računalniku 

g)  drugo:  

 

10. Katere težave zaznavate pri učencih ob obravnavi števil do 10 000? Zapišite prosim še, 

kako se lotevate reševanja posameznih težav. 
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Priloga 2: Anketni vprašalnik za učence 

  



 

84 

 

STALIŠČA UČENCEV DO OBRAVNAVE NARAVNIH ŠTEVIL DO 10 000 

Pozdravljen/a,  

sem Petra Kastelic, absolventka magistrskega študija Poučevanja na razredni stopnji na 

Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Za svoje magistrsko delo opravljam raziskavo z naslovom 

Stališča učiteljev in učencev do poučevanja naravnih števil do 10 000. Zanima me, kako je 

potekalo poučevanje števil do 10 000 v tvojem razredu, zato te prosim, da rešiš spodnjo 

anketo, ki mi bo pri raziskavi zelo pomagala. Odgovarjaj po resnici, saj se ti na anketo ni 

treba podpisati, tako da nihče ne bo vedel, kaj si napisal. Hvala za pomoč in iskrene odgovore. 

 

1. Spol:  
 deček 

 deklica  

 

2. V okvirček zapiši svojo oceno pri matematiki ob koncu tretjega razreda.  
 

 

 

3. Ali imaš rad/a matematiko?  
 Zelo rad/a.  

 Odvisno od snovi.  

 Ne maram matematike.  

 

4. S križcem označi, v kolikšni meri se strinjaš s spodnjimi trditvami o številih do 10 000 

in njihovi obravnavi v šoli.  

 Se 

popolnoma 

strinjam 

Se  

strinjam 

Se ne 

morem 

odločiti 

Se ne 

strinjam 

Se sploh 

ne 

strinjam 

Poznavanje števil do 10 

000 je zelo pomembno. 

     

 

Poznavanje števil bom 

lahko uporabil/a v 

vsakdanjem življenju. 

     

 

Števila do 10 000 sem 

poznal/a že pred 

obravnavo v šoli. 

     

 

Ta snov je dolgočasna in 

nepomembna. 
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5. Zapiši svoje mnenje o načinu obravnave snovi o naravnih številih do 10 000 tako, da 

pri vsaki trditvi s križcem označiš, kako se s trditvijo strinjaš. 

 

 Veliko 

premalo 

Premalo Ravno 

prav 

Preveč Veliko 

preveč 

 

Učitelj je pred začetkom obravnave 

števil do 10 000 preveril, kaj o tej 

snovi že vem. 

     

 

Najprej smo ponovili števila, ki jih že 

poznamo, nato pa spoznali nova. 

     

 

Spoznali smo, v katerih situacijah 

bomo lahko uporabljali novo znanje 

o številih do 10 000. 

     

 

Učiteljeva razlaga je bila zame jasna 

in razumljiva. 

     

 

Naloge so bile lahke. 

     

 

Učitelj je snov sproti zapisoval na 

tablo. 

     

 

Učitelj je razlagal, mi pa smo 

poslušali. 

     

 

Učitelj je spodbujal naša vprašanja in 

nanje odgovarjal. 

     

 

Uporabljali smo različen konkreten 

material (računala, karte, Dienesova 

ponazorila, link kocke ...). 

     

 

 

Naloge so bile raznolike. 

     

 

 

 

Naloge in aktivnosti so bile zabavne 
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 Veliko 

premalo 

 

Premalo Ravno 

prav 

Preveč Veliko 

preveč 

 

 

 

 

 

 
 

Reševali smo delovne liste 

     

 

Večino časa sem bil motiviran. 

     

 

Večino časa smo sedeli v klopeh in 

sledili učiteljevi razlagi. 

     

 

Delali smo predvsem sami, vsak za 

svojo mizo. 

     

 

 

Delali smo v skupinah. 

     

 

 

Delali smo v parih. 

     

 

Uporabljali smo računalnik. 

     

 

 

Sproti smo ponavljali, kar smo se 

naučili. 

     

 

Učitelj je vsako uro preveril, ali snov 

razumem. 

     

 

Če česa nisem razumel/a sem dobil/a 

dodatno razlago in pomoč od učitelja. 

     

 

Če sem končal/a prej od ostalih, mi je 

učitelj dal dodatno delo. 
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6. Zamisli si, da si ti učitelj/-ica, ki poučuješ učence števila do 10 000. Zapiši, kako bi ti 

poučeval to snov, če bi imel možnost. Zapišeš lahko, kako bi delali večino časa (v 

parih/sami/v skupinah). Bi pisali v zvezek, reševali liste, risali …? Katere pripomočke, 

igre bi uporabil? Zapiši, vse svoje ideje.  

 
 
7. V okvirček zapiši svojo oceno na preizkusu znanja o številih do 10 000. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   


