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POVZETEK 

Učenci s primanjkljaji na področju učenja aritmetike se spoprijemajo s pomanjkljivo in ovirano 

avtomatizacijo matematičnih dejstev ter postopkov, ki je pogojena s težavami semantičnega 

spomina, proceduralnimi ovirami in vidno-prostorskimi primanjkljaji. Zadnje ima ključen vpliv 

na obvladovanje pisnega računanja in usvajanje pisnih algoritmov pri aritmetiki. Namen 

magistrskega dela je ugotoviti, kako pri učencu s primanjkljaji pri aritmetiki izboljšati uspešnost 

pri izvajanju računskih operacij pisnega množenja in deljenja. V magistrskem delu je 

predstavljen 30-urni trening, ki je bil izveden z učencem šestega razreda. Diagnostična ocena 

je bila pridobljena z neformalnimi razgovori z učencem, njegovimi starši, učiteljicami, 

izvajalko učne pomoči ter specialno in rehabilitacijsko pedagoginjo, ki je učenca obravnavala, 

z analizo učenčeve dokumentacije, vprašalnikom za ugotavljanje prevladujočega učnega stila 

učenca ter matematičnimi preizkusi in testi za oceno obvladovanja aritmetičnih znanj in 

spretnosti. Znotraj treninga je prikazan pomen povezovanja aritmetičnega proceduralnega, 

konceptualnega in deklarativnega znanja ter smiselnost poučevanja, kjer se prepletajo načela 

dobre poučevalne prakse in specialnopedagoški načini pomoči (poučevanje strategij reševanja 

nalog z odkrivanjem povezav med dejstvi in zakoni oziroma pravili, uporaba mnemotehnik, 

učenje kompenzacijskih strategij reševanja aritmetičnih nalog, raba ponazoril, pomoč učencu v 

obliki tutorstva itd.). Primerjava začetnih in končnih rezultatov testiranja kaže, da je učenec s 

pomočjo treninga bolje razumel in usvojil deklarativna in konceptualna aritmetična znanja, ki 

so pomembna za izvajanje postopka pisnega množenja, ter napredoval na področju zapomnitve 

in izvedbe korakov v postopku pisnega deljenja. Pridobljeni podatki bodo v pomoč učiteljem, 

izvajalcem učne ali dodatne strokovne pomoči ter specialnim in rehabilitacijskim pedagogom 

pri oblikovanju ustreznih pristopov in načinov pomoči za učence predmetne stopnje, ki nimajo 

usvojenih temeljnih matematičnih znanj in spretnosti. 

Ključne besede: učenci s primanjkljaji na področju učenja aritmetike, trening, avtomatizacija 

postopka, pisno množenje in deljenje, pomnjenje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ABSTRACT 

Students with the deficiencies in the field of learning arithmetic face deficient and impeded 

automation of mathematical facts and procedures which is conditioned by the troubles of the 

semantic memory, procedural impediments, and visual-spatial deficiencies. The latter has an 

essential influence on mastering computation in writing and assimilating written algorithms 

within arithmetic. The purpose of the master’s thesis is to ascertain how to improve success in 

performing arithmetic operations of written multiplication and division in a student with 

deficiencies in arithmetic. In the master’s thesis, I present 30-hour training which was 

performed with a student of the sixth grade. The diagnostic evaluation was acquired by means 

of informal discussion with the student, with his parents, teachers, the performer of the learning 

assistance, special rehabilitation teacher who treated the student, the analysis of the student’s 

record, questionnaire for ascertaining the prevailing learning style of the student, and 

mathematical tests and tests for the evaluation of mastering arithmetic knowledge and skills. 

Within the training, the significance of connecting arithmetic procedural, conceptual, and 

declarative knowledge, and the sanity of teaching where the principles of good teaching practice 

and special teaching approaches of assistance (learning strategies of solving tasks by means of 

discovering connections between the facts and laws or rules, the use of mnemotechniques, 

learning of compensation strategies of solving arithmetic tasks, the use of depictors, assistance 

to the student in form of tuition, etc.) intertwine. The comparison of the initial and concluding 

results of testing proves that, by means of training, the student better understood and assimilated 

declarative and conceptual arithmetic knowledge which is important for the performance of the 

procedure of written multiplication, and improved in the field of retention and performance of 

the steps in the procedure of written division. The acquired data will be helpful to teachers, 

performers of learning or additional professional help, and special rehabilitation teachers in the 

case of forming the appropriate approaches and methods of the assistance for the students of 

the subject level, which did not assimilate the basic mathematical knowledge and skills. 

Keywords: students with deficiencies in the field of learning arithmetic, training, automation 

of the procedure, multiplication and division in writing, retention. 
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1 UVOD 

Matematika ima pomembno mesto v našem šolskem sistemu in vsakdanjem življenju. Dobro 

razvite matematične sposobnosti in spretnosti so ključnega pomena za uspešno delovanje 

posameznika v družbi. Matematična pismenost ne zajema le poznavanja osnovnih 

matematičnih znanj, temveč pomeni zmožnost matematičnega presojanja, utemeljevanja in 

kompetentne uporabe matematike v vsakdanjem življenju (Magajna, 2015). Pomanjkljiva 

matematična pismenost predstavlja oviro pri vključevanju posameznika v kulturo, v kateri živi 

(Višavc in Kavkler, 2015). 

Iz letnih poročil o preizkusih Nacionalnega preverjanja znanja iz matematike je razvidno, da 

učenci s posebnimi potrebami dosegajo nižje rezultate pri matematiki v primerjavi z njihovimi 

vrstniki (DKNPZ, 2011/2012–2015/2016). Na tem mestu še posebej izstopajo učenci s 

primanjkljaji na področju učenja matematike (PPUM), katerih rezultati so na zunanjih 

preverjanjih znanja iz matematike na prvi ali pod prvo ravnjo matematične pismenosti (Kverh 

Žgur, 2016). V to skupino spadajo tudi tisti, ki imajo primanjkljaje na področju učenja 

aritmetike (PPUA). Da bi razumeli odstopanje rezultatov omenjenih učencev od povprečja, je 

potrebno poznati ozadje težav, s katerimi se ti spoprijemajo. Učenci z izrazitimi primanjkljaji, 

ki se kažejo izključno pri aritmetiki, imajo ovire na področju kognitivnih in metakognitivnih 

procesov, kar pomembno vpliva na usvajanje in izkazovanje matematičnega znanja. 

Predstavljene ovire posegajo na področje pisnega računanja, kjer imajo učenci težave z 

usvajanjem pisnih algoritmov pri aritmetiki.  

Funkcioniranje učencev s PPUA, ovire in njihove posebne potrebe (PP) zahtevajo našo 

pozornost pri sistematičnem razvijanju ter utrjevanju aritmetičnih postopkov. To nas spodbuja 

k povezovanju in združevanju načel dobre poučevalne prakse in bolj specifičnih načinov 

poučevanja, ki omogočajo kompenzacijo primanjkljajev in uspešnost učencev pri učenju 

matematike.  
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2 MATEMATIČNA PISMENOST  

2.1 Pomen in vloga matematične pismenosti 

Situacije, s katerimi se srečujemo, prinašajo različne izzive. Tako v zasebnem kot poklicnem 

življenju se z njimi nenehno spoprijemamo. Vse večji delež življenjskih težav in vsakdanjih 

dejavnosti zahteva od posameznika določen nivo razumevanja matematike, zmožnost 

matematičnega presojanja in kompetentno rabo matematičnih znanj ter veščin. Razumevanje 

narave določenega problema in uspešno njegovo reševanje je pogojeno z matematično 

pismenostjo (OECD, 2017). 

Matematična pismenost ni omejena zgolj na poznavanje osnov matematike in šolsko okolje. 

Njena opredelitev je širša. Pojmuje se kot človekova sposobnost prepoznavanja in razumevanja 

vloge matematike v svetu, zastavljanja dobro utemeljenih argumentov ter rabe matematičnih 

znanj in veščin glede na življenjske potrebe (OECD, 2000). Ko govorimo o matematični 

pismenosti, se osredotočamo na funkcionalno rabo matematičnih kompetenc, ki so potrebne v 

življenjskih situacijah (npr. nakupovanje, potovanje, kuhanje) (De Lange, 2006). 

Šola je tista, ki z matematičnim opismenjevanjem prva prične pripravljati učence na 

razumevanje življenjsko pomembnih vprašanj in reševanje problemskih situacij. V osnovni šoli 

je matematika eden izmed temeljnih šolskih predmetov. Pri pouku učitelj spodbuja raznolike 

oblike mišljenja, ustvarjalnost, pridobivanje matematičnih znanj in veščin ter učence vodi k 

spoznavanju uporabnosti oziroma smisla učenja matematike. Vključitev v svet matematičnih 

idej učencu omogoči vključitev v kulturo, v kateri živi (Učni načrt, 2011). 

»Trditev, da je matematika v obveznem šolanju več kot le učni predmet, je upravičena« (Strnad, 

2012, str. 551). 

2.2 Raziskave na področju matematičnega opismenjevanja 

Izobraževalni sistem v Sloveniji stremi k dvigu kakovosti izobraževanja in ravni znanja 

posameznikov. Cilj tega je zagotovitev mednarodno primerljive izobraženosti (Bela Knjiga, 

2011). 

Na podlagi izsledkov mednarodnih raziskav PISA in TIMSS, s katerimi preverjamo uspešnost 

učencev pri doseganju mednarodno primerljivih standardov in ravni znanja na matematičnem 

področju, dosegajo naši učenci relativno dobre dosežke. Raziskava TIMSS iz leta 2015 kaže, 

da se je Slovenija glede na dosežke učencev četrtega razreda pri matematiki uvrstila na 25. 

mesto oziroma na sredino lestvice vseh sodelujočih držav. Naša država je leta 2015 prav tako 

dosegla prvo tretjino med državami oziroma dvanajsto mesto na lestvici, kar kažejo rezultati 

učencev osmega razreda pri matematiki (Pedagoški inštitut, 2015). Uspešnost slovenskih 

šolarjev na mednarodnem področju potrjujejo tudi izsledki raziskave PISA iz leta 2015. Mlekuž 

(2016) navaja naslednje: »Slovenski učenci in učenke so pri matematični pismenosti PISA 2015 

v povprečju dosegli 510 točk, kar je pomembno višji dosežek kot leta 2012 (ko je bil 501 točka). 

Dosežek je tudi v tem ciklu pomembno višji od povprečja OECD (490 točk).« 

Kljub stabilnemu matematičnemu napredku slovenskih šolarjev je matematika v osnovni šoli 

najpogosteje negativno ocenjen učni predmet, saj predstavlja kar 30 odstotkov vseh negativnih 

ocen (Kavkler, 2007). Zadnje morda lahko povežemo s podatkom raziskave TIMSS iz leta 

2015, ki govori o tem, da naklonjenost naših učencev do učenja matematike pada (Pedagoški 
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inštitut, 2015). Šolska stroka izpostavlja: »Čeprav so dosežki naših učencev sorazmerno dobri, 

poučevanje v razredih otrok, ki predmeta ne marajo v tako velikem obsegu, ne more biti 

kakovostno« (Japelj Pavešić, Svetlik in Kozina, 2012, str.151).  

Letna poročila o preizkusih Nacionalnega preverjanja znanja iz matematike našo pozornost 

usmerijo na posebno skupino učencev, ki v povprečju ne dosega le nižjih rezultatov pri 

matematiki, temveč dosežki teh otrok izrazito odstopajo od dosežkov njihovih vrstnikov. To so 

učenci s posebnimi potrebami (PP) (DKNPZ, 2011/2012–2015/2016).  
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3 UČNE TEŽAVE PRI MATEMATIKI 

V skupino učencev s PP prav tako uvrščamo učence z učnimi težavami (UT) (ZOsn, 2006). 

Težave na področju učenja matematike zahtevajo od nas toliko pozornosti kot 

bralno-napisovalne ovire. Učenci imajo najpogosteje prav matematične UT in tega dejstva ne 

gre zanemariti (Kavkler, 2007).   

V procesu učenja in poučevanja moramo biti še posebej pozorni na številne ovire, s katerimi so 

povezane UT pri matematiki. Žunko-Vogrinc (2011, v Božič Geč, 2012) med najpogostejše 

ovire uvršča:  

 jezikovne in komunikacijske težave; 

 nizko motivacijo, slabo samopodobo in zgodovino učne neuspešnosti; 

 primanjkljaje, povezane s procesi in strategijami reševanja aritmetičnih (besednih) 

problemov; 

 težave na področju pomnjenja in slabše razvite strategije, ki pomembno vplivajo na 

usvajanje in izkazovanje matematičnih znanj. 

Predstavljene ovire so povezave s splošnimi UT ali specifičnimi učnimi težavami (SUT) na 

področju učenja matematike. Oboje se razprostirajo na kontinuumu od lažjih do izrazitih, od 

enostavnih do kompleksnih, od kratkotrajnih do vseživljenjskih, od tistih, ki so prisotne le na 

enem matematičnem področju, do tistih, ki povzročajo splošno matematično neuspešnost 

(Vipavc in Kavkler, 2015). Nekateri učenci imajo SUT pri matematiki, drugi splošne UT, pri 

mnogih pa se prepletajo UT obeh vrst (Magajna idr., 2008b; Vipavc in Kavkler, 2015). 

Učencem z lažjimi in zmernimi SUT pri matematiki je šola dolžna prilagoditi metode ter oblike 

dela in jim omogočiti vključitev v dopolnilni pouk in druge oblike individualne ali skupinske 

učne pomoči (ZOsn, 2006, 12. člen). Učenci z izrazitimi in obsežnimi SUT pri matematiki so 

opredeljeni kot učenci s primanjkljaji na področju učenja matematike (PPUM) in se na podlagi 

odločbe usmerijo v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. 

Upravičeni so do individualiziranih programov, dodatne strokovne pomoči in specifičnih 

prilagoditev v okviru izvajanja programa (ZUOPP-1, 2011, 7. člen). 

3.1 Splošne učne težave pri matematiki  

Učenci s splošnimi UT ne izkazujejo nižjih dosežkov le na matematičnem področju, temveč pri 

večini šolskih predmetov (Magajna, 2008a; Vipavc in Kavkler, 2015). Nižji izobraževalni 

dosežki so pogojeni z notranjimi ali zunanjimi dejavniki. Velikokrat pa lahko te pripišemo tudi 

interaktivnim vplivom obeh vrst dejavnikov. Vzroki za pojav splošnih UT so nižje ter mejne 

intelektualne sposobnosti, drugojezičnost in multikulturnost, pomanjkanje učne motivacije, 

socialno-ekonomska deprivacija, socialno-kulturna drugačnost, čustveno pogojene težave pri 

učenju, slabše razvite samoregulacijske spretnosti, neustrezne vzgojno-izobraževalne 

interakcije med učencem in okoljem, neustrezno poučevanje, ki se prepleta z ovirami prikritega 

kurikula, motnje pozornosti in hiperaktivnost (Magajna idr., 2008a; Vipavc in Kavkler, 2015). 

3.2 Specifične učne težave pri matematiki 

SUT pri matematiki izhajajo iz posameznika in so nevrofiziološke narave. Prisotne ovire niso 

posledica okvar motorike, motenj v duševnem razvoju, vidnih oziroma slušnih okvar, čustvenih 
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motenj ali neustreznih okoljskih dejavnikov, čeprav se lahko pojavljajo skupaj z njimi (Magajna 

idr., 2008a). 

Geary (2004) navaja, da ima pet do osem odstotkov učencev SUT na področju učenja 

matematike, vendar imajo nekateri od teh še pridružene težave (motnja pozornosti s 

hiperaktivnostjo, bralno-napisovalne težave itd.). Zato lahko rečemo, da so učenci s SUT pri 

matematiki zelo raznolika skupina posameznikov. Vsak posameznik ima pri različnih vsebinah 

različne UT (Geary, 1994). Prisotni primanjkljaji se kažejo na področju obvladovanja pojma 

števila, štetja, aritmetičnih veščin, matematičnih proceduralnih znanj, pomnjenja, jezika in 

vidno-prostorskih predstav (Geary, 2004). 

Izrazite primanjkljaje pri matematiki (izrazite SUT pri matematiki ali PPUM) ugotavljamo z 

naslednjimi kriteriji: 

1. kriterij: neskladje med učenčevimi splošnimi intelektualnimi sposobnostmi in njegovim 

uspehom na področju učenja matematike; 

2. kriterij: izrazite, obsežne ovire pri usvajanju deklarativnega, konceptualnega, 

proceduralnega in/ali problemskega matematičnega znanja; 

3. kriterij: pomanjkljive in/ali motene kognitivne in metakognitivne strategije ter moten 

tempo učenja matematike; 

4. kriterij: dokazana motenost enega ali več psiholoških procesov (pomnjenja, pozornosti, 

koordinacije, orientacije, organizacije, socialne kognicije itd.);  

5. kriterij: izključenost okvar čutil, motenj v duševnem razvoju, kulturne različnosti, 

čustvenih in vedenjskih motenj ter neustreznega poučevanja kot glavnih povzročiteljev 

PPUM, čeprav se lahko pojavljajo skupaj z njimi (Magajna idr., 2008a; Vipavc in 

Kavkler, 2015). 

3.2.1 Vrste specifičnih učnih težav pri matematiki 

Geary (1994) deli SUT pri matematiki na diskalkulijo in SUT pri aritmetiki.  

V pomoč pri opredelitvi vrste SUT pri matematiki oziroma PPUM so kriteriji, ki obsegajo 

primanjkljaje na področjih: 

 razvoja občutka za števila, 

 avtomatizacije aritmetičnih dejstev (obvladovanje deklarativnega matematičnega 

znanja), 

 sposobnosti hitrega in tekočega računanja oziroma točnosti izvajanja in/ali 

avtomatizacije aritmetičnih postopkov (obvladovanje proceduralnega matematičnega 

znanja), 

 točnosti matematičnega rezoniranja oziroma sklepanja (Magajna idr., 2008a, Vipavc in 

Kavkler, 2015). 

a) Diskalkulija 

Učenci z diskalkulijo imajo povprečne ali nadpovprečne intelektualne sposobnosti in hkrati 

vztrajne težave pri usvajanju matematičnih znanj in spretnosti. Pri diskalkuliji praviloma 

govorimo o zmernih in težjih UT na področju učenja matematike (Magajna idr., 2008a). 
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Razvojna diskalkulija zajema okrnjen občutek za števila, pomanjkljivo obvladovanje 

pojmovnega, deklarativnega in proceduralnega matematičnega znanja ter težave pri 

matematičnem rezoniranju (Magajna idr., 2008a; Vipavc in Kavkler, 2015).  

b) Specifične učne težave pri aritmetiki 

M. Kavkler (2007) ugotavlja, da so SUT pri aritmetiki pogostejše kot diskalkulija. Učenci s 

SUT pri aritmetiki imajo težave na področju avtomatizacije aritmetičnih dejstev in postopkov 

(Vipavc in Kavkler, 2015). 

Pogosto so ravno učenci s SUT pri aritmetiki tisti, ki slabše obvladajo temeljna aritmetična 

znanja in spretnosti kljub dobremu razumevanju zahtevnejših nalog. M. Kavkler (2007, str. 86) 

navaja naslednje: »Zavedati se moramo, da otroci s specifičnimi učnimi težavami pri aritmetiki 

zaradi specifičnih primanjkljajev na področju avtomatizacije aritmetičnih dejstev in postopkov 

ne obvladajo nižjih ravni znanja (npr. seštevanja in odštevanja do 20, poštevanke, postopka 

pisnega množenja itd.), sposobni pa so razumeti številne zahtevnejše matematične problemske 

naloge. Ker pa se zmotijo pri računanju, je rešitev napačna.« 

Vzroke za ovire na področju avtomatizacije aritmetičnih dejstev in postopkov, ki se pojavljajo 

pri učencih s SUT pri aritmetiki, predstavljajo različni kognitivni in nevrološki primanjkljaji. 

Na podlagi teh delimo SUT pri aritmetiki na naslednje podskupine: 

I. Specifične aritmetične težave, pogojene s težavami semantičnega spomina, ki vplivajo 

na priklic aritmetičnih dejstev iz dolgotrajnega spomina (npr. poštevanke). 

II. Specifične aritmetične težave, pogojene z aritmetičnimi proceduralnimi ovirami, ki se 

kažejo v uporabi manj razvitih ali nepopolnih postopkov.   

III. Specifične aritmetične težave, pogojene z vizualno-prostorskimi primanjkljaji, ki 

vplivajo tako na področje aritmetike kot geometrije. Vidno-prostorske sposobnosti 

pomembno vplivajo na točnost in hitrost računanja (Geary, 1994; Kavkler, 2007; 

Magajna idr., 2008a; Magajna idr., 2015; Vipavc in Kavkler, 2015). 
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4 UČENCI S PRIMANJKLJAJI NA PODROČJU UČENJA 
ARITMETIKE 

4.1 Primanjkljaji pri usvajanju in izkazovanju matematičnega 
znanja 

4.1.1 Temeljno deklarativno znanje 

Deklarativno znanje pomeni »vedeti, da …« (Marentič Požarnik idr., 2001, str. 161). 

Informacije tega tipa se hranijo v deklarativnem spominu (semantičnem neosebnem spominu), 

ki je del dolgotrajnega spomina in omogoča shranjevanje besednega znanja v obliki jezikovnih 

izjav. Jezikovne izjave oblikujejo dejstva, pojme, odnose med njimi in se skladiščijo v obliki 

pojmovnih mrež. Jasne in stabilne spominske mreže vplivajo na lažjo zapomnitev in priklic 

podatkov (Marentič Požarnik, 2010).  

Ovire v semantičnem spominu vplivajo na slabo avtomatizacijo aritmetičnih dejstev pri učencih 

s PPUA. Otežen je priklic podatkov iz spomina, ker ne obstaja dovolj trdna povezava med 

računom in rezultatom. To otežuje shranjevanje aritmetičnih dejstev v dolgotrajni spomin. 

Učenci, ki imajo na teh področjih težave, uporabljajo manj točne in bolj zamudne strategije, s 

katerimi rešujejo še tako enostavne aritmetične naloge (npr. 6 + 2 =, 3 × 4 =) (Kavkler, 2014). 

Ostad v raziskavi (2006), ki je temeljila na proučevanju razlik med učenci s težavami na 

področju matematike in tistimi, ki teh težav nimajo, ter je zajela vzorec učencev od prvega do 

sedmega razreda osnovne šole, ugotavlja, da obstajajo razlike med enimi in drugimi z vidika 

podpornih strategij, ki jih ti uporabljajo pri reševanju aritmetičnih problemov. Na osnovi 

izvedene študije je obveljal zaključek, da je za otroke s težavami na matematičnem področju 

značilna: 

 uporaba zgolj podpornih strategij (ne glede na spreminjanje starosti), 

 raba le najosnovnejših podpornih strategij (vzajemno z napredovanjem v višje razrede, 

npr. podporna strategija preštevanja), 

 majhna stopnja variiranja uporabljenih strategij (uporaba vedno enakih podpornih 

strategij), 

 redko spreminjanje lastnega sistema reševanja nalog oz. strategij, s katerimi te rešujejo. 

Učenci imajo lahko težave tudi pri poznavanju matematičnih pojmov, ne le dejstev. 

Neobvladovanje matematičnih pojmov je tesno povezano z deklarativnim znanjem in vodi v 

neustrezno reševanje aritmetičnih nalog (Peklaj, 2016). 

4.1.2 Pojmovno in konceptualno znanje 

Pomemben element matematične kompetence predstavlja tudi razumevanje matematičnih 

pojmov ter povezav med njimi. Pomembno je obvladovanje matematičnega konceptualnega 

znanja (Žakelj, 2009). 

Učenec, ki ima slabše razvito konceptualno znanje, težje usvoji bolj razvite strategije reševanja 

aritmetičnih nalog in problemov, saj je konceptualno znanje tesno povezano s preostalimi 

področji matematičnih znanj (Kavkler, 2002). 
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A. Žakelj in M. Valenčič Zuljan (2015) navajata, da se pojmov ne učimo, temveč jih v procesu 

učenja in poučevanja pridobivamo. Pri tem pa sta pomembna dva vidika: pridobivanje 

besednega izraza pojma, poimenovanja, ter pridobivanje pojmovnih predstav. Pojmovne 

predstave so ključnega pomena za reševanje matematičnih nalog, saj te pogosteje uporabljamo 

kot samo definicijo posameznih pojmov.  

Temelj konceptualnega znanja ni zgolj zapomnitev pojmov, temveč njihovo razumevanje. 

Razumevanje sestoji iz: prepoznavanja določenega pojma v različnih situacijah (npr. 

prepoznavanje pravokotnika na ravnini, v naravi), pojmovnih predstav (npr. dva skladna 

trikotnika sestavljata pravokotnik), prepoznavanja terminologije in simbolike v različnih 

situacijah (npr. iskanje priložnosti za uporabo Pitagorovega izreka) ter iskanja povezav med 

pojmi (podobnosti, razlike, integracija) (Žakelj in Valenčič Zuljan, 2015). 

Učenci s PPUA imajo lahko težave z usvajanjem matematičnih pojmov, ker se njihova 

kognitivna struktura drugače razvija kot struktura vrstnikov. UT, ki jih imajo, so posledica 

slabšega obvladovanja računskih operacij, izoliranega pojmovnega znanja ali proceduralnih 

težav. Konceptualno znanje določenega področja s pripadajočim proceduralnim znanjem, 

predstavlja osnovo za obvladovanje katerega koli matematičnega področja. Zato je pomembno, 

da matematične pojme predstavljamo otrokom na različne načine, po različnih komunikacijskih 

poteh. Uporabljamo verbalizacijo, tridimenzionalne pripomočke, slikovne predstavitve itd. 

(Kavkler, 2007); 

4.1.3 Aritmetično proceduralno znanje 

Proceduralno ali strateško znanje »pomeni znanje, ko posameznik ne samo pozna različne 

podatke in postopke za uporabo, ampak zna glede na problem in zahteve presoditi, katero znanje 

in kateri postopek bo v danih okoliščinah pravilen ali najprimernejši« (Proceduralno znanje, 

b. d.). Proceduralno znanje zajema poznavanje pravil, algoritmov ter postopkov, ki jih 

uporabimo pri reševanju določene matematične naloge (Vipavc, 2015). 

Avtomatizacija aritmetičnih postopkov poteka: 

 Od kognitivne stopnje, ko otrok dojame posamezen postopek (npr. pri pisnem množenju 

je potrebno vedeti, da imamo določeno število skupin predmetov, da bi izračunali, 

koliko je vseh predmetov). 

 Preko asociativne stopnje, kjer otrok vadi postopek, da bi si ga zapomnil. Pri tem si 

pomaga z različnimi oporami, glasnim računanjem itd. 

 Do avtomatizacije postopka, ki temelji na usvojenosti zadnjega. Posledica je hitro in 

tekoče računanje. Do avtomatizacije postopka pride le, če gre posameznik čez vse 

omenjene stopnje (Kavkler, 2002). 

Učenci s PPUA imajo težave pri obvladovanju aritmetičnih postopkov. Slabše pomnijo in 

izpeljejo daljše zaporedje korakov v okviru aritmetičnih postopkov, številskih izrazov ter 

matematičnih nalog. Pri tem uporabljajo razvojno manj zrele postopke, ki so značilni za mlajše 

učence (npr. preštevanje vsega). Njihovo delo je počasnejše, s številnimi napakami (Kavkler, 

2007; Kavkler, 2014; Vipavc, 2015). 

Na določenem področju aritmetike ima lahko učenec težave z izvajanjem posameznih ali vseh 

aritmetičnih postopkov. Prior (1996, v Kavkler, 2007) navaja pogoste težave učencev s SUT 

pri matematiki, ki so: 
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 počasnost pri izvajanju matematičnih postopkov, 

 netočnost izvajanja ustnega in pisnega računanja, 

 težave zapisa števil pri izvajanju postopkov množenja ter deljenja, 

 slabše obvladovanja sekvencionalnega štetja. 

Pri učencih s SUT na področju učenja matematike je izjemno pomembno sistematično 

razvijanje proceduralnih znanj. Znotraj tega se moramo osredotočiti na reševanje različnih 

matematičnih nalog, ki temeljijo na uporabi raznovrstnih postopkov. Utrjevanje in ponavljanje 

matematičnih postopkov mora potekati na različne in zanimive načine, da bi učenec te izvedel 

čim bolj točno v čim krajšem času. Pri tem so v pomoč raznolike opore (materialne, grafične), 

vključno z verbalizacijo postopka reševanja naloge (Kavkler, 2007). 

4.1.4 Matematično problemsko znanje 

Učni predmet matematike v osnovni šoli je zasnovan na učenju rabe matematičnih znanj in 

spretnosti v vsakdanjem življenju. To je tesno povezano s problemskimi znanji, ki zahtevajo 

uporabo usvojenih znanj v različnih situacijah. Pri pouku pogosto uporabljamo reševanje 

problemov s problemskimi matematičnimi nalogami (Žakelj, 2009). 

Uspešnost reševanja problemov je odvisna od motivacije posameznika, bralnega razumevanja, 

poznavanja raznovrstnih strategij reševanja nalog, dobrega priklica informacij iz spomina, 

obvladovanja specifičnih znanj in strategij reševanja problemskih nalog (Žakelj, 2009). 

Učenci s PPUA imajo lahko pri reševanju besednih matematičnih problemov težave. Vzroki so 

primarni (nerazumevanje, ovire v prezentaciji problema), sekundarni (neusvojena aritmetična 

dejstva in postopki) ali pa težave nastopijo kot posledica drugih težav, npr. bralnih (Geary, 

1994). 

Nekateri drugi vzroki za prej omenjene težave so lahko še: kompleksnost matematičnega jezika, 

nepoznavanje matematičnega besednjaka, zahtevnost matematičnega problema, ovire 

delovnega spomina, slabši priklic informacij (Kavkler, 2007). 

Učenci s PPUA uporabljajo manj razvite strategije reševanja še tako enostavnih matematičnih 

problemov in porabijo večji del delovnega pomnjenja za reševanje enostavnih računov kot pa 

za reševanje dejanskega matematičnega problema. Zato dosegajo slabše rezultate (Kavkler, 

2007). 

4.2 Primanjkljaji na področju kognitivnih in metakognitivnih 
procesov 

Pozornost in pomnjenje sta najpomembnejša kognitivna procesa, ki ju je potrebno preučiti pri 

učencih s PPUA (Magajna idr., 2008a). 

4.2.1 Pozornost 

Zavedati se moramo, da pozornost predstavlja osnovno kognitivno sposobnost, ki je vključena 

pri večini naših aktivnosti (pomnjenje, mišljenje, sklepanje) (Rotvejn Pajič, 2015). 

Vzroki za motnje pozornosti so različni. Eden izmed teh je lahko nevrološko stanje, 

poimenovano »motnja pozornosti z ali brez hiperaktivnosti«.  
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Na matematičnem področju se težave učencev z ovirano pozornostjo kažejo kot: 

 pozabljanje številk, s katerimi učenec računa in jih mora ohraniti v delovnem spominu; 

 nesistematično reševanje problemov, prehajanje z enega nedokončanega problema k 

drugemu; 

 raba nepopolnih ali neustreznih strategij računanja in reševanja problemov; 

 površno branje navodil pri matematičnih nalogah; 

 impulzivno odgovarjanje na vprašanja; 

 slabše delovno pomnjenje; 

 slabša osredotočenost na podrobnosti, računske znake, merske enote, in decimalne 

vejice (Žakelj in Valenčič Zuljan, 2015). 

K. Kesič Dimic (2009) navaja, da se ovire učencev z moteno pozornostjo pogosto kažejo na 

področju pisnega računanja. Učenci med računanjem neustrezno podpisujejo števke ali nehote 

preidejo na lažjo računsko operacijo (npr. enice odštevajo, desetice seštevajo).  

Fuchs s sodelavci (2006) na podlagi izsledkov raziskave poudarja pomembnost povezave 

pozornosti s tremi vidiki matematičnih veščin, kamor sodijo: obvladovanje osnovnih računskih 

operacij, obvladovanje postopkov računanja in reševanje matematičnih besedilnih nalog. Poleg 

delovnega spomina je pozornost največkrat tista, ki pomembno vpliva na težave učencev, 

prisotne na matematičnem področju.  

Ovirana pozornost lahko zajema težave pri selekciji in usmerjanju pozornosti na relevantne 

dražljaje, kar spada med glavne sestavine učenja (Magajna idr., 2015). 

4.2.2 Pomnjenje  

Slabše razvito pomnjenje pomembno vpliva na učenje matematike, saj je od zmožnosti 

pomnjenja odvisna zapomnitev korakov v postopkih, priklic aritmetičnih dejstev in 

obvladovanje definicij (Kavkler, 2011b). 

Poseben pomen pripisujemo delovnemu pomnjenju. Delovno pomnjenje deluje kot shramba, v 

kateri zadržujemo slike ali besede med njihovim predelovanjem. Čeprav pri poslušanju 

kompleksnega sporočila slišimo besedo za besedo, bomo točen pomen posamezne besede dojeli 

šele, ko bomo razumeli smisel celotnega sporočila. Če je obseg kratkotrajnega spomina majhen, 

lahko v njem obdržimo le krajše zaporedje številk ali besed, kar pomeni, da obstaja večja 

verjetnost izpustitve ali zamenjave posamezne enote (Magajna, 2002). 

Učenci s PPUA imajo težave na področju delovnega pomnjenja. Ovirana je sposobnost 

sočasnega shranjevanja ter manipuliranja z informacijami, kar pomembno vpliva na učenje. 

»Zmožnost delovnega pomnjenja je dober napovednik učenčeve sposobnosti priklicati 

informacijo, kar je pomembno za učinkovito učenje« (Magajna idr., 2015, str. 28). Zentall 

(1990) izpostavlja, da je sposobnost reševanja aritmetičnih problemov pogojena z zmožnostjo 

priklica aritmetičnih dejstev iz dolgotrajnega spomina. M. Kavkler (1997a) ravno tako 

poudarja, da delovni spomin pomembno vpliva na priklic aritmetičnih dejstev in obvladovanje 

matematičnih postopkov. 

Zanimiva je ugotovitev Schoenfelda (1992), da imajo matematiki večje in bolj organizirane 

enote ter posledično boljše zmožnosti uporabe delovnega spomina. Zmogljivosti delovnega 

pomnjenja so pri njih bolj razširjene, kar vpliva na uspešno reševanje matematičnih problemov. 

Spominske težave ali slabše razvite strategije ne vplivajo zgolj na reševanje aritmetičnih nalog. 
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Ovirajo lahko predvsem razvoj pojmov, priklic aritmetičnih dejstev ter učenje algoritmov in 

formul (Magajna idr., 2008a). 

4.2.3 Hitrost predelovanja informacij 

Učenci s PPUA v povprečju počasneje rešujejo aritmetične naloge kot njihovi vrstniki. Vzrok 

predstavlja počasnejše izvajanje numeričnih procesov (Kirby in Becker, 1988, v Kavkler, 

1997a). Geary (2004) navaja, da učenci s SUT uporabljajo bolj zamudne strategije reševanja 

aritmetičnih nalog in redkeje kot vrstniki prikličejo aritmetična dejstva iz spomina. 

4.2.4 Metakognitivne sposobnosti 

C. Peklaj (2000) in S. Pečjak (2012) metakognitivne strategije razvrščata v tri sklope glede na 

to, v kateri fazi učnega procesa jih učenec uporablja. Ločita: 

 strategije načrtovanja učenja: sem sodijo strategije, ki jih učenci izvedejo pred učenjem, 

aktivirajo obstoječe predznanje in pomagajo učencu uporabiti ustrezne kognitivne 

strategije, kar vpliva na lažje razumevanje snovi (npr. izdelava načrta učenja); 

 strategije spremljanja učenja: v to kategorijo uvrščamo metakognitivne strategije, ki so 

vezane na proces reševanja naloge oziroma učenja; z njimi učenec lahko ocenjuje 

učinkovitost uporabe različnih strategij pri reševanju problema oziroma naloge; 

 strategije uravnavanja: so strategije, ki jih učenec uporabi na koncu oziroma ko ugotovi, 

da nekaj v procesu učenja ali poučevanja ni bilo prav (npr. preverjanje pravilnosti 

rešenega aritmetičnega problema v rešitvah oziroma pri sošolcu). 

Za učence s SUT, kamor spadajo tudi učenci s PPUA, je značilno, da ne obvladajo 

metakognitivnih strategij, kot so: veščine predvidevanja in planiranja, spremljanje lastnega 

dela, ugotavljanje napak med učnim procesom, presojanje časa ter težavnosti in prilagajanje 

svojih načrtov aktualnim okoliščinam. Zanje velja, da pogosto nezrelo presojajo težavnost 

problemov, se ne zavedajo pomembnosti časovnega presojanja in pričakujejo, da bodo snov 

znali, če so jo razumeli, zato ne upoštevajo vloge ponavljanja in kontinuiranih vaj (Magajna, 

2002, v Kosirnik, 2016).  
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5 PISNO RAČUNANJE 

S pisnim računanjem poimenujemo postopek, pri katerem po določenih pravilih operiramo z 

mestnimi vrednostmi števil. Delne računske operacije izvajamo in zapisujemo po natanko 

določenih pravilih (Markovac, 1990). 

Pisno računanje je eno izmed zahtevnejših področij poučevanja, ker zahteva povezovanje 

različnih matematičnih znanj. Algoritmi pisnega računanja obsegajo predstavo o pojmu števila, 

poznavanje desetiške sestave števil ter obvladovanje osnovnih računskih operacij (Potokar, 

1996). Pisno računanje temelji na različnih kognitivnih procesih in prepletanju računskih 

operacij, kar pomeni, da je potrebno razvijati temeljna aritmetična znanja in spretnosti od vstopa 

otroka v šolo. Z razvijanjem konceptualnega znanja pri učencu, bomo pomembno vplivali na 

kasnejše usvajanje učnih vsebin pri matematiki (Parmar, 2003).  

»Obstaja heterogena skupina učencev, ki ima zaradi različnih razlogov (odsotnost zaradi 

bolezni, slabša pozornost, nemotiviranost za izvajanje vaj, ki pripeljejo do avtomatizacije 

postopkov itd.) težave pri pisnem računanju« (Kavkler, 1999, str. 147). Ovire pri pisnem 

računanju se pogosto pojavljajo pri učencih višjih razredov osnovne šole. Nekateri od njih so v 

nižjih razredih za silo obvladovali tehnike pisnega računanja, vendar so te pozabili, ker znanja 

niso utrjevali. Drugi imajo težave že od samega začetka zaradi razvojnih posebnosti (Kavkler, 

1991). 

Lerner (1993) navaja najpogostejše napake, ki se pojavljajo pri pisnem računanju in so 

povezane z: 

 mestnimi vrednostmi (težave pri ugotavljanju vrednosti števke v številu, napačno 

sposojanje in prenašanje desetic pri računanju), 

 računskimi dejstvi (napake, ki se pojavijo zaradi neavtomatiziranih aritmetičnih 

dejstev), 

 rabo napačnega postopka, 

 neupoštevanjem smeri računanja (pogosto se pojavlja pri deljenju, ker začnemo računati 

na levi strani z največjo mestno vrednostjo, medtem ko vse druge računske operacije 

potekajo od desne proti levi in računati pričnemo z enicami). 

Na področju pisnega računanja je potrebno posebno pozornost posvetiti algoritmu pisnega 

množenja in algoritmu pisnega deljenja. Oba algoritma sta pomembna za računanje z večjimi 

števili. Temeljita na obvladovanju temeljnih aritmetičnih znanj in spretnosti, kot so: 

razumevanje mestnih vrednosti, avtomatizacija poštevanke, obvladovanje računskih zakonov 

in pravil pri množenju, avtomatizacija aritmetičnih dejstev deljenja, zmožnost določitve 

optimalnega količnika pri pisnem deljenju, spretnost množenja itd. (Stacey idr., 2003; Wilson, 

2005, v Arzemi, 2010). 

5.1 Ovire učencev s primanjkljaji pri aritmetiki na področju pisnega 
računanja 

Uspešnost na področju učenja aritmetike v osnovni šoli je pogojena z izkušnjami otroka, ki jih 

je bil deležen v predšolskem obdobju ter od stopnje obvladovanja ključnih načel štetja. 

Učenčeve izkušnje v predšolskem obdobju pomembno vplivajo na razvoj občutka za števila 

(Krajewski in Schneider, 2009). 
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Učenci s PPUA imajo lahko težave pri pisnem računanju, saj to zahteva kompleksnejše 

proceduralno znanje (Dockrell in McShane, 1993, v Kavkler, 1997a).  

Primanjkljaji pri aritmetiki so pogojeni s slabše razvitim proceduralnim znanjem, ovirami pri 

vizualno-prostorskih vidikih reprezentacije in težavami pri predelavi številskih operacij. Učenci 

s PPUA imajo večje težave pri usvajanju pisnih algoritmov aritmetičnih operacij. UT so pri teh 

učencih pogojene s kognitivnimi primanjkljaji, ki se zelo pogosto povezujejo z razvojem 

deklarativnega in proceduralnega znanja, matematičnim pojmovnim znanjem, delovnim 

pomnjenjem in hitrostjo predelave informacij (Kavkler, 1999). 

Geary in Hoard (2005) ovire učencev s PPUA v osnovni delita na: 

 proceduralne težave, ki vplivajo na počasnejše usvajanje temeljnih aritmetičnih 

strategij, kar najverjetneje nastopi kot posledica oviranega delovnega pomnjenja ali 

pomanjkljivega konceptualnega znanja; 

 ovire semantičnega pomnjenja oziroma primanjkljaje učencev pri priklicu aritmetičnih 

dejstev zaradi težav dolgotrajnega pomnjenja;  

 vidno-prostorske primanjkljaje, zaradi katerih imajo učenci težave s prostorsko 

predstavljivostjo števil.  

M. Kavkler (1993, v Šribar 1996) je zgoraj navedene ovire še nekoliko podrobneje opredelila. 

Te izhajajo iz: 

 slabšega kratkotrajnega in dolgotrajnega pomnjenja, ki vpliva na moten priklic 

podatkov (npr. poštevanke) in ovirano pomnjenje zaporedja korakov pri računanju; 

 težav s pozornostjo in koncentracijo ter impulzivnosti: učenci spregledajo ali 

zamenjujejo računske znake, preskakujejo števila, ne dokončajo računov; 

 slabšega vidnega razlikovanja in zamenjevanja vidno podobnih številk (npr. 1 – 7, 

3  – 8); 

 slabše prostorske orientacije, ki vpliva na to, da učenci števila obračajo (npr. 14 – 41), 

pričenjajo z računanjem na napačni strani, pri množenju štejejo naprej enice namesto 

desetic itd. (Kavkler, 1993, v Šribar, 1996). 

Geary (2011) opozarja, da se učenci s SUT v primerjavi z vrstniki pogosteje zmotijo, zlasti pri 

nalogah, ki vključujejo več korakov (npr. 45 x 12 =). Na to vplivajo tudi težave s pomnjenjem 

in priklicem aritmetičnih dejstev iz dolgotrajnega spomina, ki lahko nastopijo iz treh razlogov. 

Prvi razlog so ovire na fonetičnem področju oziroma pri slušno-jezikovnih reprezentacijah v 

dolgotrajnem spominu, ki so ključnega pomena v predšolskem obdobju, ko učenec pričenja s 

štetjem. Drugi razlog je pomanjkljivo zaviranje nepomembnih asociacij, ki vstopajo v delovni 

spomin med priklicem informacij iz spomina (npr. shematske napake). Tretji razlog 

predstavljajo primanjkljaji v okviru procesiranja in reprezentacije števil. Zadnje vpliva na 

obvladovanje desetiškega sistema, kar predstavlja temelj za kasnejše učenje aritmetike. 

Algoritem pisnega deljenja predstavlja za učence poseben izziv. Camos in Baumer (2015) sta 

v raziskavi ugotavljala vpliv avtomatizacije aritmetičnih dejstev poštevanke, pozornosti in 

vidno-prostorskih sposobnosti na obvladovanje postopka pisnega deljenja pri učencih, starih 

deset let. Izhajala sta iz predpostavke, da ti procesi in sposobnosti pomembno vplivajo na 

uspešnost pri izvajanju postopka pisnega deljenja zlasti, ko ta vključuje več korakov. V 

raziskavi, ki je vključevala 56 učencev in učenk, sta potrdila predpostavko, da je pisno deljenje 

kompleksen postopek, saj zahteva spretno uporabo aritmetičnega znanja, ki so ga učenci 
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pridobivali od začetka vstopa v šolo. Za največjo oviro pri izvajanju postopka pisnega deljenja 

se je izkazala pomanjkljiva avtomatizacija aritmetičnih dejstev poštevanke ter uporabljanje bolj 

zamudnih strategij ugotavljanja večkratnikov (npr. seštevanje le-teh). S tem se je povečalo 

število izpeljanih korakov v postopku, kar je še posebej pomembno vplivalo na uspešnost pri 

učencih, ki so izkazovali težave na področju selektivne pozornosti. Vidno-prostorske 

sposobnosti se v raziskavi niso izkazale kot problematične, kar avtorja pojasnjujeta z dejstvom, 

da te ne igrajo pomembne vloge, ko je enkrat postopek že usvojen.     

5.2 Odkrivanje težav pri avtomatizaciji pisnega množenja in 
deljenja pri učencih s primanjkljaji pri aritmetiki 

Učinkovita pomoč učencu s PPUA temelji na analizi njegovih dosežkov. Analiza učenčevih 

dosežkov zajema ugotavljanje baze osnovnih aritmetičnih znanj in strategij, ki so ključnega 

pomena za reševanje aritmetičnih nalog. Baza znanj vključuje dejstva, pojme in termine, ki so 

povezani s posameznim problemom. Ključnega pomena je povezava med bazičnim znanjem in 

uporabljeno strategijo. Učenci s PPUA imajo v bazi znanj shranjenih manj informacij 

(aritmetičnih znanj). Strategije, ki jih uporabljajo, pa so manj točne (Geary in Brow, 1991, v 

Kavkler, 1994). 

Računanje je sestavljen proces, ki temelji na medsebojni povezanosti raznolikih kognitivnih 

mehanizmov. Če del tega sistema ne deluje pravilno, se pojavijo težav. Da bi učenčeve napake, 

ki se pojavljajo pri pisnem računanju, lažje opisali in interpretirali, si lahko pomagamo s 

kognitivnim modelom računskega procesa, ki zajema naslednje tri stopnje: 

1. stopnja: Na prvi stopnji posameznik še ne računa, temveč pri reševanju aritmetične naloge 

zgolj poveže simbol, besedo ali računski znak z aritmetično operacijo (npr. znak x v računu 

3 x 4 predstavlja računsko operacijo množenja). 

2. stopnja: Vključuje priklic korakov določenega aritmetičnega postopka in izvrševanje tega 

postopka (npr. pri pisnem deljenju je potrebno najprej ugotoviti, da pričnemo z računanjem z 

največjo mestno vrednostjo in ne z enicami, nato premislimo, koliko števk vzamemo za 

določanje količnika, ocenimo najbližji količnik). Težave na tej stopnji so lahko povezane s 

prenašanjem in sposojanjem desetic, z organizacijo števil pri zapisu, z upoštevanjem zaporedja 

korakov pri računskem postopku, z zamenjavo korakov v postopkih za različne operacije ipd. 

3. stopnja: Zajema priklic aritmetičnih dejstev iz spomina, ki jih nato uporabimo pri izvedbi 

priklicanega postopka (npr. pri množenju prikličemo rezultate poštevanke). Od obvladovanja 

osnovnih aritmetičnih dejstev je zelo odvisno, kako uspešen bo posameznik pri reševanju 

kompleksnejših aritmetičnih pisnih nalog. Ključna je hitrost in točnost priklica aritmetičnih 

dejstev iz spomina. Učenci s PPUA počasneje in manj točno prikličejo aritmetična dejstva ter 

manj točno izvajajo postopke reševanja pri kompleksnih aritmetičnih nalogah (Caramazza in 

McCloskey, 1987, v Kavkler, 1997a; Caramazza in McCloskey, 1987, v Kavkler, 1999). 

»Otroci s specifičnimi učnimi težavami imajo lahko težave na vseh ali na posameznih stopnjah 

modela računskega procesa. Najpogosteje se v strokovni literaturi omenjata slabše deklarativno 

(problem priklica aritmetičnih dejstev) in slabše proceduralno znanje (obvladovanje 

postopkov)« (Kavkler, 1997a, str. 64). 

Da bi ugotovili, na kateri stopnji računskega modela se pojavljajo težave, je pomembno, da: 
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 Opazujemo učenca pri reševanju aritmetičnih nalog. Pri tem smo pozorni na strategije 

in pripomočke, ki jih posameznik uporablja, saj tako ugotovimo, ali je sposoben 

priklicati aritmetična dejstva iz spomina. Opažanja si sproti beležimo. 

 Učenca poslušamo pri opisovanju lastnega postopka reševanja aritmetične naloge, kar 

nam omogoči hitro odkrivanje napak v postopkih (prosimo ga, da opiše, kako je 

računal). 

 Analiziramo učenčev pisni izdelek. Pri analizi izdelka nismo osredotočeni zgolj na 

pravilnost oziroma nepravilnost rezultata, temveč našo pozornost usmerimo v analizo 

pravilnosti izvedbe posameznih korakov v postopku (Geary, 1994; Kavkler, 1997a; 

Parmar, 2013). 

Predstavljen računski model nam je lahko v pomoč pri ugotavljanju učenčevih napak pri ustnem 

in pisnem računanju (Kavkler, 1997a).   

Lai (2012) razlaga, da je analiza učenčevih napak izjemno pomembna, ker nam pomaga odkriti 

vzorec napak, ki se ponavlja. Z analizo učenčevega izdelka ugotovimo, na katerem področju 

matematičnega znanja ima učenec največ težav. Napake se pojavljajo iz najrazličnejših 

razlogov in lahko posegajo na področje deklarativnega, konceptualnega ali proceduralnega 

znanja. Pomembno je, da pri analizi učenčevega izdelka upoštevamo naslednje korake: 

1. Pri zbiranju materiala, ki ga bomo analizirali (npr. pisnih izdelkov učenca), moramo biti 

pozorni na število danih primerov (npr. 3–5 računov pisnega množenja z enomestnim 

množiteljem brez prehoda čez desetico). 

2. Učenec glasno opisuje postopek reševanja naloge brez kakršnih koli spodbud ali 

namigov.  

3. Odgovore in razmišljanja učenca si sproti beležimo. 

4. Med analizo učenčevega izdelka smo pozorni na vzorec napak, ki se pojavlja znotraj 

podobnih nalog. 

5. Pozorni smo na morebitne izjeme oziroma napake, ki v določenem vzorcu izstopajo. To 

lahko pomeni, da učenec ne razume v celoti postopka ali določenega koncepta.  

6. Čim bolj natančno zapišemo naše ugotovitve, opišemo učenčeve napake ter poskušamo 

najti vzroke zanje.  

7. Učenca prosimo, da pojasni način reševanja naloge, kar nam je v pomoč pri 

razumevanju njegovih težav.  

5.2.1 Strategije reševanja aritmetičnih nalog in problemov 

Pri oceni obvladovanja aritmetičnih in proceduralnih znanj učenca moramo biti še posebej 

pozorni na strategije, ki jih uporablja med reševanjem aritmetičnih nalog. 

Pri učenju aritmetičnih dejstev gredo učenci skozi tri stopnje. Sprva uporabljajo strategije štetja, 

nato strategije rezoniranja in nazadnje strategije priklica aritmetičnih dejstev iz spomina. Prvi 

dve stopnji zahtevata od učenca veliko zavestnega napora, zato je učenec pri računanju 

počasnejši. Zadnje ne velja za stopnjo avtomatizacije, za katero je značilno, da priklic 

informacij iz spomina postane avtomatičen (Baroody idr., 2009). Van de Walle (2007) 

ugotavlja, da o avtomatizaciji aritmetičnih dejstev govorimo v primeru, ko učenec za odgovor 

potrebuje manj kot tri sekunde. C. DeMaioribus (2011) navaja, da koncept avtomatizacije 

aritmetičnih dejstev ni sopomenka za koncept fluentnosti. Avtomatizacija aritmetičnih dejstev 

namreč zajema takojšnji ter pravilen priklic aritmetičnih dejstev iz spomina, brez zavestnega 

napora in predstavlja najvišjo stopnjo fluentnosti. L. Gojak (2012) pravi, da fluentnost ne bi 
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smela biti opredeljena zgolj kot »hitrost in točnost« pri računanju. Za fluentnost so namreč 

izjemno pomembne strategije, ki jih učenci uporabljajo. Da bi govorili o fluentnosti, je 

pomembno, da učenci uporabljajo učinkovite strategije, so pri njihovi rabi fleksibilni, jih tudi 

razumejo ter da so jim tovrstne strategije v pomoč pri hitrem in točnem računanju. To pomeni, 

da brez konceptualnega znanja in fleksibilnega mišljenja o fluentnosti ne moremo govoriti.    

Računske strategije so opredeljene kot načini reševanja računskih operacij (Kavkler, 1994). 

Ljudje rešujejo naloge na različne načine in za njihovo reševanje izberejo določeno strategijo. 

Najboljša strategija je tista, ki omogoča najhitrejše in najbolj uspešno reševanje aritmetične 

naloge (Siegler 1986, v Kavkler, 1997a). 

V osnovi ločimo: 

a) Materialne strategije 

Materialne strategije pri reševanju aritmetičnih nalog pogosto uporabljajo otroci v nižjih 

razredih osnovne šole. Tovrstne strategije vključujejo najrazličnejše opore (npr. rabo prstov, 

številskega traku, kroglic), s katerimi si učenci pomagajo, ko še nimajo avtomatiziranih 

aritmetičnih dejstev. Uporabljajo jih tudi tisti, ki imajo nižje intelektualne sposobnosti ali hujše 

oblike težav na področju učenja matematike. V primerjavi s preostalimi strategijami materialne 

opore zahtevajo več pozornosti in so za uporabo bolj zamudne (Geary, 1994; Kavkler, 1997a; 

Kavkler, 1997b). 

b) Verbalne strategije 

Verbalne strategije zajemajo verbalno oporo (npr. glasno štetje ali premikanje ustnic pri 

računanju, ponavljanje večkratnikov pri množenju). Njihova učinkovitost in točnost sta odvisni 

od učenčevih sposobnosti pomnjenja, pozornosti, štetja itd. V primerjavi z materialnimi 

strategijami je sled pri verbalnih strategijah šibkejša, zato lahko učenci z odkrenljivo 

pozornostjo ali šibkejšim delovnim pomnjenjem hitro izgubijo podatek, ki bi ga bilo potrebno 

obdržati v mislih (Geary, 1994; Kavkler, 1997a; Kavkler, 1997b). 

c) Miselno računanje 

Omogoča učencem najhitrejše in najučinkovitejše računanje, saj temelji na priklicu aritmetičnih 

dejstev iz dolgotrajnega spomina. Priklic informacij, ki je avtomatičen, najmanj obremenjuje 

delovno pomnjenje in zahteva malo zavestne pozornosti, zato se učenci lahko posvetijo 

reševanju zahtevnejših matematičnih problemov in kompleksnejšim računskim procesom 

Uspešnost priklica aritmetičnih dejstev je odvisna od pogostosti reševanja določenega 

problema, zahtevnosti štetja in velikosti števil (Geary, 1994; Kavkler, 1997a; Kavkler, 1997b). 

Strategije, ki jih učenci uporabljajo, se spreminjajo in razvijajo. Odvisne so tudi od 

kompleksnosti nalog, ki jih učenci rešujejo (Kavkler, 1994). 

5.2.1.1 Strategije množenja in deljenja 

a) Strategije reševanja enostavnih nalog množenja (poštevanka) 

 Strategija preštevanja vsega je pogosto uporabljena pri mlajših otrocih. Z njo izračunajo 

enostavne naloge množenja, kljub temu da še nimajo usvojenega formalnega znanja 

operacije množenja (npr. nalogo »Koliko nog imajo vse živali skupaj?« učenec reši tako, 
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da nastavi ustrezno število predmetov ali prstov, s katerimi ponazarja količino nog, ter 

jih prešteje). 

 Strategija štetja v zaporedju omogoča učencu hitrejše reševanje danih nalog kot 

strategija preštevanja vsega (npr. 5, 10, 15). 

 Strategija ponavljajočega seštevanja vključuje reševanje aritmetične naloge s 

konkretnimi predmeti ali zgolj verbalno oporo (npr. 4 + 4 + 4 =). 

 Priklic aritmetičnih dejstev poštevanke omogoča učencu najbolj učinkovito reševanje 

nalog (Kavkler, 1997b). 

Lemonidis (2015), podobno kot M. Kavkler, navaja naslednje strategije množenja: 

 Strategija preštevanja vsega. 

 Strategija štetja v zaporedju. 

 Strategija ponavljajočega seštevanja. 

 Strategija seštevanja s podvajanjem, kjer učenci najprej podvojijo enega izmed faktorjev 

in temu prištejejo podvojeno število, da dobijo rezultat (npr. 4 x 6 = 12 + 12 = 24). 

 Strategija avtomatičnega priklica aritmetičnih dejstev iz spomina je značilna za učence, 

ki hitro in točno, brez zavestnega napora prikličejo rezultat računa. 

 Strategija »izpeljanega produkta« zajema priklic iz spomina tistih aritmetičnih dejstev, 

ki jih učenci dobro obvladajo. Učenci s temi dejstvi računajo, da dobijo ustrezen rezultat 

(npr. 6 x 9 =, učenci izhajajo iz računa 6 x 10 = 60 in rezultatu odštejejo 6, da dobijo 

rezultat 54). 

b) Strategije reševanja enostavnih nalog deljenja 

 Strategijo razdeljevanja predmetov uporabljajo zlasti mlajši otroci oziroma učenci s 

hudimi učnimi težavami pri matematiki (npr. nalogo »Razdeli 9 bonbonov 3 otrokom.« 

učenec reši z razdeljevanjem konkretnih predmetov po 1 in pravilno pove, koliko 

bonbonov dobi vsak otrok). 

 Strategija priklica aritmetičnih dejstev za drugo operacijo (npr. 12 : 4 = učenec reši z 

množenjem: 3 x 4 = 12, zato je 12 : 4 = 3). 

 Priklic aritmetičnih dejstev učencem omogoča najbolj učinkovito reševanje nalog 

deljenja (Kavkler, 1997b). 

Lemonidis (2015) navaja, da so najpogosteje uporabljene strategije, ki jih učenci uporabljajo 

pri deljenju enomestnega števila z enomestnim številom, naslednje: strategija priklica 

aritmetičnih dejstev iz spomina (npr. 20 : 4 = 5), strategija priklica aritmetičnih dejstev za 

operacijo množenja (npr. 20 : 4, ? x 4 = 20) in strategija seštevanja (npr. 20 : 4, 4 + 4 + 

4 + 4 + 4). 

K. Robinson s sodelavkami (2006) z izvedeno raziskavo ugotavlja, da zgolj 16 odstotkov 

učencev v četrtem razredu uporablja strategijo priklica aritmetičnih dejstev med reševanjem 

računov deljenja s količniki poštevanke. Četrtošolci najpogosteje uporabljajo strategijo 

seštevanja. Od petega razreda dalje prevladuje strategija priklica aritmetičnih dejstev za 

operacijo množenja, ki jo uporablja okoli 48,8 odstotka učencev. V sedmem razredu pa tovrstno 

strategijo uporablja kar 71 odstotkov učencev.  
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5.2.2 Vrste napak pri izvajanju postopka pisnega množenja in deljenja 

Da bi lažje prepoznali napake učencev s PPUA pri pisnem množenju in deljenju, moramo 

najprej spoznati najpogostejše napake, ki jih imajo učenci na področju množenja in deljenja. 

Učenci pogosto: 

 usvojijo aritmetična dejstva, vendar imajo težave pri prenosu naučenega na podobne 

aritmetične naloge; 

 poznajo zakone, ki so pomembni pri množenju (npr. zakon o zamenjavi faktorjev), 

vendar teh v nalogah ne uporabljajo; 

 ne uvidijo povezave med množenjem in deljenjem, prepričani so, da gre za ločeni 

računski operaciji; 

 v besedilnih nalogah ne ugotovijo, da morajo uporabiti računsko operacijo množenja ali 

deljenja (npr. ne povežejo danega pojma z računsko operacijo oziroma simbolom); 

 obvladajo postopek množenja/deljenja, vendar ne vedo, kdaj ga je potrebno uporabiti; 

 ne obvladajo in ne uporabljajo zakona za množenje z 10 oziroma z večkratniki števila 

10, pri množenju uporabljajo daljši način; 

 ne obvladajo postopka množenja z večmestnim številom (npr. uporabljajo neustrezen 

postopek, nepravilno zapisujejo števke v vrstici ali stolpcu, ne obvladajo mestnih 

vrednosti itd.); 

 uporabljajo napačen algoritem pri deljenju, ker le-tega ne razumejo (npr. zamenjajo 

deljenca z deliteljem in obratno); 

 pogosto spreminjajo rezultat deljenja, ker izhajajo iz ideje, da pri deljenju vedno dobimo 

manjše število oziroma rezultat (neustrezne predstave o računski operaciji deljenja); 

 uporabljajo komutativnostni zakon tudi pri deljenju; 

 pri deljenju dobijo napačen rezultat, ker nimajo avtomatiziranih aritmetičnih dejstev 

poštevanke; 

 ne uporabljajo strategij, ki bi jim omogočile lažje reševanje aritmetičnih nalog (npr. 

strategij za »poenostavljanje računov«); 

 ne razumejo mestnih vrednosti in desetiškega sistema, kar še posebej pride do izraza pri 

pisnem deljenju, pri učencih z UT pri matematiki se težave na tem področju pojavljajo 

že zelo zgodaj in se odražajo že med usvajanjem računske operacije seštevanja (Parmar, 

2003; Pearson, 2015). 

Na področju pisnega množenja in deljenja se pojavljajo napake, ki jih lahko razdelimo v več 

skupin. Poznamo: 

a) Algoritemske napake: 

 nepopolnost (učenec začne pravilno, vendar se vmes zmoti in operacije ne zmore 

dokončati), 

 neustrezno zapisovanje v vrsti (elementi problema so neustrezno zapisani oziroma 

razporejeni v prostoru), 

 orientacija (neustrezno podpisovanje števil v stolpcu), 

 nepravilni presledki (zapisovanje od leve proti desni, presledki so nepravilni in 

pripeljejo do nepravilnih prenosov), 

 neprimernost, neprikladnost (zapis na papir, ki ustreza drugi računski operaciji); 

 zmešnjave (delna zamenjava raznolikih računskih operacij znotraj enega problema, npr. 

faktor množenja je prištet ali odštet namesto pomnožen), 
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 motnje (raba nepravilne oziroma nesmiselne operacije, ki pogosto ni dokončana) 

(Spiers, Deloche in Seron, 1987, v Juvan, 1996). 

 
Slika 1: Primer neavtomatiziranega postopka pisnega deljenja (Kavkler, 1999, str. 151) 

b) Napake, pogojene s slabšo prostorsko orientacijo: 

 zamenjava zaporedja števk v številu (zamenjava le dela števk v številu npr. 5614 – 5641, 

navadna zamenjava ali zamenjava le ene števke), 

 napačno podpisovanje števil v stolpcu oziroma vrsticah, 

 izpuščanje številk (nepravilna rešitev zaradi izpuščene števke), 

 računanje z napačne strani (npr. učenec začne deliti od desne proti levi),  

 vrednost števil (neprepoznavanje razlik med vrednostjo večmestnih števil), 

 zrcalni zapis (zapis ali prepis števila v obliki zrcalne slike, npr. 564 – 465), 

 težave pri zapisovanju decimalnih števil (neustrezna postavitev decimalne vejice) 

(Spiers, Deloche in Seron, 1987, v Juvan, 1996). 

 
Slika 2: Primer neustreznega podpisovanja števil v postopku pisnega deljenja (Kavkler, 1999, 

str. 151) 

c) Napake sposojanja in prenašanja: 

 zanemarjanje prenosa (učenec ne uporabi verbalno ali jasno zabeleženega ostanka pri 

računanju); 

 nepravilen prenos (učenec pravilno izračuna, vendar desetic ne prišteva naprej, temveč 

jih kar zapisuje v rezultat), 

 napačen prenos (učenec ostanke prenaša, vendar ti niso pravilni), 

 računanje z nič (učenec se zmede, če mora pri računanju opraviti s števko 0), 

 zanemarjanje sposojanja (odvzemanje in dodajanje k številom ni bilo izvedeno, čeprav 

je bilo verbalizirano oziroma nakazano) (Spiers, Deloche in Seron, 1987, v Šribar, 

1996). 
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Slika 3: Primer napake v postopku zaradi neustreznega računanja s številom 0 

d) Napake pri priklicu aritmetičnih dejstev: 

 priklic poštevanke, 

 priklic nič (napake nastopijo pri operiranju s števili 0 in 1) (Šribar, 1996). 

Ashcraft (1992, v Kavkler, 1997b) še nekoliko podrobneje opredeli napake, ki se pojavljajo pri 

priklicu aritmetičnih dejstev. V grobem loči: 

 napake, povezane z ugibanjem so pogoste pri mlajših otrocih, ki ne obvladajo osnovnih 

aritmetičnih operacij (npr. pri računu 4 + 1 = otrok združi števki namesto, da bi ju seštel 

in dobi rezultat 41); 

 približen rezultat se pojavi pri priklicu, ki je za 1 ali 2 večji ali manjši od pravega 

rezultata (učenec si zaradi ponavljajočih se napak pri štetju zapomni napačen rezultat); 

 zamenjava računskih operacij se pojavi takrat, ko učenec prikliče pravilno aritmetično 

dejstvo, vendar za drugo aritmetično operacijo (npr. učenec zamenja operacijo 

množenja z operacijo seštevanja: 4 x 3 = 7); 

 »tabelarne napake« so pogojene z neustrezno reprezentacijo dejstev v dolgotrajnem 

spominu in zajemajo priklic dejstev za podobno nalogo (npr. učenec pri reševanju 

problema prikliče aritmetično dejstvo za problem, ki je podoben ali pa je blizu v shemi: 

6 + 7 = 12). 

Raziskava, ki jo je izvedla S. Jamšek (2011), je pokazala, da se učenci petega razreda 

najpogosteje srečujejo z naslednjimi težavami na področju pisnega deljenja: slabše kratkotrajno 

in dolgotrajno pomnjenje, kratkotrajna pozornost in zbranost ter težave z razumevanjem 

besedilne naloge oziroma matematičnega jezika. Te težave vplivajo na pojav najpogostejših 

napak v okviru pisnega deljenja, kot so: neustrezen priklic aritmetičnih dejstev, neustrezen 

postopek (neustrezen izbor začetnega števila, ki ga delimo), napačno podpisovanje, neustrezno 

računanje z 0, nepopolnost (nedokončani računi), nerešena naloga, neustrezen ostanek in 

premalo števk v količniku. 

Podobno navajata Arzemi in Sivasubramaniam (2010), ki med najpogostejše napake pri pisnem 

deljenju uvrščata: neustrezno računanje z 0, nepravilno podpisovanje števil, neustrezen priklic 

aritmetičnih dejstev ter izpustitev števk. 
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6 POMOČ UČENCU S PRIMANJKLJAJI NA PODROČJU 
AVTOMATIZACIJE POSTOPKA PISNEGA MNOŽENJA IN 
DELJENJA 

6.1 Avtomatizacija aritmetičnih dejstev poštevanke 

Aritmetični postopki zahtevajo obvladovanje aritmetičnega deklarativnega znanja, ki ga učenci 

praviloma usvojijo v prvih letih šolanja (npr. enostavno seštevanje in odštevanje do 20, 

poštevanko, računanje manjkajočega člena v številskem obsegu do 20, ustno deljenje kot 

obratno operacijo množenja) (Vipavc, 2015). 

Goldmanova s sodelavci (1997) navaja, da aritmetična dejstva tvorijo »omrežje« medsebojnih 

odnosov med enostavnimi aritmetičnimi nalogami ter njihovimi rezultati. Aritmetična dejstva, 

ki so del omrežja, imajo različno asociativno moč, kar pomembno vpliva na čas priklica 

odgovora. Močnejša povezava pomeni, da bomo hitreje in z manj napora priklicali posamezno 

aritmetično dejstvo. 

Goldfus (2010, v Vipavc, 2015) razlaga, da avtomatizacija aritmetičnih dejstev pripomore k 

hitremu reševanju enostavnih aritmetičnih nalog in omogoči sprostitev prostora v delovnem 

spominu med reševanjem zahtevnejših računov, kar pomeni, da se lahko popolnoma 

osredotočimo zgolj na postopek (npr. avtomatizacija poštevanke pomeni, da se učenec lahko 

osredotoči na izvajanje postopka pisnega množenja in deljenja). DeMaioribus (2011) ugotavlja, 

da se učenec težko posveti procesu pisnega deljenja, če si pri priklicu aritmetičnih dejstev iz 

spomina še vedno pomaga s strategijo računanja na prste.   

Zadnje potrjuje tudi teorija procesiranja informacij, znotraj katere je izpostavljeno, da stremimo 

k avtomatizaciji aritmetičnih dejstev, ker je kapaciteta kognitivnih procesov omejena. Zato je 

reševanje kompleksnih nalog oteženo. Avtomatizacija aritmetičnih dejstev pomeni, da za 

določen del naloge porabimo manj časa, manj zavestnega napora, manj prostora v delovnem 

pomnjenju in/ali manj pozornosti. S tem pa preusmerimo našo energijo v samo bistvo 

aritmetične naloge. Na ta način bomo naredili manj napak pri izpeljavi določenega algoritma. 

Prav tako bomo imeli manj težav pri učenju novih algoritmov (Woodward, 2006).   

Če učenci ne usvojijo vsebin in spretnosti, ki predstavljajo trdne temelje in osnovo za 

razumevanje kompleksnejše učne snovi pri matematiki, preobremenijo delovno pomnjenje in 

hitrost procesiranja informacij, kar lahko vpliva na pojav slabših matematičnih učnih dosežkov 

in matematične anksioznosti. Anksioznost predstavlja dodatno breme za delovno pomnjenje, 

kar pomeni, da je sklenjen začaran krog slabih učnih dosežkov ter anksioznosti (Campbell, 

2005). 

Učenci, ki imajo težave s priklicem aritmetičnih dejstev iz spomina, potrebujejo: 

 raznolike interaktivne in intenzivne oblike treninga, 

 veččutno učenje, 

 vaje v manjših časovnih obdobjih (deset minut na dan), 

 malo število dejstev, ki jih urijo naenkrat, 

 urjenje zamenjave členov pri množenju, 

 učenje kompenzacijskih strategij (npr. 7 x 8 = 5 x 8 + 2 x 8), 

 spremljanje lastnega napredka (Kavkler, 2007). 
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Codding s sodelavci (2011) predlaga, da v proces učenja in poučevanja aritmetičnih dejstev 

vključimo sodelovalne kartice. Pri njihovi uporabi je pomembno, da vključujejo 90 odstotkov 

tistih aritmetičnih dejstev poštevanke, ki jih učenec že dobro obvlada, in deset odstotkov 

aritmetičnih dejstev poštevanke, ki učencu predstavljajo izziv. Ko učenec ta usvoji, postopek 

ponovimo. Patty Lehner (2008) je v svoji raziskavi ugotovila, da učenje aritmetičnih dejstev s 

sodelovalnimi karticami vpliva na večjo motivacijo učencev za učenje poštevanke.   

Schuster (2016) je v okviru raziskave ugotavljal, kako pri desetih učencih iz šestega razreda 

izboljšati avtomatizacijo aritmetičnih dejstev poštevanke. Zasnoval je trening, ki je potekal 

trikrat tedensko, in sicer en mesec. Znotraj treninga je utrjevanje poštevanke temeljilo na 

različnih (računalniških) igrah in rabi sodelovalnih kartic. Po zaključenem treningu je sledila 

primerjava rezultatov začetnega in končnega testiranja, ki je pokazala, da je trening pripomogel 

k večji uspešnosti učencev pri priklicu aritmetičnih dejstev poštevanke. Kljub napredku 

učencev avtor poudarja pomembnost utrjevanja naučenega v prihodnje, saj o avtomatizaciji 

priklica lahko govorimo takrat, ko učenci prikličejo 40–60 aritmetičnih dejstev na minuto, pri 

tem pa naredijo eno do dve napaki. 

Mahler (2011) je preizkusil način učenja aritmetičnih dejstev poštevanke s pomočjo zgodb in 

rim. Izvedel je trening, ki je obsegal 22 srečanj s šestimi učenci četrtega razreda. Vsako srečanje 

je trajalo približno 30 minut. V raziskavi je ugotovil, da je bila povprečna uspešnost učencev 

na začetnem testiranju 48 odstotkov, medtem ko je končna uspešnost učencev v povprečju 

znašala 70 odstotkov. Uspešnost učencev je bila na končnem ocenjevanju aritmetičnih znanj in 

spretnosti še nekoliko večja, ko preizkus ni bil časovno omejen. V tem primeru je znašala 87 

odstotkov.   

Ob pregledu raziskav ugotovimo, da strokovnjaki pri avtomatizaciji aritmetičnih dejstev 

poštevanke največkrat uporabljajo integracijo raznovrstnih načinov, ki ne temeljijo na 

mehaničnem učenju. Woodward (2006) je v raziskavi pri učencih z UT pri matematiki potrdil 

učinkovitost sistematičnega utrjevanja aritmetičnih dejstev s kontinuiranimi vajami, ki so 

podprte z rabo vizualnih opor, iskanjem povezav med aritmetičnimi dejstvi in pravili ter 

učenjem kompenzacijskih strategij za lažji priklic informacij iz spomina. Podobno navaja v 

svoji raziskavi tudi Eubanks (2013), ki dokazuje, da učenci šestega razreda z zmernimi ali 

težjimi UT pri matematiki lahko avtomatizirajo aritmetična dejstva poštevanke, če učenje 

temelji na uporabi mnemotehnik, rim, zgodb, slikovnega gradiva ipd. Wallace in Gurganus 

(2005) menita, da je za fluentnost in avtomatizacijo priklica aritmetičnih dejstev poštevanke 

nujno potrebno deklarativno znanje povezati s konceptualnim znanjem, saj bomo pri reševanju 

nalog najbolj uspešni, če jih bomo razumeli. Zato moramo skozi različne situacije spodbujati 

razumevanje učencev in jih usmerjati k razvoju in rabi lastnih strategij. Brendefur (2015) 

navaja, da se morajo učenci med seboj pogovarjati o strategijah in načinih, ki jih uporabljajo 

pri pomnjenju zahtevnejših aritmetičnih dejstev (npr. 8 x 7 = 56), saj bodo le tako uspešnejši 

pri učenju. Zadnje je pomembno za vse učence in ne le tiste, ki imajo UT na matematičnem 

področju.  

6.1.1 Avtomatizacija aritmetičnih dejstev poštevanke z odkrivanjem povezav 
med dejstvi in pravili ter zakoni 

1. Sistematičnost pri učenju večkratnikov poštevanke 

Smiselno se je najprej posvetiti učenju tistih aritmetičnih dejstev, ki vodijo k hitremu uspehu in 

dvigajo učenčevo samozavest (Vipavc, 2015). Najprej je potrebno pričeti z učenjem poštevanke 

števil 1, 2, 10 in 5. Učenci na razredni stopnji obvladajo štetje v sekvencah (npr. štetje po 1, po 
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5 ipd.), kar jim omogoča lažje usvajanje večkratnikov poštevanke omenjenih števil. Nato 

preidemo na učenje poštevanke števil 4, 3 in 9. Nazadnje pa se posvetimo še učenju poštevanke 

števil 6, 7 in 8 (Artful Math, b. d.). Gina Kling in Jennifer Bay-Williams (2015) predlagata 

podoben način učenja večkratnikov poštevanke. Začnemo pri učenju poštevanke števil 2, 5 in 

10. Nadaljujemo z učenjem poštevanke števil 0 in 1 ter aritmetičnih dejstev tipa: 3 x 3, 4 x 4, 

5 x 5 itd. V nadaljevanju pri učenju izhajamo iz že znanih in usvojenih aritmetičnih dejstev. Pri 

tem uporabljamo različne strategije (npr. pri računu 6 x 7 učenci lahko razpolovijo prvi člen, 

izračunajo 3 x 7 in podvojijo rezultat 21 + 21 = 42, 6 x 7 = 42) in opore.  

 
Slika 4: Ponazoritev večkratnikov (Artful Math, b. d.) 

Učencem moramo prav tako prikazati povezavo med množenjem in deljenjem. Najprej jim je 

potrebno predstaviti možne kombinacije pri množenju, kjer izhajamo iz zakona o zamenjavi 

faktorjev. Kasneje sistematično povežemo obe računski operaciji (npr. 6 x 9 =, 9 x 6 =, 54 : 6 =, 

54 : 9 =) (Burns, Kanive in DeGrande, 2010).  

2. Množenje kot oblika krajšega zapisa seštevanja enakih seštevancev 

Avtomatizacijo priklica aritmetičnih dejstev poštevanke moramo graditi na razumevanju 

koncepta množenja. Učenca je potrebno naučiti, da račun množenja predstavlja krajši zapis 

seštevanja enakih seštevancev, npr. 3 x 4 = 4 + 4 + 4 (Bauer, 2013). 

3. Množenje z 0 in 1 

Učenca moramo naučiti, da se pri množenju z 1 rezultat ne spremeni (a x 1 = 1 x a = a) (Čeh, 

b. d.). Pri množenju z 0 pa je rezultat vedno enak 0 (Wistorm, 2012). Pri učenju pravila za 

množenje z 0 ali 1 je pomembno, da ga ponazorimo s konkretnimi predmeti ter življenjskimi 

primeri. Zgolj razlaga pravila ne zadostuje (PDST, b. d.). 

4. Zakon o zamenjavi členov pri množenju (komutativnost) 

Sharma (2008) priporoča učenje poštevanke s stalnim upoštevanjem zakona o zamenjavi členov 

(A x B = B x A). Hkrati moramo učence opozoriti, da ta zakon velja samo za računsko operacijo 

množenja in da ga pri deljenju ne moremo uporabiti, kar demonstriramo na konkretnih primerih. 

Prav tako je smiselno spraševanje o aritmetičnih dejstvih na različne načine (izmenično 

spraševanje o zmnožku, množencu, množitelju), saj s tem dosežemo hitrejšo avtomatizacijo in 

razvijamo razumevanje računske operacije ter odnosov med števili. Ko učenec še nima 

avtomatiziranih aritmetičnih dejstev, ne uporabljamo časovno omejenih nalog, ker lahko 

delujejo stresno in kontraproduktivno. 

Pri usvajanju zakona o zamenjavi členov pri množenju je pomembno, da uporabimo 

raznovrstna ponazorila. Na spodnji sliki je prikazano, kako lahko na enostaven način učencu 

prikažemo pomen obravnavanega zakona. Razložiti mu je potrebno, da sta na sličici prikazani 
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dve vrstici s tremi kvadratki ali 2 x 3. Če spodnjo sliko obrnemo, so na sliki prikazane tri vrstice 

z dvema kvadratoma ali 3 x 2. Dobljeni rezultat bo v obeh primerih enak.   

    

Slika 5: Predstavitev zakona o zamenjavi členov pri množenju s pomočjo opore (Artful Math, 

b. d.) 

5. Zakon o razčlenitvi (distributivnost) 

Pri tem zakonu izhajamo iz ideje, da lahko razčlenimo prvi ali drugi faktor v računu množenja 

na dva ali več delov. Vsak del posebej nato pomnožimo in seštejemo (npr. 9 x 6 razčlenimo na 

5 x 6 in 4 x 6, seštejemo 30 + 24 in dobimo 54) (PDST, b. d.). 

6. Pravilo za množenje z večkratniki števila 10 

Gray (2017) svetuje, da učencu predstavimo pravilo za množenje z večkratniki števila deset, in 

sicer tako da upoštevamo načelo postopnosti. To pomeni, da najprej predstavimo množenje s 

številom 10. To storimo na način, da na tablo zapišemo račune z rezultati poštevanke števila 

10. Nato učenca povprašamo, kaj opazi pri produktih. Učenec bo ugotovil, da pri množenju z 

10 le dodajamo 0. Tovrstnega pravila ga učimo tudi v okviru zakona o zamenjavi faktorjev, da 

se bo učenec naučil prepoznati, kdaj lahko pravilo uporabi (npr. 7 x 10). Šele, ko učenec usvoji 

pravilo za množenje s številom 10, preidemo na učenje pravila za množenje števila s 100, 1000 

itd. 

7. Povezava med računsko operacijo množenja in deljenja 

Učencem je potrebno razložiti, da vsak račun množenja lahko nadomestimo s pripadajočim 

računom deljenja (npr. 5 x 7 = 35 ali 35 : 7 = 5), ker deljenje predstavlja obratno računsko 

operacijo množenja (PDST, b. d.). 

6.1.2 Uporaba transformacijskih strategij pri avtomatizaciji aritmetičnih 
dejstev poštevanke 

Matematične strategije so metode, s katerimi rešujemo različne probleme pri matematiki. 

Nekateri učenci strategije razvijejo sami, drugi potrebujejo pri tem pomoč. Za učence s 

specifičnimi učnimi težavami pri aritmetiki je učenje in uporaba specifičnih strategij ključnega 

pomena (Linde, b. d.). 

»Bolj sofisticirane strategije vključujejo uporabo specifičnih metod oz. metod transformacije. 

Pravila je potrebno upoštevati pri množenju z 1 in 0. Otrok mora vedeti, da je n x 0 = 0 in 

n x 1 = n« (Kavkler, 1997, str. 62). 

S specifično metodo ali metodo transformacije učenec iz dolgotrajnega spomina prikliče 

aritmetična dejstva, ki jih obvlada, in potem prišteje preostalo število (problem množenja 

http://www.growingsmartkids.com/wp-content/uploads/2013/11/2x3-3x2.jpg
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5 x 6 = učenec reši tako, da najprej prikliče aritmetično dejstvo 5 x 5 = 25, prišteje 5 ter dobi 

rezultat 30) (Kavkler, 1997). 

Čim spretnejši so učenci pri štetju, združevanju in razdruževanju števil, tem bolj uspešno in 

hitro pridejo do ustreznega rezultata. S kombinacijo ustreznih parov števil manj obremenjujejo 

delovno pomnjenje, vzpostavijo asociacije v dolgotrajnem spominu in tako lahko pridejo tudi 

do priklica aritmetičnega dejstva (Kavkler, 2011b). »Razvoj priklica aritmetičnih dejstev 

temelji na učinkovitem štetju in transformacijskih strategijah, ki omogočajo učencu, da v 

delovnem spominu hitro poiščejo kombinacijo števil, ki vodijo do pravilnega rezultata, kar 

poveča možnost oblikovanja asociacij v spominu« (Kavkler, 2011b, str. 146). 

Ker učenci s PPUA pogosto težje pomnijo in prikličejo aritmetična dejstva iz spomina, jih 

moramo učiti specifičnih strategij, s katerimi bodo uspešno reševali aritmetične naloge. 

Prednost tovrstnih strategij je v njihovi fleksibilnosti. Pri tem nismo usmerjeni le na učenje 

uporabe zgolj določene strategije, temveč je pomembno učenca naučiti izbrati in uporabiti 

ustrezno strategijo glede na dan aritmetičen problem (Macintyre in Forrester, 2003). 

Starejši učenci, ki ne obvladajo zmnožkov števil v okviru poštevanke, imajo več težav tudi pri 

pisnem računanju (npr. pisnem množenju), zato moramo zanje poiskati alternativne strategije, 

s katerimi bomo dosegli večjo tekočnost aritmetičnih dejstev pri množenju (Kavkler, 2011b). 

Primeri uporabe transformacijskih strategij na področju usvajanja večkratnikov poštevanke: 

a) Učenje večkratnikov poštevanke števila 9  

Prvi način učenja večkratnikov poštevanke števila 9 zajema uporabo kompenzacijske strategije. 

Učenje poteka na način, da v računu poštevanke pokažemo na števko, ki ni 9. Od te števke 

odštejemo 1 in zapišemo razliko v rezultat. Pomislimo, koliko je potrebno števki v rezultatu še 

prišteti, da bo končna vsota enaka 9. Zapišemo končni rezultat na podlagi dobljene vsote (Gray, 

2013). 

 Primer: 

1. 9 x 5 = __ 

2. 9 x 5 = 4__ 

3. 9 x 5 = 45 

 

Drugi način učenja aritmetičnih dejstev poštevanke števila 9 je transformacijska strategija, ki 

temelji na že znanih aritmetičnih dejstvih in odštevanju (npr. račun 8 x 9 = lahko izračunamo 

na naslednji način: 8 x 9 = 8 x 10 – 8 = 72) (Woodward, 2006). 

b) Usvajanje večkratnikov poštevanke števila 6 

Izhajamo iz poznanih in usvojenih aritmetičnih dejstev (učenec primer množenja 7 x 6 = lahko 

reši na način, da prikliče rezultat računa 7 x 5, prišteje 7 in dobi zmnožek) (Woodward, 2006). 
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Primer strategije za učenje poštevanke števila 6: 

1 x 6 = 1 x 5 + 1 

2 x 6 = 2 x 5 + 2 

 

c) Usvajanje večkratnikov poštevanke števila 5 

Pri tej strategiji podvojimo in rezultat razpolovimo (npr. 2 x 5 = 2 x 10 = 20, polovica od 20 je 

10, zato je 2 x 5 = 10) (Gray, 2017).  

d)  Strategija podvajanja faktorjev 

Predlaga se tudi strategija, kjer najprej aritmetični problem »razcepimo« na manjše enote (npr. 

8 x 4 = 8 x 2 + 8 x 2 ali 9 x 6 = 5 x 6 + 4 x 6) in dobimo končni rezultat s seštevanjem dobljenih 

produktov (Woodward, 2006). Kavkler (2011b) pravi, da učence lahko na začetku učimo le 

kombinirati pare števil in šele potem preidemo na učenje strategije kompenzacije. Pri tem je 

pomembo, da učenci ugotovijo, da lahko rešijo npr. račun 5 x 7 = tako, da pomnožijo 5 x 5 in 

prištejejo 2 x 5, ker ti dejstvi že vedo. 

6.2 Avtomatizacija postopka pisnega množenja in deljenja 

Večina otrok s PPUA ni sposobnih samostojno, le na osnovi konceptualnega matematičnega 

znanja, razviti proceduralno znanje, razen v primeru osnovnih numeričnih in aritmetičnih 

veščin, zato potrebujejo sistematično učenje in utrjevanje postopkov (Kavkler, 2014). 

Aritmetična dejstva in postopke morajo vaditi toliko časa, dokler ne pridejo do stopnje, ko za 

njihovo izvedbo porabijo čim manj časa in pri tem naredijo čim manj napak (Geary, 1994). 

O avtomatizaciji aritmetičnega postopka pisnega množenja in deljenja lahko govorimo takrat, 

ko gre učenec skozi: 

 kognitivno stopnjo, ki predstavlja osnovo postopka in zajema predstavitev pravil (npr. 

kje začnemo računati, kako podpisovati števila, kam prenesti desetice); 

 asociativno stopnjo, kjer učenci rešujejo naloge in utrjujejo usvojena pravila; 

 stopnjo avtomatizacije, ki vključuje avtomatizirano uporabo pravil postopka in temelji 

na hitrem reševanju postopkov z malo napakami (Kavkler, 2014). 

V procesu učenja in poučevanja postopka pisnega množenja in deljenja je pomembno, da 

učenec: 

 ves čas opisuje izvajanje postopka;  

 pred pričetkom računanja z določenim znakom označi smer računanja; 

 izvaja aritmetičen postopek po korakih z naučeno strategijo; 

 uporablja mnemotehnike za lažje pomnjenje in priklic zaporedja korakov aritmetičnega 

postopka; 

 uporablja slike; 

 uporablja kartončke z zapisanimi koraki in slikovnimi prikazi toliko časa, dokler ne 

usvoji strategije; 

 uporablja piktograme, slikovne ponazoritve posameznih dejavnosti, kot so preberi, 

podčrtaj, nariši; 

 preveri vsak korak algoritma, potem ko ga izvede (Vipavc, 2015; Peklaj, 2016). 
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Slika 6: Primer besedne in slikovne mnemotehnike za učenje postopka pisnega algoritma 

(Vipavc, 2015, str. 69) 

Strategijo reševanja aritmetičnega postopka pisnega množenja in deljenja je potrebno učencu 

predstaviti po korakih. Vsak korak moramo demonstrirati, ga ubesediti in zapisati. Učencu 

moramo pozorno slediti pri izvajanju in opisovanju posameznega koraka aritmetičnega 

postopka, da bomo lažje prepoznali njegove napake (Vipavc, 2015). 

Utrjevanje aritmetičnih dejstev in postopkov mora temeljiti na reševanju zanimivih in 

raznovrstnih nalog ter rabi opor (npr. grafičnih, slikovnih, verbalnih). Didaktične igre in raba 

informacijsko-komunikacijske tehnologije dodatno motivirajo učenca za izvajanje vaj, mu 

nudijo takojšnjo povratno informacijo in ga običajno tudi nagradijo. Kot model učencu lahko 

služi vrstnik, ki srednje dobro obvlada aritmetičen postopek, saj pri verbalizaciji le-tega 

uporablja ustrezen besednjak in korake v postopku, obenem pa ni prehiter (Geary, 1994). 

P. Sellers (2010) navaja, da je pri usvajanju algoritma ključnega pomena učenje z 

razumevanjem. Največji problem je, da večina učencev pozablja naučene korake v okviru 

algoritma, ker ti zanje nimajo nobenega pomena. Če pri učenju algoritma ne izhajamo iz 

življenjskih primerov in konkretnih izkušenj posameznikov, bo naučeno podvrženo hitremu 

pozabljanju, saj v ozadju ne bo globljega razumevanja, temveč le mehanično usvojen postopek. 

Zato nas spodbuja, da pri učenju algoritma pisnega deljenja izhajamo iz izkustvenega učenja, 

ki je usmerjeno k iskanju rešitev določene naloge. Učence lahko najprej razdelimo v manjše 

skupine. Vsaka skupina dobi konkreten material, npr. 393 sponk in posamezniki v skupni 

razmišljajo, kako bi jih pravično razdelili 23 učencem. Vsaka skupina po določenem času 

predstavi svoje ugotovitve preostalim učencem in skupaj se pogovarjajo o možnih rešitvah. Na 

ta način učence postopno vodimo pri usvajanju pisnega algoritma deljenja.  

Zaporedje korakov algoritma pisnega deljenja je smiselno ponazoriti s konkretnimi predmeti, 

npr. kockami ali denarjem, ki so sicer del družabne igre (monopoly). Tovrsten način je 

učinkovit, ker temelji na razumevanju mestnih vrednosti (Snow, 2018).  

6.3 Usvajanje pojmovnega in konceptualnega znanja znotraj 
računske operacije množenja in deljenja 

V okviru učnega procesa je izredno pomembna prilagoditev jezika, ki ga uporabljamo. 

Učencem je potrebno podajati kratke, enostavne in smiselne stavke, ki morajo biti strukturirani. 

Enako velja za govor, ki mora biti jasen in strnjen. Učinkovito je pogosto ponavljanje, ki 

vključuje le preproste besede, sopomenke, zlasti če gre za razlago snovi, ki vključuje veliko 

novih besed. Čim manj uporabljamo metafore in fraze oziroma če te uporabljamo, jih tudi 

razložimo. Če so stavki prezahtevni ter predolgi, lahko pride do preobremenitve spomina in s 
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tem do pozabljanja bistvenega dela informacij. Parafriziranje in ustrezna jezikovna raven 

razlage vsebin povečata možnost za sodelovanje učencev, saj spodbujata razumevanje 

(Bristow, Cowley in Daines, 2001). 

Pri učenju in poučevanju matematičnega besednjaka nam je v pomoč: 

 načrtno učenje pomena posameznih matematičnih izrazov, simbolov, definicij; 

 uporaba preglednic z razlago simbolov, izrazov in poteki računskih operacij; 

 izdelava plakata s ključnimi matematičnimi izrazi in njihovo razlago oziroma 

oblikovanje plakata z najbolj pogostimi izrazi, ki predstavljajo množenje ali deljenje 

(npr. produkt, faktor, deljenec, delitelj); 

 izdelava slovarčka matematičnih simbolov, izrazov, definicij; 

 učenje iskanja in podčrtavanja ključnih besed, ki predstavljajo določeno računsko 

operacijo (besedilne naloge); 

 iskanje asociacij na matematične pojme; 

 izdelava sodelovalnih kart (kartonček, kjer je na eni strani prikazan določen simbol, 

pojem ali predmet, na drugi strani pa se nahaja njegovo poimenovanje oziroma razlaga); 

 priprava kartončkov, s katerimi učenca učimo določenih pojmov; 

 raba različnih didaktičnih pripomočkov za predstavitev matematičnih pojmov; 

 uporabo mnemotehnik; 

 vsakdanje življenjske situacije in osebne izkušnje učenca, s katerimi prikažemo pomen 

matematičnih izrazov, z njimi učenca prav tako učimo prepoznavanja pomena 

posameznih števk v računu (npr. Na mizi so štiri škatle voščenk. V vsaki škatli so tri 

voščenke. Koliko je vseh voščenk skupaj? Učenec mora v tem primeru razumeti, da 

števka 4 predstavlja število skupin. Števka 3 pa pomeni, koliko je predmetov v vsaki 

skupini) (Kavkler, 1991; Vipavc, 2015; Wistorm, 2012; Žakelj in Valenčič Zuljan, 

2016). 

Učencem, ki imajo na tem področju težave, pomagamo z razstavljanjem kompleksnih navodil 

na dele, razlago in konkretizacijo novih terminov, preverjanjem razumevanja navodil, 

spodbujanjem, da razložijo ali ponazorijo s konkretnimi materiali, kaj morajo narediti, in 

učenjem notranjega govora. Pomembno je, da v proces poučevanja vključujemo konkretne in 

jasne primere iz življenja, ki dobro ilustrirajo določen pojem.  

Te moramo predstaviti učencem po različnih senzornih poteh, da bodo lažje pridobili ter usvojili 

osnovne pojme (Kavkler, 2007). 

6.4. Upoštevanje načel dobre poučevalne prakse v okviru 
pridobivanja aritmetičnega znanja na področju pisnega množenja in 
deljenja 

Pri učenju aritmetičnih dejstev, postopkov, pojmovnih in konceptualnih znanj, ki so ključnega 

pomena za izvajanje pisnega množenja in deljenja, mora učitelj upoštevati načela dobre 

poučevalne prakse, kar vključuje: 

Podporno naravnanost učitelja: 

 spodbujanje močnih področij učenca in pozitivne samopodobe; 

 sodelovanje s starši; 

 vključevanje sodelovalnega učenja; 
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 skrb učitelja, da učenca ne izpostavlja po nepotrebnem pred vrstniki (npr. z reševanjem 

nalog na tabli, za katere misli, da jih učenec ne bo zmogel rešiti). 

Ustrezno organizacijo, individualizacijo in diferenciacijo procesa poučevanja: 

 veččutno poučevanje; 

 strukturiranost učenja, ki poteka postopno, po korakih; 

 podajanje enoznačnih in kratkih navodil; 

 nenehno preverjanje točnosti sprejema informacij in razumevanja podane razlage, 

navodil ter vprašanj; 

 preverjanje razumevanja predznanj, ki predstavljajo predpogoj za nadaljnje učenje in 

povezovanje predznanj z novo temo; 

 spodbujanje k učenju z razumevanjem; 

 razvijanje pojmovnega znanja (poudarek na ponazoritvi pojmov, rabi pojmov v 

povezavi z življenjskimi vprašanji …); 

 uporaba konkretnih, življenjskih primerov, ki prehajajo od enostavnih do bolj 

kompleksnih; 

 poučevanje strategij s čim bolj nazornim poučevanjem, večkratnimi ponazoritvami in 

prikazi zaporedja korakov reševanja aritmetičnega problema; 

 verbalizacija korakov pri reševanju aritmetičnega problema; 

 učenje postopkov z oporami (npr. karticami, kartončki); 

 dovolj časa za urjenje spretnosti in utrjevanje znanja; 

 delitev obsežnih vsebin na manjše dele, ki si sledijo v ustreznem zaporedju; 

 organiziranje več odmorov in gibanja za učence, ki imajo težave s pozornostjo; 

 po potrebi pomoč pri organizaciji dela in učenja. 

Preglednost in prilagojenost učnih gradiv ter raba pripomočkov: 

 preglednost učnih listov in matematičnega gradiva, ki ni napolnjeno s preveč vizualno 

predstavljenimi informacijami, učenec mora imeti na listih dovolj prostora za skice, 

pomožne račune in ostale zapise; 

 uporaba karo papirja, da se učenci izognejo orientacijskim težavam in točno zapisujejo 

števila v vrste ali stolpce (zlasti mlajši učenci); 

 uporaba narisane mreže s poudarjenimi kvadratki računanja, če ima učenec težave z 

natančnim podpisovanjem števil ali slabšim oblikovanjem števil; 

 uporaba žepnega računala in ostalih pomagal; 

 učenje strategij rabe pripomočkov (Kavkler, 1991; Magajna, 2008a; Kavkler, 2011b; 

Žakelj in Valenčič Zuljan, 2015; Peklaj, 2016). 

Dobra poučevalna praksa zajema tudi upoštevanje in izvajanje prilagoditev v okviru različnih 

etap učnega procesa. Nabor prilagoditev je dostopen v Navodilih za izobraževalne programe s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za devetletno osnovno šolo (Kavkler 

idr., 2003).  

Ključna načela dobre poučevalne prakse bodo natančneje predstavljena v nadaljevanju. 
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6.3.1 Motivacija  

Če si želimo zapomniti določeno informacijo, moramo imeti razlog. Osebna vpletenost ter 

prepoznavanje smiselnosti in uporabnosti naučenega sta ključna dejavnika pri pomnjenju. 

Spremembe okolja in situacij so glavni razlogi pozabljanja. Določen podatek v danem trenutku 

ni več tako pomemben, da bi ga bilo vredno poznati. V spominu ostane le tisto, kar nas je še 

posebej zanimalo, se nam je zdelo koristno ali uporabno tudi za naprej. Snov, ki se je naučimo 

le zaradi zunanjih zahtev ali obveznosti, bomo hitro pozabili. Motiviranje učencev za 

zapomnitev obravnavanega je eden najpomembnejših dejavnikov v šoli. Učencem je potrebno 

pomagati najti razloge za učenje (Bristow, Cowley in Daines, 2001). 

Na učenčevo učno motivacijo močno vplivajo posameznikove osebne značilnosti in zmožnosti, 

značilnosti učnih nalog, učiteljevo poučevanje in sodelovanje s starši ter učenčev odnos do 

učnega predmeta (Žakelj in Valenčič Zuljan, 2015). 

Učenčevo motivacijo lahko spodbujamo na različne načine: z osmislitvijo pomena učenja, 

nudenjem možnosti izbire učne snovi in načinov pouka, učinki presenečenja, ki jih vnašamo v 

pouk, metodami izkustvenega učenja, oblikovanjem in izražanjem učenčevih lastnih ciljev 

učenja, podporno naravnanim učnim okoljem ter posredovanjem rednih povratnih informacij 

učencu (Žakelj in Valenčič Zuljan, 2015). 

Pomembno je, da učenec doživlja uspeh pri reševanju nalog. Na ta način ne izgubi volje do 

dela. Zato moramo pri delu upoštevati načelo postopnosti. Če bomo postopno dodajali računom, 

ki jih učenec že zna, še posamezne neznane, bo učenec bolj motiviran za reševanje nalog 

(Kavkler, 1991). 

6.3.2 Nagrajevanje 

Na motivacijo učenca lahko vplivamo tudi s simboličnim sprotnim nagrajevanjem. Pri tem je 

pomembno, da zahteve prilagodimo učencu, tako da ta napreduje. Vsakdanje dosežke učenca 

lahko spremljamo tudi z grafičnimi predstavitvami (Kavkler, 1991). Primer tovrstnega 

nagrajevanja: učenec za vsak pravilno izračunan račun dobi rumen žeton. Ko zbere deset 

rumenih žetonov, te zamenja za rdeč žeton in za vsakih deset rdečih žetonov dobi nagrado, kot 

je obisk kina (Kavkler, 1991). 

Willingham (2007–2008) opozarja, da moramo biti pri nagrajevanju učencev pazljivi. 

Konkretne nagrade vplivajo na izboljšanje vedenja učencev, obiskovanje pouka in večjo 

kakovost opravljenega dela. Vendar, če nismo pazljivi pri tem, kaj nagrajujemo, lahko 

dosežemo ravno obraten učinek od želenega. Zadnje pomeni, da bo učinkovitost opravljenega 

dela učencev slabša, njihov odnos do posameznega učnega predmeta pa se lahko celo poslabša. 

Zato uporabljamo strategijo nagrajevanja le omejen čas, in sicer takrat, ko je to resnično 

potrebno. Nagrajevanje je smiselno zgolj, če obstaja za to specifičen razlog. Prav tako moramo 

izbirati takšne nagrade, ki so učencu pomembne in ga za delo motivirajo.  

6.3.3 Čustvena podpora 

Čustva imajo velik vpliv na zapomnitev vsebine, podatkov. Če je spomin preobremenjen, to 

povzroči napetost in slabše delovanje spominskih funkcij. Učitelj v tem primeru predstavlja 

ključno osebo, ki mora predstavljati vir pozitivne podpore z namenom ohranitve otrokovega 

samospoštovanja (Bristow, Cowley in Daines, 2001). 
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J. Božič (2002) opozarja, da čustvena stanja, ki so pozitivna (npr. veselje, zadovoljstvo), 

pomembno vplivajo na posameznika, saj višajo stopnjo njegove mentalne aktivnosti, 

spodbujajo k oblikovanju učinkovitejših strategij pri predelavi informacij ter vplivajo na 

količino in raven usvojenega znanja. Negativna čustvena stanja (npr. strah, jeza), delujejo 

zavirajoče, saj blokirajo kognitivne procese ter spodbujajo in utrjujejo negativne vedenjske 

vzorce. 

Na izboljšanje čustvenega počutja učencev lahko vplivamo z naslednjimi metodami: uporaba 

krajših ter preprostih sprostitvenih tehnik pri pouku, spodbujanje občutkov lastne učinkovitosti 

ter uspešnosti, ustvarjanje pozitivne klime v razredu in dobrega razpoloženja, ohranjanje 

zaupanja v učenca in njegove sposobnosti (Božič, 2002). 

Bristow, Cowely and Daines (2001) poudarjajo pomembnost čustveno obarvanih učnih vsebin. 

Že rahla prisotnost čustev pri učencih, poveča možnost, da si določen podatek ali izkušnjo 

zapomnijo. Močne asociativne povezave z učno snovjo lahko ustvarimo tako, da vnašamo v 

proces učenja in poučevanja »presenečenja«. 

6.3.4 Spremljanje učenčevega napredka in samoocenjevanje 

Napredek posameznika in učinkovitost nudene pomoči je potrebno kontinuirano ocenjevati. 

Ugotovitve in opažanja, ki jih pridobimo med spremljanjem učenčevega dela ter njegovega 

napredka, pomembno vplivajo na povratno informacijo učencu (Žakelj in Valenčič Zuljan, 

2015). 

Od kakovosti povratne informacije je odvisna učenčeva motivacija za delo in učenje, kar vpliva 

tudi na njegov učni rezultat. S povratno informacijo mora učenec spoznati, kaj zna že dobro, 

kaj mora še izboljšati in kako. Kakovostna povratna informacija vpliva na prepričanje, da je 

uspeh odvisen od obvladljivih dejavnikov (npr. napora) in pomaga pri izboljšanju samopodobe. 

Vsebovati mora napotke, kako naprej in pohvalo napredka, kljub napakam, ki se morebiti še 

pojavljajo, mora dati učencu občutek, da je pri učenju lahko uspešen (Žakelj in Valenčič Zuljan, 

2015). Pomembno je, da je učitelj pri podajanju povratne informacije bolj usmerjen v proces 

reševanja aritmetičnega problema kot pa v končno rešitev. Temu mora prilagoditi tudi spodbude 

ter nagrade (npr. učitelj bo pohvalil učenca, če je pravilno izvedel določen aritmetičen postopek, 

kljub temu da je bil končni rezultat neustrezen) (Kavkler, 2007). 

Učencu je prav tako potrebno omogočiti, da sam ovrednoti lastno delo in spremlja lasten 

napredek. Tako razmišlja o tem, kaj se je pri reševanju določene naloge naučil, zakaj je bil pri 

tem uspešen, kaj je tokrat delal drugače in kje so bili vzroki za težave pri učenju. Z 

razmišljanjem o svojem delu uvidi, kje bi še lahko izpopolnil lastno znanje (Žakelj in Valenčič 

Zuljan, 2015). Pri spremljanju lastnega dela in učenja učencu pomaga učitelj, ki podaja 

konkretne povratne informacije o njegovem napredku, zlasti če ga sam ne uvidi (npr. ko učenec 

avtomatizira poštevanko, se poveča hitrost reševanja problemov) (Peklaj, 2016). 

6.3.5 Veččutno učenje s strukturiranostjo učnega procesa 

Pri usvajanju aritmetičnih pojmov je pomembna strukturiranost poučevanja oziroma 

upoštevanja zaporedja treh stopenj, ki vključuje prehod od konkretne, slikovne do abstraktne 

predstavitve. Na prvi stopnji ponazorimo matematične ideje s konkretnimi predmeti (npr. 

kocke, kroglice, naravni predmeti). Uporaba konkretnega materiala pri usvajanju aritmetičnih 

znanj vpliva na razvoj bolj natančnih mentalnih reprezentacij, boljše razumevanje le-teh, večjo 

motivacijo za učenje matematike, boljše razumevanje matematičnih idej in uspešnejšo uporabo 



Pomoč učencu s težavami pri avtomatizaciji postopka pisnega množenja in deljenja v šestem razredu 

osnovne šole, Ines STAMCAR 

 

32 
 

naučenega v vsakdanjih življenjskih situacijah. Dejavnosti, ki temeljijo na konkretnih ter 

strukturiranih materialih, pomembno vplivajo na razvoj matematičnih pojmov. Zavedati pa se 

je potrebno, da material sam po sebi ne uči učencev in da je vedno potrebno kombinirati dobre 

strategije poučevanja učencev z rabo ustreznih učnih pripomočkov (Kavkler, 2007). Ko učenec 

usvoji določen pojem na konkretni ravni, preidemo na slikovne ter druge prikaze (npr. slike, 

številske črte, grafični prikazi) in šele nazadnje uporabimo simbolna ali abstraktna ponazorila 

(npr. zapis s števili) (Kavkler, 2011b).  

Poleg upoštevanja zaporedja posameznih stopenj pri usvajanju aritmetičnih znanj je pomembno 

veččutno poučevanje, ki spodbuja k predstavljanju vsebin učencem po različnih senzornih 

poteh (Kavkler idr., 2003). Ker vsak posameznik daje prednost pri sprejemanju in pomnjenju 

informacij določenemu čutu (npr. vidu, sluhu, tipu), je potrebno pri poučevanju upoštevati 

prevladujoči učni stil učenca (Landmark school, b. d.). 

6.3.6 Raba opor pri učenju 

Učencem, ki uspešneje sprejemajo informacije po vidni poti, so lahko pri reševanju aritmetičnih 

nalog v pomoč raznovrstne vizualne opore. Spodbujamo jih k vizualizaciji aritmetičnega 

problema oziroma k ustvarjanju miselne slike postopka ali pojava, ki ga lahko hkrati opišejo. 

Pri tem si pomagajo z risanjem slik, grafov, miselnih vzorcev, razpredelnic, preglednic, 

številčnih trakov, puščic za označbo smeri računanja, barvnim zapisovanjem simbolov in števil, 

označitvijo zaporedja korakov reševanja problema s števkami in podčrtavanjem ključnih 

informacij (Kavkler, 1991; FAWCO, 2007, v Kavkler, 2011b; Žakelj in Valenčič Zuljan, 2016). 

Pomembno je, da učence postopno navajamo na samostojnost pri uporabi grafičnih opor. 

Omogočimo jim dovolj časa za pripravo in ogled vizualne predstavitve aritmetičnega problema 

ali opor (Kavkler, 1991; FAWCO, 2007, v Kavkler, 2011b; Žakelj in Valenčič Zuljan, 2016). 

Primer opore, ki pomaga učencu s težavami pri orientaciji, da si laže zapomni začetno smer 

računanja (Kavkler, 1999): 

* 1274562 : 28 = 

6.3.7 Utrjevanje naučenega 

Ponavljanje in utrjevanje naučenega vpliva na to, da informacije ohranimo v spominu. 

Mehanično ponavljanje ni prijetno in tudi ne dovolj učinkovito. Rezultati so trajnejši, če 

uporabljamo ponavljanje s presledki znotraj daljšega časovnega obdobja (Ličen, 2003). 

»Brez ponavljanja si zapomnimo tisto, kar je v nas vzbudilo močna čustva, zato svetujejo 

povezovanje čustvenih doživetij in učenja, povezovanje učinkovitih metod učenja in 

ponavljanja. Še bolj kot ponavljanje je pomembno smiselno povezovanje ter povezovanje z 

osebnimi izkušnjami« (Ličen, 2003, str. 126). 

Učenci s PPUA potrebujejo več časa za avtomatizacijo aritmetičnih dejstev. To pomeni tudi 

mnogo več učinkovitih in zanimivih ponavljanj v primerjavi z njihovimi vrstniki (Kavkler, 

2011b). 
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6.3.8 Izvenšolska pomoč učencu v obliki tutorstva 

Tutorstvo je oblika pomoči učencem, ki je usmerjena k izboljšanju njihovih učnih strategij, kar 

vpliva na samostojnost in opolnomočenje vsakega posameznika. Namen tutorstva je pomagati 

učencem, da bi si znali pomagati sami, in jih pripraviti na samostojnost pri učenju. Tutor mora 

učenca voditi in ga usmerjati k neodvisnosti (South Central College, b. d.). 

»Tutorstvo vključuje pogovor o učnih ciljih učenca, strategijah reševanja nalog in utrjevanja 

snovi in primerni povratni informaciji tutorja« (Barbetta in Miller, 1991, v Jereb, 2011, str. 98). 

»Tutor predstavlja model vzornega obnašanja, organiziranega dela, postavljanja vprašanj, 

predstavlja lastno učinkovito učenje in spodbuja izboljšanje učnih navad učenca, s katerim 

sodeluje« (Gaustad, 1993; Miller in Miller; 1995, v Jereb, 2008, str. 98). 

Učencem tutorstvo zagotavlja: 

 strukturirano, individualizirano in sistematično učno izkušnjo, 

 osebno rast in učni napredek, 

 intenzivno utrjevanje učnih vsebin, 

 izboljšanje učnih strategij, 

 dvig samozavesti in samozaupanja, 

 motivacijo za učenje določenega učnega predmeta, 

 komunikacijo med učencem in tutorjem (South Central College, b. d.). 

Ključnega pomena je spodbujanje šol k tutorstvu oziroma zagotavljanju ustrezne pomoči in 

podpore za vse učence. Učinkovito poučevanje v šolah je pomembno, vendar ni dovolj za uspeh 

vseh posameznikov. Posebej rizični so učenci s PP ter učenci, ki prihajajo iz okolja z nižjim 

socialno-ekonomskim statusom. V izogib šolskemu neuspehu potrebujejo nekateri med njimi 

individualiziran pristop, ki ne temelji zgolj na zadovoljevanju akademskih potreb, temveč tudi 

na učenju metakognitivnih ter učnih strategij (Daggeti in Pedinotti, 2014). 

V slovenskih šolah je tutorstvo zaželena oblika pomoči za učence z UT v okviru izvirnega 

delovnega projekta pomoči. Strokovnjaki v ta namen spodbujajo šole k povezovanju z 

različnimi inštitucijami in prostovoljci (Magajna, 2008a). 

Pomembno je, da učitelj tutorju, ki nudi pomoč učencu, pove, kaj je učenčeva težava in kako, s 

kakšnimi načini dela mu bo lahko pomagal. Pomembna so natančna in konkretna navodila 

učitelja (Peklaj, 2016). 

6.3.9 Uporaba tehničnih pripomočkov 

»Učenci s PPPU s slabo avtomatiziranimi aritmetičnimi dejstvi in postopki potrebujejo več 

učnih pripomočkov (tabel, strukturiranih materialov itd.), od predmetne stopnje naprej pa naj 

bi pri reševanju aritmetičnih problemov uporabljali še kalkulator« (Kavkler idr., 2003, str. 9). 

Smiselno je, da učenci s PPUA uporabljajo žepno računalo pri preverjanju zahtevnejših 

matematičnih vsebin. Pri preverjanju enostavnih aritmetičnih dejstev in postopkov pa ga 

uporabljajo le tisti, ki jih kljub intenzivni in dolgotrajni učni pomoči niso uspeli avtomatizirati 

(Magajna idr., 2008a). 

Tehnični pripomočki v veliki meri izboljšajo učinkovitost učencev s PPUA. Na njihovo 

uporabo ne smemo preiti prehitro, saj ti ne predstavljajo vsemogočne rešitve. Izkoristiti moramo 
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vse možne načine pomoči, da učencu omogočimo avtomatizacijo aritmetičnih dejstev in 

postopkov. Če učenec kljub vsej podpori ne uspe avtomatizirati aritmetičnih znanj do petega 

ali šestega razreda, začnemo z uvajanjem tehničnega pripomočka (npr. žepnega računala). Pri 

tem je ključno, da učenca naučimo njegove rabe ( Kavkler, 2007). 

Zavedati se moramo, da nekateri učenci zaradi nevroloških primanjkljajev nikoli ne bodo 

dosegli stopnje avtomatizacije aritmetičnih dejstev, tudi če se še tako trudijo. Drugi učenci bodo 

to stopnjo dosegli, vendar bodo pri računanju manj točni in počasnejši. Pri njih je raba žepnega 

računala ključnega pomena (Kavkler, 2011b). 

6.3.10 Mnemotehnike 

Informacije, ki nas obkrožajo, hitro pozabimo, če nimamo motivacije za to, da bi si jih 

zapomnili ali pa če z njimi ničesar ne naredimo. Zato je potrebno s podatki manipulirati, jih 

uporabljati v različnih situacijah ter na raznovrstne načine, da bi jih ohranili v spominu. 

Pomembno je povezovanje novih informacij z že znanimi, zaznavanje informacij z različnimi 

čuti oziroma učenje po različnih poteh, vključevanje kar največ različnih spominov, konstantno 

ponavljanje naučenega ter uporaba mnemoničnih tehnik (Ličen, 2003).  

Mnemotehnike so kot »pomagala za spomin«, s katerimi lažje pomnimo ali prikličemo 

naučeno. Znane mnemotehnike so vizualizacije/mentalne imaginacije ter mnemotehnike v 

ožjem smislu besede. O mnemotehnikah v ožjem smislu besede govorimo, ko si moramo 

zapomniti podatke, ki so med seboj nepovezani in jih ne moremo asociativno povezati s slikami. 

Poleg vizualizacije so znane spominske strategije: rime, ritem, izmišljanje zgodb, nizi podob 

ipd. (Ličen, 2003). 

Pri rabi spominskih tehnik je ključnega pomena, da jih posameznik izbira glede na svoja močna 

področja in lastno spominsko strukturo. Ustvarjena mora biti tudi povezava oziroma asociacija 

med tehniko in informacijo, ki ji je ta namenjena, da si jo zapomnimo. V nasprotnem primeru 

hitro pride do pozabe (Bristow, Cowley in Daines, 2001). 

Za čim bolj učinkovito pomnjenje moramo upoštevati napotke pri tvorjenju trdnih povezav. Ti 

predvidevajo vključevanje: 

 Različnih čutov – trdnejše asociacije ustvarjamo z vključevanjem zvokov, vonjav, 

okusa, tipa, gibanja. Pomembno je ustvarjanje barvitih, tridimenzionalnih, živahnih 

predstav. Tako dosežemo npr. vizualno in semantično vtisnjenje. 

 Domišljije, ustvarjalnosti – bolj kot je predstava izvirna, bolj si bomo informacije 

vtisnili v spomin. 

 Povezanosti – trdne predstave ustvarjamo s povezanostjo med tehniko in posamezno 

informacijo. V nasprotnem primeru si vsebino težje zapomnimo in jo kasneje 

prikličemo. 

 Pretiravanj – nenavadne, pretirane in izjemne predstave bomo lažje pomnili. 

 Osebnih izkušenj, podprtih s čustvi – čustveno obarvane vsebine predstavljajo oporo 

shranjevanja informacij. Osebna doživetja, podkrepljena s čustvi, ki jih ustvarja npr. 

humor, si bolj zapomnimo (Mind Tools Content Team, b. d.). 

Poznamo raznolike mnemotehnike. Eide in Eide (2006) jih delita glede na vrste spomina.  
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6.3.10.1 Osebni spomin 

Učenci z dobrim osebnim spominom dobro pomnijo podrobnosti dnevnih dogodkov in sosledje 

osebnih izkušenj. Tovrstna zapomnitev temelji na povezovanju podatkov s kraji, dogodki in 

časom, ki so ključni za zapomnitev. Izkustveno učenje je tisto, ki pripomore k lažji zapomnitvi 

vsebine. To je še posebej pomembno za učence, ki si težje zapomnijo besede in pravila (Eide 

in Eide, 2006).  

Mnemotehnike, ki temeljijo na osebnem spominu, vključujejo: 

a) Zgodbe 

V procesu učenja in poučevanja je potrebno pridobiti pozornost in motivacijo učencev. 

Spoznavanje matematičnih dejstev, pravil, zakonitosti lahko poteka po pripovedovanju šaljivih 

in življenjskih zgodb ali dogodivščin. Te otroke pritegnejo in kasneje služijo kot opora pri 

priklicu naučenega. Poleg tega delujejo razbremenilno, saj zmanjšujejo strah pred učenjem 

matematike (Štular, 2015).  

S pripovedovanjem zgodb lahko učencem približamo matematične ideje na prijeten način in 

vplivamo na učenje z razumevanjem. Zgodbe učence pritegnejo, saj vključujejo domišljijo in 

čustva. Med njihovim poslušanjem nastajajo mentalne predstave, kontekst zgodbe pa učenci 

povežejo z osebno izkušnjo (Barr Goral in Meyers Gnadinger, 2006). 

Ker so zgodbe blizu osebnim izkušnjam učencev, pogosto v posamezniku obudijo raznovrstne 

reakcije, kar vpliva na ustvarjanje spominov, ki so blizu osebnim. Pomnjenje z zgodbami je 

najbolj učinkovito, če si jih oseba sama izmisli in poveže z informacijami, ki si jih mora 

zapomniti. Če je tovrstno učenje dodatno podprto z gibanjem (npr. uprizoritvijo zgodbe), je 

možnost zapomnitve še večja (Eide in Eide, 2006). 

b) Čustva 

Vail (2010) ugotavlja, da je učenje v tesni povezavi s čustvi. Čustva, limbični sistem v 

možganih, »odpirajo« ali »zapirajo« vrata učenju, pomnjenju in zmožnosti ustvarjanja povezav. 

Čustva pomembno vplivajo na pozornost, motivacijo za učenje, osmišljanje učenja, 

povezovanje učenja s prijetnimi ali neprijetnimi občutki in naše vedenje (Jensen, 2005). 

Učenci lažje pomnijo in prikličejo tiste informacije iz dolgotrajnega spomina, ki se jih osebno 

dotaknejo. Poučevanje, ki temelji na humorju, presenečenjih in osebnih povezavah, pomembno 

vpliva na zapomnitev naučenega (Eide in Eide, 2006).  

c) Povezovanje informacij z znanimi predmeti, deli telesa 

Osebni spomin gradimo tudi s povezovanjem dejstev, novih podatkov z znanimi predmeti. 

Zaporedje določenih besed, števil ali drugih dejstev si lahko zapomnimo z zaporedjem 

predmetov, ki so nam že znani (npr. uporabimo predmete, ki se nahajajo v naši sobi). Lahko pa 

informacije, ki si jih moramo zapomniti, povežemo s slušnimi ali gibalnimi predstavami (npr. 

nove informacije povežemo z različnimi prsti na roki ali z gibi rok ter dlani) (Eide in Eide, 

2006). 
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6.3.10.2 Vizualni in vizualno-prostorski spomin 

»Beseda vizualni nas usmeri k bogastvu podob, ki jih prepoznavamo in se jih spominjamo, 

medtem ko beseda prostorski nakazuje relativnost objektov v prostoru« (Bristow, Cowley in 

Daines, 2001, str. 22). Vizualni in vizualno-prostorski spomin sta posebej pomembna pri 

učencih, ki imajo težave z verbalnim spominom ali jezikovne težave. Zanje je dobrodošla 

uporaba risanih simbolov, ki jim pomaga obdržati informacije. Uporabljajo lahko tudi 

diagrame, ki zajemajo uporabo prostorskega spomina (Bristow, Cowley in Daines, 2001). 

Strategije, ki krepijo vizualni in vizualno-prostorski spomin, so naslednje: 

a) Vizualizacija  

Pri tej strategiji je pomembno, da učence naučimo pretvoriti informacije v vizualne podobe, kar 

jim omogoča lažje shranjevanje v dolgotrajni spomin. Informacije učenci ponovno prikličejo v 

obliki »miselnega filma« (Eide in Eide, 2006). 

»Vizualizacija je dobro poznana kot pomagalo pri zapomnitvi, saj mnoge verbalne podatke 

spremljajo tudi risbe. Oblikovanje grafičnih in tudi mentalnih slik je v veliko pomoč spominu« 

(Ličen, 2003, str. 127). V to kategorijo uvrščamo tudi nize podob ter izmišljanje zgodb. 

b) Vizualizacija z osebnimi asociacijami 

Asociacije so še posebej pomembne pri učenju novih pojmov. Pri novih pojmih je pomembno, 

da vedno poskušamo najti asociacijo tako, da se vprašamo na kaj nas to spominja. Na ta način 

se bodo informacije shranjevale v možganih skupaj z asociacijami, kar nam bo naslednjič 

pomagalo določeno informacijo lažje priklicati v spomin (Medgeneracijski center Simbioza, 

2014). 

Z asociacijami si želen podatek zlahka zapomnimo, ker nam še neznan podatek povežemo z že 

usvojenim znanjem (Anki, b. d.). 

Pri avtomatizaciji poštevanke skušamo rezultate računov povezati s tistim, kar je učencu blizu 

(npr. 9 x 5 = 45 – očetova številka čevljev ali 7 x 8 = 56 – babičina hišna številka) (Kavkler, 

1991, str. 142). 

c) Vizualno-prostorsko pomnjenje 

Pri vizualno-prostorskem pomnjenju si oblikujemo fotografije, mentalne zemljevide ali miselne 

vzorce. Tehnika je uporabna zlasti, ko si moramo zapomniti naključni seznam stvari (Bristow, 

Cowley in Daines, 2001). 

d) Oblike števk kot »kljukice« 

Ključ pomnjenja v tem primeru predstavlja oblika števke. Vsaka oblika števke je povezana s 

pripadajočo sliko, ki nanjo spominja. To služi kot vizualna asociacija, vez s podatki, ki si jih 

moramo zapomniti. Besede, podane v obliki vizualnih podob oziroma »kljukice«, ostajajo 

vedno enake (npr. slika sveče vedno predstavlja števko ena, ker je podobna sveči) (Ličen, 2003). 

Ko učenci uspešno usvojijo števke in njihove slike, lahko pričnemo z dodajanjem novih 

podatkov ter povezav. Besede »kljukice« so zlasti v pomoč pri pomnjenju podatkov v 

določenem vrstnem redu. Z ustvarjanjem enostavne mentalne slike, ki vključuje podatek, ki si 
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ga moramo zapomniti, in besedo, »kljukico«, ustvarimo zapomnitveni mehanizem (Ličen, 

2003). 

Primer pomnjenja z oblikami posameznih števk: 1 – sveča, 2 – labod, 3 – srce, 4 – jadro, 

5 – kavelj, 6 – palica za golf, 7 – klif , 8 – snežak, 9 – baloni, 10 – pribor in krožnik. 

 
Slika 7: Primer mnemotehnike – povezava števk z obliko (Litemind, b. d.) 

e) Rime kot »kljukice« 

Pri tej strategiji si učenci pomagajo s števkami in besedami, podanimi v obliki vizualnih podob, 

ki se z njimi rimajo. Te podobe nato služijo kot vez s podatki, ki si jih želijo zapomniti (Eide in 

Eide, 2006). 

Primer tovrstne strategije: 

 

 1 – žena                       2 – psa                        3 – kri            

                   
Slika 8: Rime kot mnemotehnike (Pori, 2011, str. 25) 

Ne smemo pozabiti, da morajo vizualni misleci najprej prevesti vizualno podane informacije v 

besede, preden te izrazijo. To jim lahko vzame nekaj časa in je zanje lahko zelo zahtevno. 

Potrebno je veliko vaje, da veščino usvojijo. Dobrodošlo pa je tudi delo s sodobno 

informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, ki učencem z vizualno-prostorskim učnim stilom 

https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjggIzr2tLZAhXR2qQKHaIrDwoQjRx6BAgAEAY&url=https://www.colourbox.com/vector/cartoon-woman-vector-12534730&psig=AOvVaw1iIlCWdzbUBt6iqhbV7fIH&ust=1520254321584981
https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjO6ai729LZAhWK2KQKHewpCQEQjRx6BAgAEAY&url=http://worldartsme.com/two-dogs-clipart.html&psig=AOvVaw3DFkgsCsMwCRtnuFJHkUe4&ust=1520254491862281
https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiW2-iw3NLZAhUFzaQKHRawA4oQjRx6BAgAEAY&url=http://laoblogger.com/blood-clipart-png.html&psig=AOvVaw3hOrohoSM6SuaePkEuaODk&ust=1520254732847506
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ponuja veliko možnosti za učenje. Uporabljamo lahko razne programe, igre, posnetke in grafe 

(Eide in Eide, 2006). 

6.3.10.3 Verbalni spomin 

Sem uvrščamo strategije pomnjenja, ki so namenjene predvsem tistim učencem, ki se najlažje 

učijo s poslušanjem in branjem (Eide in Eide, 2006). 

a) Verbalna mediacija 

Je ena izmed najboljših strategij za tiste učence, ki so močnejši na slušnem in govornem 

področju, saj gre pri verbalni mediaciji za proces »prevajanja« prejetih dražljajev (verbalnih, 

vidnih ali motoričnih) v lastne besede (Eide in Eide, 2006). 

Verbalna mediacija je izjemno pomembna pri učencih s prevladujočim slušnim učnim stilom, 

ker imajo pogosto ti učenci težave na vidnem ali motoričnem področju. Zadnje pomeni, da 

morajo uporabljati verbalno mediacijo, če si želijo zapomniti prejete informacije. Pri tem je 

pomembno, da usmerjamo njihovo pozornost in poudarimo pomen prostorske orientacije 

predmetov, če je v dani situaciji pomembno (Eide in Eide, 2006). 

b) Pretvorba števk v črke ali besede 

Metoda, ki bo predstavljena, zahteva kar nekaj truda, vendar zagotavlja dobre rezultate. Zajema 

sistem, ki vključuje pretvarjanje števk v črke. Primer (Nanut Planinšek in Škorajnc Braico, 

b. d.): 

»Številke od 1 do 9 + 0 zamenjamo z določenim soglasnikom. Enki dodelimo prvi ali drugi 

soglasnik abecede, dvojki tretjega ali četrtega itd. V tem primeru se moramo na pamet naučiti, 

katera črka ali črki ustrezata posamezni cifri. To se lahko naučimo npr. z metodo asociacij. Nato 

soglasniku dodamo enega od petih samoglasnikov, ki nimajo številčnih vrednosti. Na tak način 

tvorimo zloge, ki bodo nato postali besede. Število 965 tako lahko postane T (9)  U N 

(6) E L (5) ali VINIL ali TEKEL.«  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

b ali c č ali d f ali g h ali j k ali j m ali n p ali r s ali š t ali v z ali ž 

 

Določeno število si lahko zapomnimo tudi tako, da posamezno števko tega števila pretvorimo 

v črke (npr. število 4245 si zapomnimo na način, da poiščemo besede, ki imajo 4, 2, 4 in 5 črk. 

Iz teh besed nato oblikujemo stavek, kot je »Tako se dobi denar.« Besede lažje pomnimo kot 

števila, ker imajo pomene (Ličen, 2003, str. 130). 

c) Besede kot »kljukice« 

Gre za znano mnemotehnično metodo, ki je zlasti uporabna takrat, ko si želimo zapomniti 

zaporedje določenih dogodkov, korake posameznega postopka, seznam besed ipd. (Marentič 

Požarnik, 2010). 

Ena izmed znanih tehnik, ki sodi v ta okvir, je tudi sistem rim, kjer je vsaka števka od 1 do 10 

povezana z besedo, ki se z njo rima. Učenci si morajo najprej zapomniti te podatke, nato pa jih 

lahko povežejo z novimi informacijami, ki si jih je potrebno zapomniti. Rime v tem primeru 
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delujejo kot »kljukice«, na katere »pripnemo« informacije, ki si jih je potrebno zapomniti (Eide 

in Eide, 2006). 

Primer, ki bi ga lahko uporabili v slovenskem jeziku: »1 – žena, 2 – psa, 3 – kri …« (Pori, 2011, 

str. 23). 

d) Akronimi 

Akronimi delujejo na principu uporabe začetnih črk ali zlogov besed, ki si jih želimo zapomniti. 

Z drugimi besedami gre za kratice okrajšane oblike zloga, dele fraz ali besed (npr. 

DINOS – Dajmo Industriji Nazaj Odpadne Surovine ali KOMET – KOnfekcija METlika) 

(Marentič Požarnik, 2010). 

»Če si moramo zapomniti obsežen seznam stvari, lahko uporabimo tudi tehniko prvih črk. Pri 

sestavljanju stavkov uporabimo samo prve črke besed v seznamu in oblikujmo stavek, ki si ga 

bo lahko zapomniti. Na ta način si lahko zapomnimo tudi komplicirane formule« (Nanut 

Planinšek in Škorjanc Braico, b. d.). 

e) Inicializmi 

Pri inicializmih gre za podobno strategijo, kot so akronimi, vendar s to razliko, da se inicializmi 

uporabljajo zgolj kot niz začetnic. To pomeni, da združimo začetne črke vsake besede v eno 

enoto. Pri tem pa ni nujno, da dobimo smiselno besedo (npr. ZD – zdravstveni dom) (Eide in 

Eide, 2006). 

Inicializmi so še bolj učinkoviti, če jih učenci sami ustvarjajo (Feinstein, 2009). 

f) Zgodbe, pesmi, rime 

Informacije, ki si jih moramo zapomniti, lahko povežemo v kratko zgodbo, da si jo bomo z 

lahkoto zapomnili. Pomembno je, da zgodbico napišemo, ko jo sestavimo, in si jo v živo 

predstavljamo tudi v domišljiji (Nanut Planinšek in Škorjanc Braico, b. d.).  

Lahko uporabimo tudi prve črke pojmov, ki si jih želimo zapomniti in iz njih ustvarimo kratko 

zgodbo ali pesem ali pa informacije uporabimo znotraj rim in na ta način vplivamo na 

učinkovitejše pomnjenje (Eide in Eide, 2006). 

Tudi števila si lažje zapomnimo, če bodo imela za nas pomen. Če si vzamemo nekaj časa, bomo 

skoraj v vsakem sklopu številk našli določen pomen. »Npr.: če število 1325625 zapišemo kot 

13 25 625, lahko to pomeni za nas: moja mama praznuje rojstni dan trinajstega v mesecu, 25 

let je imela, ko me je rodila, in morda so takrat nazdravili z likerjem, ki se imenuje 625« (Nanut 

Planinšek In Škorjanc Braico, b. d.). 

6.3.10.4 Glasbeni spomin 

Glasba predstavlja naslednjo pomembno oporo pri pomnjenju dejstev. Ustvarja močne in trajne 

spomine, ker procesiranje in shranjevanje teh poteka na poseben način. Lahko jo uporabimo pri 

učenju katerega koli šolskega predmeta in katere koli učne vsebine (npr. učenje abecede, 

faktografskih zgodovinskih podatkov, poštevanke …). Uporabljamo tako napeve kot pisanje 

pesmi (Eide in Eide, 2006). 
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Melodije nam služijo kot »kljukice«, kamor lahko »pripnemo« določene informacije. Pisanje 

pesmi pa je lahko v pomoč zlasti učencem s težavami načrtovanja, organizacije in sledenja pri 

določeni nalogi ali v procesu učenja. Nujno potrebno je učence spodbujati k izmišljevanju in 

pisanju lastnih pesmi (Eide in Eide, 2006). 

Kuzma (2006) pravi, da so velikokrat težave učencev s poštevanko povezane s slabo 

koncentracijo. Zato lahko uporabljamo glasbene igrice, ki so v veliko pomoč pri urjenju 

koncentracije. 

6.3.10.5 Senzomotorični spomin 

Učenci z dobrim senzomotoričnim spominom so uspešnejši pri učenju z gibanjem in 

dotikanjem predmetov, ljudi itd. V tem primeru je ključnega pomena neposredni stik s 

predmetom ali prostorom (gibanje znotraj prostora, občutenje predmeta) (Eide in Eide, 2006). 

Nevroznanstveniki so si enotni, da sta gibanje in kognicija v tesni povezavi. Zato lahko to s 

svojimi vplivi predstavlja učinkovito strategijo izboljšanja učenja, pomnjenja ter dviga 

učenčeve motivacije (Jensen, 2005). 

Aktivni, »energični« gibi aktivirajo različna področja v možganih. Lahko predstavljajo 

stimulacijo tistih medmožganskih povezav, ki imajo pomemben vpliv na učenje. Na drugi strani 

dvigujejo nivo energije posameznika in povečajo pretok krvi, kar vpliva na razmišljanje ter 

izboljšan priklic informacij. Z vključitvijo počasnejših gibov pa dosežemo obraten učinek, saj 

s tem pomirimo učence, ki so hiperaktivni in izboljšamo njihovo raven koncentracije (Jensen, 

2005). 

Obstajajo raznovrstne možnosti vključevanja gibanja v pouk. Učence učimo povezovati 

določene telesne gibe ali izraze s pojmi, gibanje uporabimo za zapomnitev korakov določenega 

postopka ali dejstev ipd. (Eide in Eide, 2006). 

Z vidika izboljšanja zapomnitve ne smemo pozabiti tudi na krajše gibalne odmore, ki jih 

vključujemo v učne ure. Učenci s slabim pomnjenjem si zaslužijo in potrebujejo odmore, saj 

pri dejavnostih in nalogah vlagajo več truda in napora (Bristow, Cowley in Daines, 2001). 

Zavedati se je potrebno, da raba mnemotehnik predstavlja pomemben element dobre 

poučevalne prakse, ki v kombinaciji s specialnopedagoškimi načini pomoči pomembno 

pripomore k izboljšanju uspešnosti učenca s PPUA na področju pisnega računanja. Strategije, 

metode in tehnike dela, ki so prilagojene funkcioniranju posameznika, njegovim močnim 

področjem in primanjkljajem, s katerimi se spoprijema, so del individualiziranega pristopa 

pomoči, katerega cilj ne sme biti zgolj mehanična zapomnitev predstavljene vsebine. Stremeti 

je potrebno k integraciji raznovrstnih aritmetičnih znanj in spretnosti ter osmišljanju učenja, da 

bi bilo usvojeno znanje trajnejše. Le tako lahko razvijamo matematično pismenost, ki je ključna 

za uspešno funkcioniranje vsakega posameznika v vsakodnevnih življenjskih situacijah.    
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7 EMPIRIČNI DEL 

7.1 Opredelitev problema, cilji in raziskovalna vprašanja 

7.1.1 Opredelitev problema 

Kljub stabilnemu matematičnemu napredku slovenskih osnovnošolcev, o katerih pričata 

raziskavi TIMSS in PISA, naklonjenost do učenja matematike pada (Pedagoški inštitut, 2015). 

Letna poročila o preizkusih Nacionalnega preverjanja znanja iz matematike našo pozornost 

usmerijo na posebno skupino učencev, ki v povprečju ne dosega le nižjih rezultatov pri 

matematiki, temveč dosežki teh otrok izrazito odstopajo od dosežkov njihovih vrstnikov. To so 

učenci s posebnimi potrebami (DKNPZ, 2011/2012–2015/2016). V omenjeni skupini izstopajo 

učenci s primanjkljaji na področju učenja aritmetike, katerih rezultati so na zunanjih 

preverjanjih znanja iz matematike na prvi ali pod prvo ravnjo matematične pismenosti (Kverh 

Žgur, 2016). Ti posamezniki imajo ovire pri avtomatizaciji aritmetičnih dejstev in postopkov 

(Magajna idr., 2015). Glavni razlog za to so primanjkljaji kognitivnih procesov, med katere 

sodi tudi pomnjenje (Kavkler, 2014). Ostad (2006) ugotavlja, da učenci s PPUA zaradi 

oviranega priklica informacij iz spomina pogosto s podpornimi strategijami rešujejo tudi 

enostavne aritmetične naloge. Predstavljena spoznanja nas spodbujajo k iskanju ustreznih 

strategij pomoči in podpore, ki presegajo zgolj mehanično usvajanje matematičnih znanj in 

spretnosti. V raziskovalnem delu predstavljam trening za avtomatizacijo pisnega množenja in 

deljenja. V študijo primera je bil vključen dvanajstletni učenec s primanjkljaji na področju 

učenja aritmetike, ki ima težave na področju pisnega množenja in deljenja. Trening zajema 

načela dobre poučevalne prakse, rabo raznolikih ponazoril, eksplicitno poučevanje strategij 

reševanja nalog z odkrivanjem povezav med dejstvi in pravili oziroma zakoni, povezovanje 

različnih vidikov matematičnih znanj, uporabo mnemotehnik, vključevanje sodelovalnih kartic 

in opornih kartončkov, učenje dejstev in postopkov s kompenzacijskimi tehnikami itd. (Geary, 

1994; Wood, Frank in Wacker, 1998; Eubanks, 2013). V raziskovalnem delu sem želela preučiti 

vpliv in uspešnost treninga na obvladovanje postopka pisnega množenja in deljenja. 

Predstavljena teoretična dognanja in spoznanja empirične raziskave bodo v pomoč učiteljem in 

specialnim rehabilitacijskim pedagogom pri zgodnjem odkrivanja učencev s težavami pri 

aritmetiki in načrtovanju pomoči, ki ni usmerjena na mehanično učenje, temveč je prilagojena 

funkcioniranju in potrebam posameznikov, ki imajo primanjkljaje na področju učenja 

aritmetike.  

7.1.2 Namen in cilji raziskovanja 

Namen raziskovalnega dela je ugotoviti, kako pri učencu s primanjkljaji na področju učenja 

aritmetike izboljšati uspešnost pri izvajanju postopka pisnega množenja in deljenja. 

Raziskovalni cilji 

 Oceniti učenčeve aritmetične sposobnosti in spretnosti pri ustnem ter pisnem seštevanju, 

odštevanju, množenju in deljenju pred pričetkom treninga ter po končanem treningu. 

 Ugotoviti, katere strategije uporablja učenec pri ustnem in pisnem seštevanju, 

odštevanju, množenju ter deljenju pred pričetkom treninga in po končanem treningu. 

 Oblikovati ekspliciten, multisenzorni, sistematičen in strukturiran trening, ki bo 

zasnovan na globalni oceni učenca ter bo zajemal načine, strategije in ponazorila, ki 

bodo učencu v pomoč pri učinkovitejši zapomnitvi, priklicu in izvedbi postopka pisnega 

množenja ter deljenja. 
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 Preveriti uspešnost treninga za avtomatizacijo postopka pisnega množenja in deljenja. 

7.1.3 Raziskovalna vprašanja 

 Kakšne so učenčeve aritmetične sposobnosti ter spretnosti pri ustnem in pisnem 

seštevanju, odštevanju, množenju ter deljenju pred pričetkom izvajanja treninga in po 

končanem treningu? 

 Katere strategije uporablja učenec pri ustnem in pisnem seštevanju, odštevanju, 

množenju ter deljenju pred pričetkom izvajanja treninga in po končanem treningu? 

 Ali bo trening za avtomatizacijo postopka pisnega množenja in deljenja izboljšal 

učenčevo zapomnitev, priklic ter izvedbo postopka pisnega množenja in deljenja? 

7.2 Opis raziskovalne metodologije 

7.2.1 Metoda in raziskovalni pristop  

Raziskava je bila izvedena kot singularna študija primera. S študijo primera, ki jo uvrščamo 

med kvalitativne raziskave, sem opisala trening za avtomatizacijo postopka pisnega množenja 

in deljenja pri učencu s primanjkljaji na področju aritmetike. V raziskavi je bila uporabljena 

deskriptivna in kavzalno-neeksperimentalna metoda.  

7.2.2 Opis vzorca 

Vzorec je neslučajnostni, namenski. V študijo primera je vključen dvanajstletni učenec, ki v 

šolskem letu 2017/2018 obiskuje šesti razred snovne šole. Zaradi primanjkljajev pri učenju 

aritmetike, ima odločbo o usmeritvi od prvega razreda dalje. Močni področji učenca sta 

empatija in šport. Učenec prihaja iz veččlanske družine, iz okolja z nižjim 

socialno-ekonomskim statusom. Njegov materni jezik je albanščina. Slabo obvladovanje 

slovenskega jezika vpliva na težave pri branju, pisanju in računanju. Učenec ima težave pri 

pomnjenju, priklicu in uporabi aritmetičnih dejstev ter postopkov. Na matematičnem področju 

dosega minimalne standarde znanja, vendar pomanjkljiva usvojenost temeljnih aritmetičnih 

znanj ovira njegovo napredovanje. 

7.2.3 Opis instrumentarija 

Za ocenjevanje učenčevega funkcioniranja in obvladovanja aritmetičnih znanj ter spretnosti 

sem uporabila raznovrstne teste, preizkuse in vprašalnik za ugotavljanje prevladujočega učnega 

stila učenca.  

a) Vprašalnik za ugotavljanje prevladujočega učnega stila (The Memletics Learning Styles 

Questionnaire, 2008) 

Spletni vprašalnik pomaga pri odkrivanju prevladujočega učnega stila posameznika. Zajema 70 

trditev in navaja sedem učnih stilov: vidni, slušni, govorni, praktični (kinestetični), logični, 

socialni in samotarski (individualistični). Posamezno izjavo oseba oceni z 0 (ko trditev zanjo 

ne velja), 1 (ko trditev zanjo le delno velja) in 2 (ko trditev zanjo povsem velja). Vnesene točke 

program sešteje ter grafično prikaže. Z grafikonom razberemo prevladujoči učni stil 

posameznika. Poleg grafikona je na zaslonu prikazan še dosežen seštevek točk za posamezen 

učni stil.  

 

http://www.learning-styles-online.com/inventory/questions.php
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b) Sugermanov test ugotavljanja računskih strategij (Sugerman, 1995)  

Sugermanov test zajema račune seštevanja ter odštevanja. Sestavljen je iz dvanajstih računov z 

rezultati v obsegu do 20, desetih računov z rezultati v obsegu do 100 in enega računa z 

rezultatom nad 100. Čas reševanja testa ni omejen. Ocenjevalec testirancu posamezen račun 

poda ustno, sproti beleži pravilnost rešitev ter spremlja načine oziroma strategije učenčevega 

reševanja računskih problemov. Pozoren je tako na strategije kot morebitna pomagala, ki jih 

učenec med reševanjem testa uporablja. 

Strategije in opore, ki jih učenec lahko uporabi, so:  

 Seštevanje do 20: Prešteva s prsti (s pomagali); začne s prvim številom ne glede na 

velikost in prišteje drugega; začne z večjim številom in prišteje drugega; prikliče 

uporabno pravilo in prilagodi; uporablja poznavanje mestnih vrednosti, prikliče 

aritmetično dejstvo. 

 Odštevanje do 20: Večje število prešteje na prste, odšteje manjšega in prešteje ostanek; 

šteje po ena nazaj od večjega števila (z uporabo številskega traku); šteje po ena naprej 

od manjšega števila; prikliče aritmetično dejstvo iz spomina; spreminja števila (mogoče 

prilagaja priklicana števila). 

 Seštevanje do 100: Prišteva enemu od števil; razdeli obe števili na desetice ter enice in 

dodaja vsak del posebej (npr. 23 + 45 = 20 + 40 + 3 + 5 =); eno število razdeli na desetice 

ter enice in dodaja vsak del posebej (npr. 34 + 25 = (34 + 20) + 5 =); celoten račun 

pretvori v lažjo obliko (npr. 35 + 19 = 34 + 20). 

 Odštevanje do 100: Šteje po ena; primerja števke – pogosto nepravilno (npr. 

32 – 14 = 22); razdeli obe števili na desetice in enice ter računa z vsakim posebej (npr. 

32 – 14 = 30 – 10 – 4 + 2); razdeli manjše število na desetice in enice (npr. 

32 – 14 = 32 – 10 – 4); preoblikuje obe števili v lažjo obliko (npr. 

22 – 14 = (24 – 14) – 2). 

c) Desetminutni test za oceno avtomatizacije računskih dejstev in postopkov (Kavkler idr., 

1996) 

Test sestavlja 62 računov, s katerimi preverjamo avtomatizacijo računskih dejstev in postopkov. 

Računi temeljijo na osnovnih aritmetičnih operacijah seštevanja, odštevanja, množenja in 

deljenja, in sicer z rezultati v obsegu do 1000. Posamezen račun se oceni s točkami od ena do 

tri glede na njegovo zahtevnost. Lažji računi brez prehoda čez desetico se ovrednotijo z eno 

točko, z dvema točkama se točkujejo srednje zahtevni računi, s tremi točkami pa računi, ki so 

sestavljeni iz različnih aritmetičnih operacij oziroma računi z neznanim členom. Največje 

možno število točk je 117. Čas reševanja testa je omejen na deset minut. Učenec med 

reševanjem nima možnosti uporabe opornega materiala. Računa samostojno in rezultate 

zapisuje na list z računi v za to predviden prostor. Pri reševanju testa je pomembna tako 

pravilnost rezultatov izračunanih računov kot tudi hitrost računanja, na katero vpliva priklic 

osnovnih aritmetičnih dejstev ter spretnost pri izvajanju aritmetičnih postopkov.   

d) Petminutni test sestavljanja računov z vnaprej določenim rezultatom za ugotavljanje 

fleksibilnosti računanja (Kavkler idr., 1996) 

S petminutnim testom ugotavljamo učenčevo fleksibilnost reševanja aritmetičnih problemov. 

Učenčeva naloga je, da zapiše čim več različnih računov, ki imajo že vnaprej določen rezultat. 

Test nima vnaprej določenega maksimalnega števila točk. Pri vrednotenju upoštevamo, da se 

računi, pri katerih je uporabljena računska operacija seštevanja ali množenja, točkujejo z eno 
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točko, računi z operacijo odštevanja ali deljenja z dvema točkama, s tremi točkami pa se 

ovrednotijo računi z več računskimi operacijami. Časovna omejitev reševanja testa je pet minut. 

e) Neformalni pisni preizkus za preverjanje avtomatizacije poštevanke (Linasi, 2016) 

S pisnim preizkusom preverjamo avtomatizacijo poštevanke. Preizkus zajema 38 različnih 

računov poštevanke. Vsak pravilen rezultat se ovrednoti z eno točko. Čas reševanja pisnega 

preizkusa je omejen na pet minut. 

f) Neformalni preizkus pisnega računanja 

I. del (prirejeno po Pori, 2011) 

Za potrebe raziskave je bil oblikovan preizkus pisnega računanja, ki je sestavljen iz dveh delov. 

Prvi del zajema 72 računov za preverjanje pisnega seštevanja, odštevanja, množenja in deljenja 

v obsegu števil do milijon. Računi so razvrščeni glede na težavnost in prehajajo od lažjih k 

težjim (prikazano v kriterijih). Preizkus pisnega računanja ni časovno omejen. Pravilno rešen 

račun se ovrednoti z eno točko. Največje možno število točk je 72.  

Točkovnik, ki predstavlja število možnih točk glede na posamezno računsko operacijo 

(prirejeno po Pori, 2011): 

RAČUNSKA OPERACIJA ŠTEVILO 

RAČUNOV 

ŠTEVILO MOŽNIH 

TOČK ZA NAVEDENO 

RAČUNSKO 

OPERACIJO 

Seštevanje brez prehoda in s prehodom 

čez desetico 

12 12 točk 

Odštevanje brez prehoda in s prehodom 

čez desetico 

12 12 točk 

Množenje z enomestnim množiteljem 

brez prehoda in s prehodom čez desetico 

10 10 točk 

Množenje z dvomestnim množiteljem 

brez prehoda in s prehodom čez desetico 

10 10 točk 

Deljenje z enomestnim deliteljem brez 

prehoda in brez ostanka  

4 4 točke 

Deljenje z enomestnim deliteljem s 

prehodom in brez ostanka 

4 4 točke 

Deljenje z enomestnim deliteljem brez 

prehoda in z ostankom 

4 4 točke 

Deljenje z enomestnim deliteljem s 

prehodom in z ostankom 

4 4 točke 

Deljenje z dvomestnim deliteljem brez 

prehoda in brez ostanka 

4 4 točke 

Deljenje z dvomestnim deliteljem s 

prehodom in brez ostanka 

4 4 točke 

Deljenje z dvomestnim deliteljem s 

prehodom in z ostankom  

4 4 točke 
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II. del  

Drugi del neformalnega preizkusa je namenjen ugotavljanju učenčevega konceptualnega znanja 

osnovnih računskih operacij seštevanja, odštevanja, množenja in deljenja. Z njim ocenjujemo, 

ali učenec pravilno poveže pojem z aritmetično operacijo oziroma pravilno obkroži/sestavi 

račun glede na dano nalogo. Ta del preizkusa vključuje osem besedilnih nalog. Reševanje teh 

ni časovno omejeno. Učenec posamezno besedilno nalogo prebere in jo reši. Pri besedilnih 

nalogah, ki zajemajo seštevanje in odštevanje, mora učenec izbrati in obkrožiti računsko 

operacijo, ki je potrebna za rešitev aritmetične naloge. Pri besedilnih nalogah množenja in 

deljenja pa učenec izbere in obkroži račun, ki predstavlja rešitev dane naloge, oziroma račun 

zapiše na podlagi besedila in sličice. Vsaka pravilno rešena besedilna naloga se ovrednoti z eno 

točko. Število vseh možnih točk je osem.    

7.2.4 Opis postopka zbiranja podatkov 

Podatke o učenčevem funkcioniranju sem pridobila iz neformalnih razgovorov z učencem, 

njegovimi starši, učiteljico petega razreda, učiteljico matematike, izvajalko učne pomoči iz 

Društva za pomoč mladim v stiski Žarek in s specialno rehabilitacijsko pedagoginjo, ki je 

učenca v preteklosti obravnavala. Pregledala sem obstoječo dokumentacijo o učencu. Preverila 

sem učenčevo obvladovanje osnovnih računskih operacij. Med reševanjem nalog sem bila 

pozorna na strategije in opore, ki jih je učenec uporabljal. Pridobljeni podatki so predstavljali 

temelj za načrtovanje treninga, ki je zasnovan na načelih dobre poučevalne prakse, 

zapomnitvenih strategijah in ponazorilih. Njegov cilj je izboljšati učenčevo uspešnost pri 

izvajanju postopka pisnega množenja in deljenja. Trening je zajemal 30 srečanj z učencem. Ta 

so potekala štirikrat tedensko na učenčevi osnovni šoli. Dolžina posameznega srečanja je trajala 

eno šolsko uro. Znanja in veščine, pridobljene med treningom, je učenec utrjeval izzven šole v 

Društvu za delo z mladimi v stiski Žarek. Vnaprej pripravljene naloge je reševal s prostovoljko, 

ki je učencu nudila pomoč v obliki tutorstva. Da bi ugotovila uspešnost izvedenega treninga, 

sem po 30 srečanjih z učencem pridobila kratko evalvacijsko oceno učenca, njegovih staršev, 

učiteljice matematike ter prostovoljke iz že omenjenega društva. Ponovno sem ocenila 

učenčevo aritmetično znanje z matematičnimi testi in preizkusi. Primerjala sem začetne in 

končne rezultate, kar mi je bilo v pomoč pri oceni učenčevega napredka ter preverjanju 

učinkovitosti načrtovanega dela. 

7.2.5 Obdelava podatkov  

Rezultate aritmetičnih testov in preizkusov, ki so izraženi v točkah, sem obdelala z elementi 

statističnih metod za numerične spremenljivke. Najprej sem jih uredila, analizirala in nato 

primerjala med seboj. Sledila je njihova tabelarična in grafična predstavitev s kvalitativno 

interpretacijo. Povzeti so podatki, pridobljeni na podlagi neformalnih razgovorov, pregleda 

dokumentacije iz osebne mape učenca ter opažanj učenčevega reševanja aritmetičnih testov in 

preizkusov. Prevladujoči učni stil učenca je predstavljen v obliki grafikona in s kvalitativno 

interpretacijo. Na podlagi primerjanja začetnih in končnih opažanj ter rezultatov sem 

ovrednotila učenčev napredek in uspešnost izvedenega treninga. 
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7.3 Ocena in interpretacija učenčevega funkcioniranja, aritmetičnih 
sposobnosti in spretnosti pred pričetkom izvajanja treninga 

7.3.1 Rezultati vprašalnika za ugotavljanje prevladujočega učnega stila (The 
Memletics Learning Styles Questionnaire, 2008) 

Tabela 1: Rezultati vprašalnika za ugotavljanje prevladujočega učnega stila učenca 

UČNI STIL  DOSEŽENO ŠTEVILO 

TOČK 

Praktični stil 18 točk od 20 

Vidni stil  15 točk od 20 

Slušni stil  13 točk od 20  

Govorni stil 11 točk od 20 

Socialni stil  10 točk od 20 

Individualistični stil 5 točk od 20 

Logični stil  5 točk od 20 

 

 
Slika 9: Prikaz prevladujočega učnega stila učenca  

Iz tabele 1 in slike 9 je razvidno, da pri učencu prevladuje praktični učni stil. Sledita mu vidni 

in slušni učni stil. Najmanj izrazita sta logični in individualistični učni stil.  

Pri učencu s prevladujočim praktičnim učnim stilom mora poučevanje temeljiti na veččutnem 

učenju, gibanju in rabi konkretnih pripomočkov. Usvajanje učnih vsebin in spretnosti bo 

enostavneje, če bomo vključili rokovanje z raznolikim materialom (npr. raba sodelovalnih kart 

pri učenju, ki se jih učenec dotika, jih premika). Znotraj učnega procesa je smiselna uporaba 

slik, fotografij, barv, vizualizacij in drugih vizualnih opor zaradi vizualnega učnega stila, ki je 

pri učencu prav tako močno izražen (Learning Styles, b. d.). 

  

http://www.learning-styles-online.com/inventory/questions.php
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7.3.2 Rezultati Sugermanovega testa za ugotavljanje računskih strategij 
(Sugerman, 1995) 

Tabela 2: Raba strategij in pravilnost rešenih računov seštevanja s števili do 20 

Računi 

seštevanja do 20 

Izračun Strategija Verbalizacija Pomagala Posebnosti 

5 + 7 P Tc Računa tiho. Brez 

pomagal. 

/ 

7 + 8 P Tc Računa tiho. Brez 

pomagal. 

/ 

6 + 9 P Tc Računa tiho. Brez 

pomagal. 

/ 

10 + 8 P Tc Računa tiho. Brez 

pomagal. 

/ 

8 + 13 P Tc Računa tiho. Brez 

pomagal. 

/ 

15 + 6 P Tc Računa tiho. Brez 

pomagal. 

/ 

 

NI – nima učinkovite strategije 

P – pravilno izračunan rezultat 

Ca – prešteva vse na prste (kocke ...) 

N – nepravilno izračunan rezultat 

Cb – začne s prvim številom ne glede na velikost ter prišteje drugega 

Cc – začne z večjim številom in prišteje drugega  

Ta – prikliče uporabno pravilo (podvajanje, 5 + …) in prilagodi 

Tb – uporablja poznavanje mestnih vrednosti (10 + ...) 

Tc – priklic aritmetičnega dejstva 

 

Iz tabele 2 je razvidno, da je učenec vse račune izračunal pravilno, in sicer s priklicem 

rezultatov. Računal je tiho. Učnih pripomočkov pri računanju ni potreboval.  
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Tabela 3: Raba strategij in pravilnost rešenih računov seštevanja s števili do 20 

Računi 

odštevanja do 20 

Izračun Strategija Verbalizacija Pomagala Posebnosti 

7 – 6 P Ta Računa tiho. Brez 

pomagal. 

/ 

9 – 7 P Ta Računa tiho. Brez 

pomagal. 

/ 

10 – 4 P Ta Računa tiho. Brez 

pomagal. 

/ 

13 – 6 P Tb Računa tiho. Brez 

pomagal. 

/ 

15 – 11 P Tb Računa tiho. Brez 

pomagal. 

/ 

17 – 9 P Tb Računa tiho. Brez 

pomagal. 

/ 

 

Ca – prešteje večje število (na prste), odšteje manjšega 

P – pravilno izračunan rezultat in prešteje ostanek 

N – napačno izračunan rezultat 

Cb – šteje nazaj po ena od večjega števila (z uporabo številskega traku) 

Cc – šteje po ena naprej od manjšega števila                                              

Ta – priklic aritmetičnih dejstev                                                                 

Tb – spreminja števila (mogoče prilagaja priklicana števila) 

Iz tabele 3 lahko razberemo, da so bili vsi računi izračunani pravilno. Učenec je večino 

rezultatov priklical iz spomina. Pri dveh računih, ki sta temeljila na računanju s prehodom čez 

desetico, je bila uporabljena strategija preoblikovanja računa v lažjo obliko. Učenec je odšteval 

z razdruževanjem manjšega števila in dodajanja vsakega posebej (npr. 13 – 6, 13 – 3 = 10, 

10 – 3 = 7). Ves čas je računal tiho, brez opor.    

Na podlagi rezultatov, ki so prikazani v tabeli 3, lahko ugotovimo, da učenec slabše obvlada 

prehod čez desetico pri pisnem odštevanju, saj ni uporabil priklica aritmetičnih dejstev iz 

spomina. Namesto tega je uporabil kompenzacijsko strategijo. Razloge za težave 

avtomatičnega priklica moramo iskati med dejavniki, ki vplivajo na razvoj sposobnosti priklica 

informacij iz dolgotrajnega spomina. Fuchs in sodelavci (2010, v Kavkler, 2010) so te dejavnike 

natančno opredelili in mednje uvrščajo: občutek za pomen števil, učinkovitost štetja, 

obvladovanje pojma števil 0 in 1, razdruževanje celote na dele, zmožnost kombinacije ustreznih 

dveh števil za razvoj asociacije v dolgoročnem spominu in sposobnost ugotavljanja povezav 

med računskimi operacijami (npr. povezava med množenjem in deljenjem).  
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Tabela 4: Raba strategij in pravilnost rešenih računov s števili do 100 

Računi 

seštevanja do 

100 

Izračun Strategija Verbalizacija Pomagala Posebnosti 

25 + 36 P Tb Računa tiho. Brez 

pomagal. 

/ 

35 + 19 P Tb Računa tiho. Brez 

pomagal. 

/ 

62 + 28 P Tb Računa tiho. Brez 

pomagal. 

/ 

57 + 35 P Tb Računa tiho. Brez 

pomagal. 

/ 

129 + 41 P Tb Računa tiho. Brez 

pomagal. 

/ 

 

C – prišteva enemu od števil 

P – pravilno izračunan rezultat 

Ta – razdeli obe števili na D in E ter prišteje vsak del posebej 

N – napačno izračunan rezultat 

Tb – eno število razdeli na D in E ter prišteje vsak del posebej                  

Tc – poenostavi celoten račun                                                     

V tabeli 4 je označeno, da so bili vsi računi rešeni pravilno. Učenec je računal z razdruževanjem 

manjšega števila na desetice in enice ter dodajanja vsakega posebej (npr. 62 + 28, 

62 + 20 = 82 + 8 = 90). Računal je tiho, brez pomagal.  
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Tabela 5: Raba strategij in pravilnost rešenih računov odštevanja s števili do 100 

Računi 

odštevanja 

do 100 

Izračun Strategija Verbalizacija Pomagala Posebnosti 

32 – 14 P Tb Računa tiho. Brez 

pomagal. 

/ 

64 – 59 P Tb Računa tiho. Brez 

pomagal. 

/ 

75 – 37 P Tb Računa tiho. Brez 

pomagal. 

/ 

87 – 29 P Tb Računa tiho. Brez 

pomagal. 

/ 

112 – 66 P Tb Računa tiho. Brez 

pomagal. 

/ 

 

Ca – šteje po ena 

P – pravilno izračunan rezultat 

Cb – primerja števke, pogosto nepravilno 

N – napačno izračunan rezultat 

Ta – razdeli obe števili v D in E ter računa z vsakim posebej                    

Tb – razdeli manjše število na D in E                                                         

Tc – obe števili preoblikuje v lažjo obliko 

V tabeli 5 vidimo, da je učenec izračunal pravilno vse račune. Ponovno je prevladovalo 

računanje s strategijo razdruževanja manjšega števila na desetice in enice ter dodajanja vsakega 

posebej (npr. 87 – 29, 87 – 20 = 67 – 9 = 58). Učenec je računal tiho, brez opornih pripomočkov. 

7.3.3 Rezultati desetminutnega testa za oceno avtomatizacije aritmetičnih 
dejstev in postopkov (Kavkler idr., 1996) 

Učenec je na testu za oceno avtomatizacije aritmetičnih dejstev in postopkov dosegel 75 točk 

od 117. Pri računih, ovrednotenih z eno točko, je dosegel 25 točk od 26. Napačno je izračunal 

le en račun deljenja s številom 7 (28 : 7 =). Pravilno je rešil 13 srednje zahtevnih računov in 

dosegel 26 točk od 34. Izpustil je štiri račune poštevanke in deljenja s količniki poštevanke 

(42 : 7 =, 6 x 9 =, 7 x 8 =, 48 : 6 =). Pri računih, ovrednotenih s tremi točkami, je učenec dosegel 

24 točk od 57. Nepravilno je rešil osem računov s sestavljenimi računskimi operacijami in 

iskanjem neznanega člena (_ : 8 = 32, 25 + (4 x 8) =, 63 – (54 : 6) =, 57 + (3 x 9 =), _ x 6 = 48, 

82 – (20 : 4) =, 49 + (3 x 7) =, 81 – (7 x 9) =). Prav tako je napačno rešil tri račune z računsko 

operacijo odštevanja (328 – 156 = , 528 – 165 =, 14 – 6 – 7 =), ker je bil učenec nenatančen pri 

računanju s prehodom čez desetico. M. Kavkler (1997) navaja, da reševanje aritmetičnega testa 

zahteva priklic aritmetičnih dejstev iz spomina, dobro obvladovanje računskih postopkov ter 

dobro delovno pomnjenje. Na podlagi tega lahko zaključimo, da učencu največ težav pri 

reševanju aritmetičnih nalog povzročajo neavtomatizirana dejstva poštevanke, kar je lahko 

pogojeno s slabšim semantičnim pomnjenjem in oviranim priklicem informacij iz dolgotrajnega 

spomina. Snyder (2005, v Mrak, 2010) trdi, da imajo »shranjena« matematična dejstva, različno 

moč, kar vpliva na hitrost njihovega priklica. Priklic posameznega aritmetičnega dejstva bo 

hitrejši in lažji ob močnejši zvezi. Ocenjujem, da gre pri učencu za šibkejšo zvezo med računi 

in rezultati odštevanja s prehodom čez desetico, zato učenec uporablja transformacijske in 

kompenzacijske strategije računanja, kar vpliva na nenatančno računanje. 
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7.3.4 Rezultati petminutnega testa sestavljanja računov z vnaprej določenim 
rezultatom za ugotavljanje fleksibilnosti računanja (Kavkler idr., 1996) 

Učenec je test reševal dve minuti in 20 sekund. Po tem času je prenehal z reševanjem in ni želel 

več nadaljevati. Zapisati je uspel štiri enostavne račune. Dosegel je štiri točke. Pri dveh računih 

je uporabil računsko operacijo seštevanja (50 + 31 = 81 in 50 + 30 + 1 = 81). En račun je sestavil 

z računsko operacijo odštevanja (100 – 19 = 81) in enega z enostavno računsko operacijo 

množenja (81 x 1 = 81). Težko zaključimo, da rezultati petminutnega testa sestavljanja računov 

pri učencu kažejo na slabšo fleksibilnost reševanja aritmetičnih problemov, saj učenec ni bil 

motiviran za reševanje testa oziroma je z njegovim izvajanjem predčasno zaključil. Kljub temu 

lahko sklepamo, da je fleksibilnost reševanja aritmetičnih problemov pri učencu ovirana, saj 

rezultati desetminutnega testa za oceno avtomatizacije aritmetičnih dejstev in postopkov kažejo 

na slabše avtomatizirana aritmetična dejstva poštevanke, kar je ključnega pomena pri reševanju 

nalog fleksibilnega računanja (Kavkler, 1997). 

7.3.5 Rezultati neformalnega pisnega preizkusa za preverjanje avtomatizacije 
poštevanke (Linasi, 2016) 

Učenec je v petih minutah rešil 24 računov poštevanke od 38. Vseh 24 računov je rešil pravilno 

s priklicem dejstev iz spomina. Večinoma so bili to računi poštevanke števil 2, 3, 4, 5, 6 in 10. 

Med reševanjem preizkusa je učenec izpustil 14 računov. Izpuščal je račune poštevanke števil 

7, 8 in 9. Izpusti je tudi tri račune, v katerih je bil prvi faktor večji od števila pet (8 x 4, 7 x 3, 8 

x 6 in 9 x 5).  

Rezultati izvedenega preizkusa se skladajo z ugotovitvami J. Vipavc (2015), ki na podlagi 

študije primera učenke z izrazitimi SUT in rezultatov preverjanja avtomatizacije poštevanke 

potrjuje splošno prepričanje učiteljev in učencev, da si je dejstva množenja najtežje zapomniti 

pri poštevanki števil 6, 7 in 8 (4 ter 9). 

A. Linasi (2016) je preverjala avtomatizacijo poštevanke na vzorcu 184 učencev iz tretjega, 

četrtega in petega razreda. Primerjala je rezultate učencev z UT in njihovih vrstnikov. Skupna 

analiza je pokazala, da so učenci z UT potrebovali v povprečju več časa, da so rešili test. Zadnji 

so pri reševanju testa naredili več napak v primerjavi z vrstniki.  
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7.3.6 Rezultati neformalnega preizkusa pisnega računanja (prirejeno po Pori, 
2011) 

I. del preizkusa 

Tabela 6: Pravilnost rešenih računov seštevanja s prehodom in brez prehoda čez desetico pred 

pričetkom izvajanja treninga 

Računi 

brez 

prehoda 

Izračun Točke Opombe Računi s 

prehodom 

Izračun Točke Opombe 

     8     

+   1 

 

P 1 /      9     

+   3 

 

P 1 / 

    21  

+  46 

 

P 1 /      38     

+   45 

 

P 1 / 

     731     

+   205 

 

P 1 /      569     

+   183 

 

P 1 / 

 

     2853     

+   7136 

 

P 1 /      2461     

+   5379 

 

P 1 / 

     76432     

+   21562 

 

P 1 /      25436     

+   73597 

 

P 1 / 

125478     

+   842521 

 

P 1 /      125430     

+   898654 

 

P 1 / 

Skupno število točk: 6  

 

6  

Vse možne točke: 6 6 

 

Iz tabele 6 je razvidno, da je učenec vse račune pisnega seštevanja s prehodom in brez prehoda 

čez desetico rešil pravilno. Dosegel je dvanajst točk od dvanajstih. Pri računanju je aritmetična 

dejstva priklical iz spomina. Učenec je uspešen pri izvajanju postopka pisnega seštevanja do 

milijon s prehodom in brez prehoda čez desetico.  
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Tabela 7: Pravilnost rešenih računov odštevanja s prehodom in brez prehoda čez desetico pred 

pričetkom izvajanja treninga 

Računi 

brez 

prehoda 

Izračun Točke Opombe Računi s 

prehodom 

Izračun Točke Opombe 

     6     

–   2 

 

P 1 /      15     

–     6 

 

P 1 / 

75 

–  31 

 

P 1 /      38     

–   29 

 

P 1 / 

     859     

–   435 

 

P 1 /      380     

–   167 

 

P 1 / 

     9674     

–   8320 

 

P 1 /      8946     

–   4268 

P 1 / 

     69749     

–   46510 

 

P 1 /      35068     

–   76234 

 

P 1 / 

     645788     

–   423465 

 

P 1 /      256797     

–   438563 

 

P 1 / 

Skupno število točk: 6  

 

6  

Vse možne točke: 6 6 

 

V tabeli 7 lahko vidimo, da je učenec rešil pravilno vse račune pisnega odštevanja brez prehoda 

čez desetico. Dosegel je dvanajst točk od dvanajstih. Posamezen rezultat računa je priklical iz 

spomina. Pri odštevanju s prehodom čez desetico je učenec uporabil strategijo poenostavljanja 

računov. S to strategijo je en račun razdelil na dva in seštel vmesna rezultata. Učenec je uporabil 

bolj zamudno strategijo računanja pri tistih računih, ki so vključevali prehod čez desetico. M. 

Kavkler (1997) izpostavlja, da so ravno učenci s SUT pogosto tisti, ki manjkrat prikličejo 

aritmetična dejstva. Pri reševanju aritmetičnih nalog pogosto uporabljajo časovno bolj 

obremenjujoče strategije. Nesistematičnost se kaže tako pri izbiri strategij kot pri hitrosti same 

izvedbe.  
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Tabela 8: Pravilnost rešenih računov množenja z enomestnim množiteljem s prehodom in 

brez prehoda čez desetico pred pričetkom izvajanja treninga 

Računi 

brez 

prehoda 

Izračun Točke Opombe Računi s 

prehodom 

Izračun Točke Opombe 

97 × 1 

 

P 1 / 54 × 6 

 

N 0 Napaka pri 

prištevanju 

števila, ki ga 

je bilo 

potrebno 

šteti dalje. 

120 × 3 

 

P 1 / 365 × 8 

 

N 0 Neizračunan 

račun. 

2021 × 2 

 

P 1 / 5694 × 7 

 

N 0 Neizračunan 

račun. 

 

97865 × 0 

 

P 1 / 97645 × 9 

 

N 0 Neizračunan 

račun. 

102212 × 4 

 

P 1 / 182605 × 5 

 

N 0 Priklicano 

napačno 

aritmetično 

dejstvo. 

Skupno število točk: 5  

 

0  

Vse možne točke: 5 5 

 

V tabeli 8 je označeno, da je učenec vse račune pisnega množenja z enomestnim množiteljem 

brez prehoda čez desetico rešil pravilno. Dosegel je pet točk od petih. Računal je hitro in tiho, 

dejstva je priklical iz spomina. Ostale račune, ki so vključevali pisno množenje s prehodom čez 

desetico, učenec ni rešil ali pa jih je izračunal napačno, zato je dosegel nič točk od petih. Trije 

primeri množenja, ki so vključevali poštevanko števila 7, 8 ali 9 so bili izpuščeni. Pri enem 

računu se je pojavila napaka pri prištevanju števila, ki ga je bilo potrebno šteti dalje (6 x 5 + 2 

= 31). Pri zadnjem računu je učenec priklical napačno aritmetično dejstvo (5 x 5 = 30). Analiza 

napak kaže, da je učenčeva glavna ovira pri izpeljavi postopka pisnega množenja s prehodom 

čez desetico pomanjkljiva avtomatizacija aritmetičnih dejstev. Poštevanka, zlasti večjih števil, 

ni usvojena v zadostni meri. Geary (1994) navaja, da ima veliko učencev s SUT težave s 

priklicem aritmetičnih dejstev iz dolgotrajnega spomina, kar je lahko povezano s slabšim 

semantičnim pomnjenjem. 
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Tabela 9: Pravilnost rešenih računov množenja z dvomestnim množiteljem s prehodom in 

brez prehoda čez desetico 

Računi 

brez 

prehoda 

Izračun Točke Opombe Računi s 

prehodom 

Izračun Točke Opombe 

53 × 11 

 

P 1 / 28 × 79 

 

N 0 Neizračunan 

račun. 

12 × 12 

 

P 1 / 24 × 34 

 

P 1 / 

 

101 × 23 

 

N 0 Težave pri 

računanju z 0 
(0 + 2). 

685 × 57 

 

N 0 Nedokončan 

račun. 

1203 × 31 

 

N 0 Težave pri 

računanju z 0 
(0 + 9), 

neustrezno 

podpisovanje 

števil. 

9067 × 85 

 

N 0 Neizračunan 

račun. 

63825 × 10 

 

P 1 Neupoštevanje 

pravila za 

množenje z 
10. 

14325 × 26 

 

N 0 Napačno 

izračunan 

račun 
(neustrezno 

podpisovanje 

števil v 

stolpcu). 

Skupno število točk: 3  

 

1  

Vse možne točke: 5 5 

 

Iz tabele 9 je razvidno, da je učenec pri računih pisnega množenja z dvomestnim množiteljem 

brez prehoda čez desetico rešil pravilno tri račune in dosegel tri točke od petih. Dva računa sta 

bila izračunana napačno zaradi nepravilnega računanja s številom 0. Pri enem izmed računov, 

ki je bil sicer pravilno rešen, ni bilo upoštevano pravilo za množenje z 10. Izstopa dejstvo, da 

učenec pri pisnem seštevanju in odštevanju ni imel težav pri računanju s številom 0. Tovrstna 

napaka se pojavila pri postopku pisnega množenja in lahko kaže na miselno nefleksibilnost, za 

katero je značilno, da učenec nadaljuje z isto računsko operacijo skozi nalogo, ki zahteva rabo 

raznolikih računskih operacij. Poleg miselne nefleksibilnosti bi lahko napako pripisali tudi 

zmanjšani pozornosti. V primeru težav s pozornostjo pogosto zadostuje, da učenca opozorimo 

na računski znak in ta nato prikliče ustrezno strategijo reševanja aritmetičnega problema 

(Vipavc, 2015). Pri računanju z ničlo se pojavljajo aritmetične napake tudi zato, ker se učenci 

pogosto zmedejo, saj ima število 0 drugačen pomen pri seštevanju, odštevanju, množenju ter 

deljenju (Enright, 1989). 

V tabeli 9 opazimo, da je pri pisnem množenju z dvomestnim deliteljem s prehodom čez 

desetico ponovno izstopalo slabše obvladovanje poštevanke. Izmed petih računov je bil 

pravilno rešen le eden, zato je bil ta del naloge ovrednoten z eno točko od petih. Učenec dva 

računa ni rešil, medtem ko je en račun ostal nedokončan. Ti so vključevali poštevanko števil 7, 

8 ali 9. Pri zadnjem računu se je pojavilo tudi neprestano popravljanje vmesnih zmnožkov, kar 

je vplivalo na neustrezno podpisovanje števil v stolpcu in seštevanje napačnih števil. Učenec je 

med reševanjem preizkusa večkrat želel oditi na stranišče. Potreboval je veliko spodbud, da ga 
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je dokončal. Njegovo vedenje bi lahko pripisali frustracijam, ki nastopijo ob ponavljajoči se 

neuspešnosti. Zadnje pomembno vpliva na učno motivacijo. Pomanjkljiva učna motivacija se 

kaže v nizki pripravljenosti vlaganja truda za doseganje cilja, nizki vztrajnosti pri delu in 

izogibanju učnim nalogam. Na motivacijo učenca v veliki meri vpliva občutek kompetentnosti 

oziroma prepričanje v lastne zmožnosti. Ponavljajoči se neuspehi občutek kompetentnosti 

znižujejo (Magajna idr., 2008a). 

Tabela 10: Pravilnost rešenih računov deljenja z enomestnim deliteljem brez ostanka s 

prehodom in brez prehoda čez desetico pred pričetkom izvajanja treninga 

Računi 

brez 

prehoda in 

brez 

ostanka 

Izračun Točke Opombe Računi s 

prehodom 

in brez 

ostanka 

Izračun Točke Opombe 

62 : 2 = 

 

P 1 / 72 : 6 = 

 

P 1 / 

505 : 5 = 

 

N 0 Nedokon

čan 

postopek

. 

152 : 8 = 

 

N 0 Napačen 

izbor 

števila, ki 

ga je 

potrebno 

deliti. 

8448 : 4 = 

 

N 0 Nedokon

čan 

postopek

. 

1107 : 9 = 

 

N 0 Napačen 

izbor 

števila, ki 

ga je 

potrebno 

deliti. 

63996 : 3 = 

 

N 0 Nedokon

čan 

postopek

. 

48672 : 6 = 

 

N 0 Napačen 

izbor 

števila, ki 

ga je 

potrebno 

deliti. 

Skupno število točk: 1  

 

1  

Vse možne točke: 4 4 

 

Rezultati v tabeli 10 kažejo, da je učenec rešil pravilno en račun pisnega deljenja z enomestnim 

deliteljem brez prehoda čez desetico in brez ostanka ter dosegel eno točko od štirih. Da je en 

račun rešil pravilno, ga je bilo potrebno na začetku spomniti na postopek reševanja 

aritmetičnega problema, ker je tega pozabil. Pri naslednjih treh računih je začel s pravilno 

izvedbo postopka pisnega deljenja, vendar jih ni dokončal. Nedokončani postopki so bili 

posledica vmesnih ostankov, ki so predstavljali število 0 in so učenca zmedli ter mu dali 

občutek, da je postopek že izpeljal do konca, čeprav temu ni bilo tako. Rezultati sovpadajo s 

spoznanjem, da pisno deljenje predstavlja poseben izziv tudi za učence predmetne stopnje 

(DKNPZ, 2017). Učenci s PPUM slabše pomnijo in naredijo daljša zaporedja korakov v 

aritmetičnih postopkih, kar lahko predstavlja razlog za pojav omenjenih težav (Vipavc, 2015). 
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Pri pisnem deljenju s prehodom čez desetico je učenec ponovno pravilno izračunal le en račun 

in dobil eno točko od štirih. Napačno izračunani rezultati so bili posledica napačnega izbora 

deljenca (deljenje premajhnega števila). Učenec je bil med računanjem negotov, pogosto je 

želel povratno informacijo o pravilnosti svoje izvedbe.  

Tabela 11: Pravilnost rešenih računov deljenja z enomestnim deliteljem z ostankom s 

prehodom in brez prehoda čez desetico pred pričetkom izvajanja treninga 

Računi 

brez 

prehoda 

in z 

ostankom 

Izračun Točke Opombe Računi s 

prehodom 

in z 

ostankom 

Izračun Točke Opombe 

23 : 2 = 

 

N 0 Neustrezen 

vmesni 

ostanek. 

80 : 6 = 

 

P 1 / 

551 : 5 = 

 

N 0 Nedokončan 

postopek. 

685 : 7 = 

 

N 0 Napačen 

izbor 

števila, ki ga 

je potrebno 

deliti. 

9068 : 3 = 

 

N 0 Nedokončan 

postopek. 

2057 : 4 = 

 

N 0 Nedokončan 

postopek. 

8889 : 8 = 

 

N 0 Nedokončan 

postopek. 

81893 : 9 = 

 
N 0 Napačen 

izbor 

števila, ki ga 

je potrebno 

deliti. 

Skupno število točk: 0  

 

1  

Vse možne točke: 4 4 

 

V tabeli 11 lahko vidimo, da je učenec vse račune pisnega deljenja z enomestnim deliteljem 

brez prehoda čez desetico in z ostankom rešil napačno, zato je dobil nič točk od štirih. Pri enem 

računu se je zmotil pri zapisu vmesnega ostanka. V treh primerih je pričel s pravilno izpeljavo 

postopka deljenja, vendar tega ni dokončal. Ponovno se je zmedel zaradi vmesnih ostankov, ki 

so predstavljali število 0, zato je s postopkom pisnega deljenja predčasno zaključil. G. Kverh 

Žgur (2016) je izvedla analizo najpogostejših napak pri preizkusu Nacionalnega preverjanja 

znanja iz matematike. Osredotočila se je na učence s primanjkljaji na področju učenja 

matematike, kamor uvrščamo tudi učence s primanjkljaji pri aritmetiki. Analiza napak je 

pokazala, da ima veliko učencev s PPUM težave v postopku pisnega deljenja. Ovire se pojavijo 

zlasti v primerih, ko je ostanek manjši od delitelja, torej ko je količnik 0. Omenjenim učencem 

predstavlja izziv tudi ocenjevanje količnika, zato pogosto uporabijo strategijo ugotavljanja 

količnika s pisnimi računi množenja. 

Rezultati v tabeli 11 prav tako kažejo, da je učenec pri računih pisnega deljenja z enomestnim 

deliteljem s prehodom čez desetico in z ostankom rešil pravilno le en račun in dobil eno točko 

od štirih. V dveh primerih je do neustreznih rezultatov prišlo zaradi napačnega izbora deljenca 

(deljenje premajhnega števila). Pri enem računu pa je učenec začel s pravilno izvedbo postopka, 

vendar tega ni dokončal, zato je bil rezultat napačen.  
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Tabela 12: Pravilnost rešenih računov deljenja z dvomestnim deliteljem brez ostanka s 

prehodom in brez prehoda čez desetico pred pričetkom izvajanja treninga 

Računi brez 

prehoda in 

brez 

ostanka 

Izračun Točke Opombe Računi s 

prehodom 

in brez 

ostanka 

Izračun Točke Opombe 

22 : 11 = 

 

/ 0 Učenec 

računa ni 

želel 

rešiti. 

323 : 17 = 

 

/ 0 Učenec 

računa ni 

želel 

rešiti. 

120 : 30 = 

 

/ 0 Učenec 

računa ni 

želel 

rešiti. 

2706 : 22 = 

 

/ 0 Učenec 

računa ni 

želel 

rešiti. 

2884 : 14 = 

 

/ 0 Učenec 

računa ni 

želel 

rešiti. 

44068 : 76 = 

 

/ 0 Učenec 

računa ni 

želel 

rešiti. 

13634 : 17 = 

 

/ 0 Učenec 

računa ni 

želel 

rešiti. 

19393 : 43 = 

 

/ 0 Učenec 

računa ni 

želel 

rešiti. 

Skupno število točk: 0  

 

0  

Vse možne točke: 4 4 

 

Iz tabele 12 je razvidno, da je učenec dosegel nič točk od osmih. Učenec ni želel rešiti računov 

pisnega deljenja z dvomestnim deliteljem. Vztrajal je, da je postopek pozabil. Kljub spodbudam 

ni rešil niti enega računa. Rezultati ocene aritmetične spretnosti pisnega deljenja z dvomestnim 

deliteljem sovpadajo z ugotovitvijo Browna (1981, v Reikerås, 2006), da tip aritmetične 

operacije vpliva na stopnjo težavnosti oziroma zahtevnosti. Aritmetične naloge deljenja so 

opredeljene kot naloge z najtežjo računsko operacijo, saj se težavnost stopnjuje s številom 

zahtevanih korakov pri procesu reševanja problema. Morda je to razlog, da se najpogostejše 

aritmetične napake učencev s PPUA pri NPZ pojavljajo na področju pisnega deljenja (Kverh 

Žgur, 2016). Renwick (1935) opozarja, da ima veliko učencev težave pri pisnem deljenju. 

Ugotavlja, da je optimalna starost za pričetek usvajanja omenjenega postopka dvanajst let in 

sedem mesecev, kar se znotraj slovenskega šolskega sistema ne upošteva, saj pri nas pričnemo 

z obravnavo pisnega deljenja že v četrtem razredu, torej pri devetih letih. 

 

 

 

 

 

 



Pomoč učencu s težavami pri avtomatizaciji postopka pisnega množenja in deljenja v šestem razredu 

osnovne šole, Ines STAMCAR 

 

59 
 

Tabela 13: Pravilnost rešenih računov deljenja z dvomestnim deliteljem z ostankom in s 

prehodom čez desetico pred pričetkom izvajanja treninga 

Računi s prehodom 

in z ostankom 

Izračun Točke Opombe 

98 : 21 = 

 

/ 0 Učenec računa ni želel 

rešiti. 

631 : 70 = 

 

/ 0 Učenec računa ni želel 

rešiti. 

8066 : 40 = 

 

/ 0 Učenec računa ni želel 

rešiti. 

29497 : 98 = 

 

/ 0 Učenec računa ni želel 

rešiti. 

Skupno število točk: 0 

Vse možne točke: 4 

 

V tabeli 13 je označeno, da učenec ni rešil niti enega računa pisnega deljenja z dvomestnim 

deliteljem. Vztrajal je, da je postopek pozabil in da so dani računi zanj pretežki. Na vsak način 

se je želel izogniti reševanju aritmetičnih problemov. Strokovnjaki povezujejo čustven odnos 

do matematike z učno uspešnostjo na tem področju (Kavkler, 1997; Žakelj in Valenčič Zuljan, 

2015). N. Hribar in L. Magajna (2011b) opozarjata, da neugodne pretekle izkušnje učenca, ne 

vodijo zgolj v izogibanje učenju matematike in vrzeli v znanju, temveč lahko pomembno 

vplivajo na pojav matematične anksioznosti. Sousa (2008) pravi, da na učenčevo mnenje o 

matematiki lahko vplivata učitelj s svojim odnosom do učenca in razredno vzdušje. Pomembno 

je, da učitelj pri učencih spodbuja radovednost, vedoželjnost, jim dovoli napake pri reševanju 

matematičnih problemov, omogoča doživljanje uspeha in skrbi za pozitivno razredno vzdušje. 

II. del preizkusa – rezultati neformalnega preizkusa za ugotavljanje učenčevega 

konceptualnega znanja osnovnih računskih operacij 

Učenec je rešil pravilno matematične besedilne naloge, ki so zahtevale zgolj prepoznavanje 

računske operacije seštevanja, odštevanja, množenja in deljenja. Pravilno je povezal aritmetični 

pojem z dano računsko operacijo (npr. razdelila – deljenje). Večje težave so se pojavile pri 

besedilnih nalogah, kjer je bilo potrebno na podlagi besedila in sličice zapisati račun in ga 

izračunati. Učenec je pri nalogi, ki je zahtevala rabo računske operacije množenja, sešteval. 

Besedilne naloge, ki je temeljila na zapisu računa z računsko operacijo deljenja, učenec ni znal 

rešiti. Ocenjujem, da je učenčevo konceptualno znanje množenja in deljenja šibkejše. Kavkler 

(2007) navaja, da imajo učenci s PPUM pogosto ovire pri usvajanju matematičnih pojmov in 

konceptualnega znanja, ker se njihova kognitivna struktura ne razvija tako kot pri vrstnikih. 

Vzroke njihovih težav strokovnjaki pripisujejo slabšemu obvladovanju računskih operacij, 

izoliranemu pojmovnemu znanju ali proceduralnim težavam.  

7.3.7 Informacije o funkcioniranju učenca v razredu in individualnem delu 

Globalna ocena učenca je bila oblikovana na podlagi rezultatov izvedenih preizkusov ter testov, 

analize dokumentov iz učenčeve osebne mape, neformalnih razgovorov z učencem, njegovimi 
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starši, učiteljico petega razreda, učiteljico matematike, izvajalko učne pomoči iz Društva za 

pomoč mladim v stiski Žarek ter specialno in rehabilitacijsko pedagoginjo, ki je učenca 

obravnavala v preteklosti.  

Učenec v šolskem letu 2017/2018 obiskuje šesti razred osnovne šole. Je prijazen in spoštljiv. 

Ima dobro razvito domišljijo. Rad ima živali in računalniške igrice. Njegovo močno področje 

je šport. Uspešen je pri angleščini, kjer prevladuje dobro ustno izražanje in razumevanje 

pojmov. Učenec se je v preteklosti ukvarjal z akrobatiko. Na tem področju je bil uspešen. 

Trenutno trenira karate.  

Osebna mapa učenca je bila odprta v šolskem letu 2012/2013. V prvem razredu je bil usmerjen 

v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo kot učenec 

s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. Deležen je dveh ur dodatne strokovne pomoči 

tedensko in prilagoditev znotraj učnega procesa. 

V šolskem letu 2016/2017 je učenec uspešno zaključil peti razred z oceno dve pri matematiki. 

Učno snov je predeloval z velikim odporom. Delu in učenju se je izogibal. Na ocenjevanja 

znanja se je pripravljal v zadnjem trenutku ali pa sploh ne. Velikokrat je pozabil datum 

posameznega ocenjevanja znanja. Domače naloge je le redko opravljal. Doma je svoj prosti čas 

posvetil igranju igric na telefonu. Oče mu zaradi svoje bolezni pri učenju ni mogel pomagati, 

mama pa je bila pogosto službeno odsotna. Občasno je to nalogo prevzela njegova starejša 

sestra. Dvakrat tedensko je bil učenec deležen tudi učne pomoči v Društvu za pomoč mladim v 

stiski Žarek. Omenjenim uram učne pomoči se je izogibal. Izmišljeval si je različne razloge in 

z lažmi opravičeval svojo odsotnost. Če je bil z vedenjem soočen, je vse skupaj odločno zanikal. 

Ob očitkih je hitro postal užaljen. Na ure dodatne strokovne pomoči je vedno redno in 

samostojno prihajal. Na urah je sodeloval, za učenje je bil motiviran.  

Učenec ima že od začetka šolanja velike težave z razumevanjem slovenskega jezika. Njegovo 

besedišče je skromno. S slovenskim jezikom se srečuje večinoma le v šoli. Doma in s prijatelji 

govori materni jezik, ki je albanščina. V šoli potrebuje dodatno razlago pojmov, navodil in 

besedil. Slabše razvito besedišče zaradi dvojezičnosti vpliva na težave pri branju in pisanju. 

Stavčna struktura je še vedno okrnjena. Zapisi so skromni in pogosto polni pravopisnih napak. 

Bralno razumevanje je šibko. Učenec se izogiba branju knjig v prostem času. Težave, ki se 

kažejo pri razumevanju pojmov, vplivajo tudi na matematično področje. Učenec pogosto 

določen pojem poveže z napačno računsko operacijo. Da bi bil v šoli uspešen, je pomembno 

stalno preverjanje sprejetih informacij.  

Na podlagi rezultatov in podatkov, ki so bili pridobljeni v okviru začetnega preverjanja 

učenčevih aritmetičnih znanj in spretnosti, ugotavljam, da poštevanka števil 7, 8 in 9 ni 

avtomatizirana. Učencu prav tako povzročajo težave tisti računi poštevanke, kjer prvi faktor 

predstavlja število, ki je enako ali večje od števila 5. To pomembno vpliva na izvajanje postopka 

pisnega množenja. Račune pisnega množenja učenec pogosto ne dokonča, jih napačno izračuna 

in tudi izpušča, saj neavtomatizirana poštevanka števil 7, 8 in 9 vpliva na to, da jih ne zna rešiti. 

Pri izvajanju postopka pisnega množenja ne upošteva pravila za računanje s številom 10 

oziroma pravila za računanje z večkratniki števila 10. Težave se kažejo pri izmeničnem 

prehajanju od računske operacije množenja k računski operaciji seštevanja, kar pomeni, da 

učenec pogosto množi, ko je potrebno seštevati, posledično pa so rezultati računov napačni. 

Učenec je v pogovoru izpostavil, da se mu zdi poštevanka težka, prav tako postopek pisnega 

deljenja. Za poznavanje in pravilno izvedbo postopka pisnega deljenja je v šolskem letu 

2016/2017 dobil komaj pozitivno oceno. Ovire pri avtomatizaciji postopka pisnega deljenja so 

se pokazale tudi pri začetnem ocenjevanju aritmetičnih znanj in spretnosti, kjer večina računov 
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pisnega deljenja z enomestnim in dvomestnim deliteljem ni bila dokončanih oziroma so bili 

izpuščeni. Nedokončani so bili, ker je učenec vmesni ostanek, ki je predstavljal število 0, 

zamenjal s končnim ostankom ter tako z izvajanjem postopka predčasno zaključil. Učenec je 

pogosto delil premajhno število (napačen izbor števila, ki ga je bilo potrebno deliti). Dodatno 

oviro pri pisnem deljenju je predstavljala pomanjkljiva avtomatizacija poštevanke števil 7, 8 in 

9.  

Učenčev odnos do reševanja nalog pisnega množenja in deljenja je odklonilen. Učenec nima 

razvitih učinkovitih strategij, ki bi mu omogočile uspešno premagovanje ter zmanjševanje 

primanjkljajev na področju pisnega množenja in deljenja. Zgoraj omenjene težave vplivajo na 

fleksibilnost pri računanju ter obvladovanje konceptualnega znanja množenja in deljenja. Na 

testu fleksibilnega računanja je učenec le v enem primeru sestavil enostaven račun, ki je 

vključeval računsko operacijo deljenja. Računskih operacij deljenja na omenjenem testu ni 

uporabljal. Preizkus konceptualnega znanja pa je pokazal, da je razumevanje koncepta 

množenja in deljenja šibkejše. 

Učiteljica matematike v šestem razredu opaža, da učenec vse težje sledi redni učni snovi zaradi 

pomanjkljivo usvojenih deklarativnih in proceduralnih znanj. Napake, ki se pojavljajo pri 

pisnem množenju in deljenju, so naslednje: pričetek računanja na napačni strani, neupoštevanje 

pravila za deljenje večjega števila z manjšim in neupoštevanje prehoda čez desetico. Učenec 

ima težave pri računanju s številoma 0 ali 1. Števila tudi obrača. Zapisi so slabše berljivi in 

neurejeni, kar dodatno vpliva na težave pri računanju. Učenec neprestano popravlja rezultate, 

zato se v zapisih težje znajde, posledično je tudi podpisovanje števil v stolpcu ali vrstici 

neustrezno. Kljub vsem oviram, je matematika eden izmed učenčevih ljubših predmetih 

področij. 

7.4 Trening za izboljšanje učenčeve uspešnosti pri izvajanju 
postopka pisnega množenja in deljenja 

7.4.1 Načrtovanje treninga  

Trening je obsegal 30 srečanj z učencem. Trajal je osem tednov, od 22. januarja do 22. marca 

2018. Srečanja so potekala štirikrat tedensko na učenčevi osnovni šoli (v delovnih prostorih 

specialne pedagoginje). Posamezno srečanje z učencem je trajalo eno šolsko uro. Program 

treninga je bil zasnovan na podlagi globalne ocene učenčevega funkcioniranja. Trening je 

temeljil na izboljšanju učenčeve uspešnosti pri izvajanju postopka pisnega množenja in 

deljenja. Vključeval je načela dobre poučevalne prakse, rabo raznovrstnih opor, učenje strategij 

reševanja aritmetičnih nalog, uporabo mnemotehnik ter povezovanje deklarativnega, 

proceduralnega, pojmovnega in konceptualnega znanja. Cilji treninga so bili oblikovani glede 

na trenutno predznanje učenca, njegova močna področja ter primanjkljaje. Te sem prilagajala 

glede na napredek učenca. Pri zastavljanju ciljev so bila v pomoč tudi opažanja prostovoljke iz 

Društva za delo z mladim v stiski Žarek, ki je z učencem enkrat tedensko utrjevala vsebine, 

obravnavane na treningu, s predstavljenimi strategijami in oporami. Izhodišče za pripravo učnih 

ur so bila dognanja naših in tujih avtorjev, ki so predstavljena v teoretičnem delu magistrskega 

dela. V priprave na poučevanje sem vključila lastne ideje, didaktične pripomočke, ki sem jih 

pripravila, ter učenčeve predloge. Izbirala sem aktivnosti in materiale, ki so odgovarjali 

učenčevemu prevladujočemu učnemu stilu, njegovemu predznanju in interesom. Poskušala sem 

vplivati na učenčevo motivacijo tako, da sem pripravila ravno prav zahtevne in zanimive 

naloge. S tem sem želela izboljšati učenčevo motivacijo za reševanje aritmetičnih nalog, ki 

vključujejo naloge pisnega množenja in deljenja. Ostali cilji so navedeni v naslednjem 



Pomoč učencu s težavami pri avtomatizaciji postopka pisnega množenja in deljenja v šestem razredu 

osnovne šole, Ines STAMCAR 

 

62 
 

podpoglavju in se nanašajo na usvajanje in urjenje deklarativnega, proceduralnega, pojmovnega 

in konceptualnega znanja na področju pisnega množenja in deljenja.  

7.4.2 Namen in cilji treninga 

Namen treninga je bil izboljšati učenčevo uspešnost pri izvajanju postopka pisnega množenja 

in avtomatizirati postopek pisnega deljenja z načeli dobre poučevalne prakse, rabo ponazoril, 

poučevanjem strategij reševanja nalog z odkrivanjem povezav med dejstvi in pravili, 

povezovanjem različnih vidikov matematičnih znanj, uporabo mnemotehnik ter učenjem 

kompenzacijskih strategij. 

Tabela 14: Cilji treninga na področju pisnega deljenja 

Odkrite težave na področju pisnega 

množenja 

Cilji treninga na področju pisnega 

množenja 

Nezadostno utrjena poštevanka. Težave pri 

priklicu aritmetičnih dejstev, kjer prvi faktor 

množenja predstavlja število, ki je enako ali 

večje od 5. 

Učenec prikliče aritmetična dejstva tistih 

računov, kjer je množenec enak ali večji od 

5.  

Nedokončani ali nerešeni računi. Izogibanje 

računom, ki zajemajo poštevanko večjih 

števil.  

Učenec reši račune, ki zajemajo poštevanko 

večjih števil.  

Neavtomatizirana poštevanka števil 7, 8 in 9. Učenec avtomatizira poštevanko števil 7, 8 in 

9. 

Izpuščanje preizkusa rezultata. Učenec uporablja žepno računalo pri 

preizkusu rezultata.  

Neustrezno podpisovanje števil v stolpcu ali 

vrstici zaradi neprestanega popravljanja 

vmesnih zmnožkov. 

Učenec natančno podpisuje števila v vrstici 

in v stolpcu, še posebej v primeru 

popravljanja vmesnih zmnožkov. 

Neupoštevanje pravila za množenje z 

večkratniki števila 10. 

Učenec upošteva pravilo za množenje z 

večkratniki števila 10. 

Nenatančnost pri prištevanju vmesnega 

ostanka. 

Učenec je natančen pri prištevanju vmesnega 

ostanka. 

Težave pri povezovanju pojmov z računsko 

operacijo množenja (besedilne naloge). 

Učenec v besedilnih nalogah poišče in 

poveže pojem z računsko operacijo množenja 

ter sestavi ustrezen račun pisnega množenja.   
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Tabela 15: Cilji treninga na področju pisnega množenja 

Odkrite težave na področju pisnega 

deljenja 

Cilji treninga na področju pisnega 

deljenja 

Težave pri priklicu korakov postopka. Učenec s kartončkom izpelje postopek 

pisnega deljenja po predstavljenih korakih: 

 

 oceni rezultat, 

 deli po prikazanem zaporedju 

korakov, 

 po izračunu napravi preizkus s 

kalkulatorjem in primerja rezultat z 

dobljenim številom. 

Neupoštevanje zaporedja korakov v 

postopku (izpuščanje ocene rezultata in 

končnega preizkusa za preverjanje 

pravilnosti izračuna). 

Učenec pravilno oceni rezultat in preveri 

pravilnost izračuna z žepnim računalom.  

Nedokončan postopek pisnega deljenja 

oziroma predčasno zaključen postopek, ko je 

vmesni ostanek število 0. 

Učenec usvoji postopek pisnega deljenja. 

Vmesni ostanki, ki predstavljajo število 0, 

učenca pri računanju ne zmotijo. 

Napačen izbor začetnega števila, ki ga je 

potrebno deliti. 

Učenec pravilno določi začetno število, ki ga 

mora deliti.  

Nenatančnost pri določanju končnega 

ostanka. 

Učenec je natančen pri določanju končnega 

ostanka. 

Nemotiviranost za reševanje aritmetičnih 

nalog, ki zajemajo pisno deljenje z 

dvomestnim deliteljem. Izogibanje reševanju 

tovrstnih računov. 

Učenec brez dodatne spodbude reši račune 

pisnega deljenja z dvomestnim deliteljem po 

predstavljenih korakih. 

Težave pri povezovanju pojmov z računsko 

operacijo deljenja (besedilne naloge). 

Učenec v besedilnih nalogah poišče in 

pravilno poveže dan pojem z računsko 

operacijo deljenja ter na podlagi tega sestavi 

ustrezen račun. 

7.4.3 Opis in struktura treninga 

Trening je obsegal 30 srečanj. Z učencem sva se srečevala štirikrat tedensko (ponedeljek, torek, 

sreda in petek) na učenčevi osnovni šoli. Testi, preizkusi in vprašalnik, ki so služili za 

pridobivanje informacij o učenčevem začetnem funkcioniranju in merjenju končnega napredka, 

so bili izvedeni na dodatnih srečanjih z učencem. Posamezna učna ura z učencem je trajala 45 

minut. Učna ura je vključevala naslednje elemente: uvod, izhodišče, osrednji del, povzetek in 

zaključek.  

a) Struktura učne ure v okviru treninga pisnega množenja:  

Uvod (3–5 minut): Uvodni pogovor z učencem o počutju in aktualnih dogodkih v njegovem 

življenju. Priprava delovne površine in pripomočkov, potrebnih za delo. 

Izhodišče (5 minut): Ponovitev vsebine treninga iz preteklih srečanj in utrjevanje usvojenih 

pravil, pojmov in postopkov, ki so ključni za izvajanje postopka pisnega množenja. Ponovitev 

poštevanke števil, ki jih je učenec že obvladal; pregled plakatov s ključnimi pravili; ponovitev 
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pojmov v povezavi z računsko operacijo množenja; ponovitev korakov izvajanja postopka 

pisnega množenja.  

Osrednji del (25 minut): Utrjevanje poštevanke več števil oziroma predstavitev strategije za 

zapomnitev poštevanke števil 6, 7, 8 ali 9. Urjenje rabe naučene strategije pri nalogi na 

delovnem listu in v okviru prikaza večkratnikov poštevanke obravnavanega števila na številski 

osi, računov pisnega množenja ter besedilne naloge. Poudarek na utrjevanju pravil, pomembnih 

za izpeljavo postopka pisnega množenja z oporami (pravila, zapisana na plakatih, barvne opore 

ipd.). Spodbujanje k načrtovanju in samooceni lastnega dela (računi pisnega množenja). 

Usvajanje pojmovnega in konceptualnega znanja znotraj besedilne naloge. Podčrtavanje in 

izpis pojmov, povezanih z računsko operacijo množenja (plakat, ki predstavlja »zid besed«).  

Povzetek (5 minut): Obnovitev ključnih spoznanj srečanja in na novo naučenih aritmetičnih 

dejstev, pravil ali pojmov. 

Zaključek (5 minut): Dejavnost sproščanja (npr. risanje v zdrob, barvanje, poslušanje glasbe 

itd.). 

b) Struktura učne ure v okviru treninga pisnega deljenja:  

Uvod (3–5 minut): Uvodni pogovor z učencem o počutju in aktualnih dogodkih v njegovem 

življenju. Priprava delovne površine in pripomočkov, potrebnih za delo. 

Izhodišče (5 minut): Ponovitev vsebine treninga iz preteklih srečanj in utrjevanje usvojenih 

pravil, pojmov in postopkov, ki so ključni za izvajanje postopka pisnega deljenja. Ponovitev 

poštevanke vseh števil; ponovitev osnov deljenja z igro ali nalogo na delovnem listu; pregled 

plakatov s ključnimi pravili; ponovitev pojmov v povezavi z računsko operacijo deljenja; 

ponovitev korakov izvajanja postopka pisnega deljenja.  

Osrednji del (25 minut): Predstavitev strategije za zapomnitev korakov pisnega deljenja. 

Urjenje rabe naučene strategije v okviru računov pisnega deljenja ter besedilne naloge. Po 

potrebi pomoč z opornim kartončkom z navedenimi koraki izvajanja postopka. Poudarek na 

utrjevanju pravil, pomembnih za izpeljavo postopka pisnega deljenja (npr. puščica za 

označevanje smeri računanja). Spodbujanje k načrtovanju in samooceni lastnega dela. 

Usvajanje pojmovnega in konceptualnega znanja znotraj besedilne naloge. Podčrtavanje in 

izpis pojmov, povezanih z računsko operacijo deljenja (plakat, ki predstavlja »zid besed«).  

Povzetek (5 minut): Obnovitev ključnih spoznanj srečanja in na novo naučenih aritmetičnih 

dejstev, pravil ali pojmov. 

Zaključek (5 minut): Dejavnost sproščanja. 

Trening je bil strukturiran, razdeljen na posamezna vsebinska področja dela glede na število 

srečanj z učencem. Zahtevnost srečanj se je postopno povečevala. 

V tabeli 16 so prikazane obravnavane vsebine na posameznih srečanjih z učencem. 
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Tabela 16: Prikaz obravnavanih vsebin znotraj treninga pisnega množenja 

Srečanja Vsebinska področja 

1–3 Urjenje strategij za zapomnitev poštevanke 

števil 0, 1, 2, 3, 4, 5 in 10. 

4–6 Urjenje strategije za zapomnitev poštevanke 

števila 6. 

7–9 Urjenje strategije za zapomnitev poštevanke 

števila 9. 

10–12 Urjenje strategije za zapomnitev poštevanke 

števila 7. 

13–15 Urjenje strategije za zapomnitev poštevanke 

števila 8. 

16 Utrjevanje poštevanke vseh števil. 

 

Skozi celoten trening Utrjevanje postopka pisnega množenja 

(utrjevanje pravilnega podpisovanja števil, 

spodbujanje k natančnosti pri prištevanju 

ostanka in izpeljavi preizkusa preverjanja 

rezultata z žepnim računalom). 

 

Utrjevanje pojmovnega in konceptualnega 

znanja v povezavi z aritmetično operacijo 

množenja (besedilne naloge) . 

 

Urjenje pravilne rabe pravil za računanje z 

večkratniki števila 10 (v okviru postopka 

pisnega množenja). 

Načrtovanje in samoocena lastnega dela – 

učenec. 
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Tabela 17: Prikaz obravnavanih vsebin znotraj treninga pisnega deljenja 

Srečanja Področje dela 

17–18 Ponovitev poštevanke in osnov deljenja. 

19–20 Urjenje postopka pisnega deljenja z 

enomestnim deliteljem brez ostanka s 

prehodom in brez. 

21–22 Urjenje postopka pisnega deljenja z 

enomestnim deliteljem z ostankom s 

prehodom in brez. 

23–24 Urjenje postopka pisnega deljenja z 

dvomestnim deliteljem brez prehoda in brez 

ostanka. 

25–27 Urjenje postopka pisnega deljenja z 

dvomestnim deliteljem s prehodom in brez 

ostanka. 

28–30 Urjenje postopka pisnega deljenja z 

dvomestnim deliteljem s prehodom in z 

ostankom. 

Skozi celoten trening  Utrjevanje pojmovnega in konceptualnega 

znanja v povezavi z aritmetično operacijo 

deljenja (besedilne naloge).  

 

Načrtovanje in samoocena lastnega dela – 

učenec. 

7.4.4 Uporabljene metode dela, pristopi, strategije in pripomočki 

7.4.4.1 Utrjevanje poštevanke števil 0, 1, 2, 3, 4, 5 in 10 in deljenja s količniki 
poštevanke s pomočjo didaktičnih iger 

V nadaljevanju bo predstavljeno utrjevanje poštevanke števil 0, 1, 2, 3, 4, 5 in 10, ki je potekalo 

z didaktičnimi igrami. Izpostavljene bodo prirejene družabne oziroma didaktične igre, ki so bile 

v treningu največkrat uporabljene. 

 Prirejena igra tombola 

Na začetku igre sva z učencem izbrala vsak svojo igralno predlogo, na kateri so bili zapisani 

večkratniki poštevanke več števil. Nato sva iz »skrivnostnega mošnjička« izmenjujoče vlekla 

kartončke s števili, ki so prav tako predstavljali večkratnike prej omenjenih števil. Vsako število 

na kartončku sva glasno prebrala. Posameznik, ki je imel na svoji predlogi izžrebano število, 

ga je pokril z žetonom. Zmagovalec je bil tisti, ki je z žetoni prvi pokril eno izmed vrstic na 

igralni predlogi in ob tem zaklical »TOMBOLA«.  
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Slika 10: Prirejena igra tombola 

 Prirejene igra s kartami črni peter 

Navodila igre so bila enaka navodilom klasične igre črni peter. S to razliko, da sta par 

predstavljali karti z računom poštevanke in njegovim rezultatom. Igra je potekala toliko časa, 

dokler nekomu ni ostala v roki le karta črni peter. Zmagovalec igre je bil tisti, ki je zbral največ 

parov.  

 
Slika 11: Prirejena igra črni peter 

 Prirejena igra vojna 

Z učencem sva si razdelila karte, na katerih so bili računi poštevanke enega ali več števil. Tako 

je imel vsak svoj kupček kart z računi, obrnjenimi navzdol. Nato sva istočasno odkrila vsak po 

eno karto iz kupčka in izračunala zapisani račun. Učenec je povedal, kdo od naju je dosegel 

višji rezultat oziroma zmnožek. Isti igralec je pobral obe karti in ju odložil na poseben kup. V 

primeru enakega rezultata je nastopila »vojna«. Takrat je vsak odložil po eno karto tako, da je 

soigralec ni videl. Na to karto sva odložila še eno karto iz svojega kupa z računom, obrnjenim 

navzgor. Ponovno sva izračunala račun, vsak na svoji »drugi karti«. Zmagovalec »vojne« je bil 

tisti, katerega zmnožek števil je bil višji. Njemu so pripadale vse karte, ki so bile uporabljene v 

»vojni«. Igra se je končala na način, da sva z učencem določila, kdo je zbral več kart in tako 

dobila zmagovalca.  

 Pokrivanka 

Učenec je pri tej igri delal popolnoma samostojno. Izbral je predlogo, na kateri so bili računi 

poštevanke določenega števila. Poleg njega so bili na kartončkih zapisani rezultati teh računov. 

Učenec je moral prebrati račun na plošči in poiskati kartonček z njegovim rezultatom. 

Kartonček je moral položiti na mesto računa, in sicer z rezultatom, obrnjenim navzdol. Z igro 

je končal, ko je bil vsak kartonček na svojem mestu.  
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Slika 12: Pokrivanka 

 Igra z jajčno škatlo  

Pri tej dejavnosti je bila uporabljena jajčna škatla, ki sem jo pripravila predhodno. Pripravila 

sem jo tako, da sem v njeno notranjost, v posamezne prostorčke, zapisala števila (npr. 1, 2, 5). 

Ko je bilo v vsakem praznem prostorčku zapisano število, sva z učencem položila v škatlo dve 

kocki, ki ju sicer uporabljamo pri klasičnih družabnih igrah. Kocki sta bili prilagojeni. Vsaka 

kocka je vključevala števke od 0 do 5. Škatlo sva nato zaprla in igra se je pričela. Prvi je bil na 

vrsti učenec, ki je škatlo dobro pretresel. Nato je škatlo odprl in seštel števke, prikazane na obeh 

kockah. Vsoto števk je zatem pomnožil s številom, zapisanim v prostorčku, kjer je pristala ena 

izmed figuric, in povedal rezultat. Če je račun izračunal pravilno, je dobil en žeton. Na isti način 

sem z igro nadaljevala jaz. Zmagal je tisti, ki je zbral največ žetonov.  

 Igra iskanje parov 

Na tla učilnice sem položila kartone z napisanimi računi poštevanke več števil. Na vsakem 

kartonu je bil zapisan en račun. Na drugo stran učilnice sem razporedila rezultate teh računov. 

Učenec je moral hoditi po učilnici in zbrati čim več parov v čim krajšem času. Po pretečenem 

času je povedal, kateri kartončki spadajo skupaj. Glasno je prebral račun in njegov rezultat. 

Povratno informacijo so učencu nudile oznake na hrbtni strani vsakega kartončka.  

 Ponavljanje večkratnikov s sodelovalnimi kartami 

Sodelovalne karte so bile namenjene utrjevanju poštevanke števil v urejenem ali mešanem 

vrstnem redu. Na eni strani karte je bil zapisan račun, na drugi strani pa njegov rezultat. Učenec 

je dobro premešal karte in jih položil v kupček. V roke je vzel prvo kartico iz kupčka in 

izračunal zapisan račun. Pravilnost rezultata je preveril tako, da je kartico obrnil in preveril 

pravilnost svoje rešitve. Z dejavnostjo je nadaljeval, dokler ni zmanjkalo kartic v kupčku.  

 Igra podaj žogo 

Na glas sem izgovorila račun poštevanke določenega števila in učencu podala žogo. Učenec je 

račun izračunal in žogo podal nazaj. Če se je zmotil pri rezultatu sem mu vrnila žogo. To je za 

učenca predstavljalo znak, da mora ponovno izračunati račun. Na koncu sva si z učencem vloge 

zamenjala. Igro sva z učencem igrala tudi na način, da sem določila večkratnik, on pa je moral 

sestaviti račun in žogo podati nazaj.  
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 Dejavnost gradnja stolpa 

Pri tej igri sva z učencem uporabila didaktični komplet za matematiko Numicon.  

 
Slika 13: Komplet Numicon 

Z učencem sva material iz kompleta uporabila za utrjevanje poštevanke števila v urejenem 

vrstnem redu. Na tablo sva zapisala račune, rezultate pa sva predstavila z gradnjo stolpa. Stolp 

sva zgradila s pomočjo barvastih čepkov Numicon in oblik Numicon, kjer vsaka oblika 

predstavlja določeno števko. Z učencem sva obliko polagala eno na drugo in vmes postavljala 

čepke. Najprej sva naglas povedala račun in nato rezultat še prikazala.  

 
Slika 14: Igra gradnja stolpa 

 Sestavljanka z avtomobili  

Učenec je dobil predlogo z obrisi puzzlov. V vsakem obrisu je bil zapisan račun. Učenčeva 

naloga je bila, da račun izračuna in poišče puzzle, na katerem je bil zapisan rezultat tega računa. 

Ko je puzzle našel, ga je položil na mesto računa. Povratno informacijo o pravilnosti 

izračunanih računov je učenec dobil, ko je sestavil končno sliko.  

 
Slika 15: Sestavljanka z avtomobili 

http://www.simetris.si/numicon/wp-content/uploads/2014/08/Numicon_doma.jpg
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Slika 16: Sestavljanka s kockami 

 Prirejena igra hitro do cilja 

Pri tej igri sva si z učencem izbrala vsak svojo figurico, ki sva jo premikala po igralnih poljih 

glede na prikazano število pik na predhodno vrženi kocki. Vsak je vrgel kocko in premaknil 

svojo figurico za prikazano število pik. Če je nekdo vrgel kocko z dvema, štirimi ali šestimi 

pikami (soda števila), je lahko izvlekel kartonček iz kupčka, ki se je nahajal na sredini in 

izračunal račun na njem. Računi so bili namenjeni utrjevanju poštevanke več števil. V primeru 

pravilnega izračuna je ta oseba premaknila svojo figurico za dodatno polje naprej. V 

nasprotnem primeru je ostala s figurico na polju, kjer je bila. Zmagal je tisti, ki je prvi prišel do 

cilja s čim manj napačno izračunanimi računi.    

 Igra zavrti in pobarvaj 

Igra je podrobneje predstavljena v prilogi 1.  

 
Slika 17: Igra zavrti in pobarvaj 

 Naloga skrita slika 

Učenec je ustno izračunal posamezen enostavni račun deljenja na delovnem listu in preveril 

rezultat s kartonom s poštevanko. Po preverjanju rezultata je učenec pobarval del slike s tem 

računom. Na koncu je povedal, kaj prikazuje slika.    
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 Naloge na spletu 

Učenec je utrjeval enostavne račune deljenja z nalogami na spletu (http://www2.arnes.si/ 

~osljjk6/matematika/mat_100/racunam_do_100_deljenje1.htm). Iz danih števil je sestavljal 

račune deljenja, računal je s ponazorili, preizkusil se je v časovno omejenem računanju. 

Povratno informacijo o pravilnosti izvedbe je učenec dobil preko igre.   

 Naloga sestavljanja računov 

Učenec je moral na podlagi danega navodila in slikovne ponazoritve sestaviti ustrezen račun 

deljenja. Na začetnih srečanjih sva z učencem slikovno ponazoritev podkrepila s konkretnimi 

predmeti, v nadaljevanju pa ta prilagoditev ni bila več potrebna. Znotraj te naloge sva se z 

učencem pogovarjala tudi o nadomeščanju računa seštevanja z računom množenja. Sproti sva 

preverjala pravilnost njegovih rešitev. 

 Igra kviz 

Pri igri sva izhajala iz trditev, ki so se nanašale na računsko operacijo deljenja. Učenec je imel 

v roki dve zastavici. Prebrala sem posamezno trditev, učenec pa je dvignil belo zastavico, če je 

bila trditev pravilna, ali oranžno zastavico, če je bila trditev napačna. Kviz je obsegal deset 

trditev. Učenec je moral zbrati osem točk od desetih, da je postal zmagovalec kviza in dobil 

simbolično nagrado (primeri trditve za računsko operacijo množenja so v prilogi 1).  

7.4.4.2 Strategije za zapomnitev večkratnikov poštevanke števil 6, 7, 8 in 9 

a) Strategija za zapomnitev večkratnikov poštevanke števila 6 

Pri učenju večkratnikov števila 6 sva z učencem izhajala iz poštevanke števila 5. Temu sva 

namenila tri učne ure. Prvo srečanje se je pričelo s ponovitvijo večkratnikov števila 5. Ko sem 

se prepričala, da učenec poštevanko števila 5 dobro obvlada, sem pričela s predstavitvijo 

strategije za učenje večkratnikov poštevanke števila 6. Na tablo sem zapisala prvo polovico 

računov poštevanke števila 6. Učencu sem pojasnila, da posamezen rezultat lahko izpeljemo iz 

poštevanke števila 5, in sicer tako, da zapišemo račun poštevanke števila 5 in prištejemo število, 

ki predstavlja množenca.  

Primer: 

1 x 6 = 1 x 5 + 1 

2 x 6 = 2 x 5 + 2  

3 x 6 = 3 x 5 + 3 

4 x 6 = 4 x 5 + 4 

5 x 6 = 5 x 5 + 5 

Skupaj z učencem sva na zgornjih primerih ponavljala korake strategije, izhajala sva iz 

poštevanke števila 5. Izpeljavo posameznega računa sva vedno zapisala na daljši način (npr. 

2 x 6 = 2 x 5 + 2). Račune sva glasno izgovarjala skupaj z njihovimi večkratniki. Rezultate sva 

zapisovala na tablo. Nadaljevala sva s ponavljanjem večkratnikov poštevanke števila 6 in 

utrjevanjem korakov naučene strategije pri nalogi na delovnem listu. Večkratnike prve polovice 

računov poštevanke obravnavanega števila sva tudi prikazala grafično s številsko osjo. Sledilo 

je utrjevanje strategije in ponavljanje večkratnikov znotraj računov pisnega množenja in 

besedilne naloge v povezavi z računsko operacijo množenja. Na prvem srečanju je bil poudarek 
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na učenju strategije za zapomnitev prve polovice večkratnikov poštevanke števila 6 v urejenem 

vrstnem redu.   

V uvodnem delu naslednje učne ure sva se z učencem posvetila utrjevanju in ponavljanju 

naučene strategije ter že usvojenih večkratnikov poštevanke števila 6. Nadaljevala sva z 

usvojeno strategijo in prikazala njeno rabo pri zapomnitvi večkratnikov druge polovice računov 

poštevanke števila 6, ki so bili tokrat naslednji:  

6 x 6 = 6 x 5 + 6 

7 x 6 = 7 x 5 + 7  

8 x 6 = 8 x 5 + 8 

9 x 6 = 9 x 5 + 9 

10 x 6 = 10 x 5 + 10 

Predstavitev strategije je potekala na že poznan način, razlika je bila le v računih. Osrednji del 

ure je vseboval naslednje elemente: predstavitev strategije za zapomnitev večkratnikov računov 

druge polovice poštevanke števila 6, urjenje strategije in ponavljanje večkratnikov pri nalogi 

na delovnem listu, ponazoritev večkratnikov na številski osi, utrjevanje večkratnikov v okviru 

računov pisnega množenja ter besedilne naloge. 

Tretjo učno uro sva z učencem ponavljala večkratnike poštevanke števila 6 v mešanem vrstnem 

redu. To je potekalo preko družabnih iger, nalog na delovnem listu, računov pisnega množenja 

in besedilnih nalog v povezavi z računsko operacijo množenja. Ob utrjevanju večkratnikov sva 

z učencem glasno ponavljala tudi korake strategije, s katero sva priklicala rezultate poštevanke 

števila 6.  

b) Strategija za zapomnitev večkratnikov poštevanke števila 9 

Učenje večkratnikov števila 9 je potekalo s kompenzacijsko strategijo. Predstavitev strategije, 

ki je v pomoč pri pomnjenju poštevanke števila 9, je obsegala tri učne ure z učencem. Na prvem 

srečanju je bila pozornost namenjena predstavitvi strategije in njeni uporabi pri učenju prve 

polovice večkratnikov poštevanke števila 9 v urejenem vrstnem redu. Učenje je potekalo na 

način, da sem učenca najprej spodbudila k pozornemu poslušanju in na tablo zapisala račune 

poštevanke števila 9. Nato sem ga povabila pred tablo in ga prosila, da poleg računov začne 

pisati števke 0–9, od zgoraj navzdol, kot je prikazano spodaj. 

1 x 9 = 0 

2 x 9 = 1 

3 x 9 = 2 

4 x 9 = 3 

5 x 9 = 4 

6 x 9 = 5 

7 x 9 = 6 

8 x 9 = 7 

9 x 9 = 8 

10 x 9= 9 

 

Ko je učenec končal s pisanjem, sem mu naročila, naj ponovno zapiše števke 0–9, vendar tokrat 

v obratni smeri, od spodaj navzgor. Nadaljeval je tam, kjer je prej končal. 

  



Pomoč učencu s težavami pri avtomatizaciji postopka pisnega množenja in deljenja v šestem razredu 

osnovne šole, Ines STAMCAR 

 

73 
 

1 x 9 = 09 

2 x 9 = 18 

3 x 9 = 27 

4 x 9 = 36 

5 x 9 = 45 

6 x 9 = 54 

7 x 9 = 63 

8 x 9 = 72 

9 x 9 = 81 

10 x 9 = 90 

 

Po opravljeni nalogi, sem učenca povprašala, kaj opazi v rezultatu posameznega računa. Skupaj 

sva ugotovila, da je vsota posameznih števk v rezultatu vedno enaka 9 (npr. 2 x 9 = 18, 

1 + 8 = 9). Števka, ki predstavlja desetico rezultata, pa je vedno za eno manjša od prvega 

faktorja oziroma množenca. Učencu sem pojasnila, da si lahko s tema dvema korakoma lažje 

zapomni poštevanko števila 9.  

Predstavljeni strategiji je sledila naloga na delovnem listu oziroma reševanje prve polovice 

računov poštevanke števila 9 v urejenem vrstnem redu. Med računanjem je učenec glasno 

opisoval korake ugotavljanja večkratnikov poštevanke števila 9 (verbalizacija korakov 

usvojene strategije). Na ta način sem dobila informacijo o učenčevem razumevanju razlage in 

po potrebi korigirala njegovo izvedbo s takojšnjo povratno informacijo. Dejavnost se je 

zaključila s ponazarjanjem večkratnikov izračunanih računov na številski osi in uporabi 

naučene strategije znotraj računov pisnega množenja ter besedilne naloge.  

Naslednjo učno uro sva z učencem najprej ponovila poštevanko tistih števil, ki jih učenec že 

obvlada. Dodala sva še večkratnike prve polovice računov poštevanke števila 9. Ponovila sva 

tudi korake strategije, ki sva jo obravnavala prejšnjo učno uro. Sledila je predstavitev korakov 

strategije za lažje pomnjenje večkratnikov druge polovice računov poštevanke števila 9. To je 

potekalo na že znan način.  

Na tretjem srečanju sva z učencem na popolnoma enak način ponavljala večkratnike poštevanke 

števila 9 v mešanem vrstnem redu.  

c) Strategija za zapomnitev poštevanke števila 7 

Usvajanje večkratnikov poštevanke števila 7 je potekalo z zgodbami, ki so del 

informacijsko-komunikacijskega programa za učenje poštevanke (Times Tales). Zgodbe 

delujejo na principu mnemotehnik in predstavljajo zabaven ter enostaven način za učenje in 

zapomnitev večkratnikov poštevanke izbranega števila. Omenjene zgodbe so v angleškem 

jeziku. Te zgodbe smo uporabili, ker je učenčevo močno področje angleščina. 

  
Slika 18: Program Times Tales (Trigger Memory Co., b. d.) 
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Usvajanje strategije za zapomnitev večkratnikov poštevanke števila 7 je vključevalo tri srečanja 

z učencem. Na prvem srečanju je učenec usvojil večkratnike prve polovice računov poštevanke 

števila 7 v urejenem vrstnem redu. Na drugem srečanju je usvojil večkratnike druge polovice 

računov poštevanke števila 7 v urejenem vrstnem redu. Tretje srečanje pa je bilo namenjeno 

utrjevanju večkratnikov poštevanke števila 7 v mešanem vrstnem redu.  

Učenje večkratnikov s programom Times Tales temelji na učenju zgodb. Zgodbe zajemajo like. 

Vsaka števka predstavlja določen lik, ki ima ime. Preden sva se z učencem posvetila zgodbam, 

sva si dobro ogledala like, ki v zgodbah nastopajo. Sledilo je učenje večkratnikov. Z učencem 

sva si s posnetkom večkrat ogledala posamezno zgodbo. Nato sva vsebino zgodbe povzela v 

slovenskem jeziku. Vsebino je učenec tudi narisal. Risbe sva obesila na steno, da se je učenec 

lažje spomnil zgodbe, če je pozabil rezultat določenega računa. Sledilo je utrjevanje 

večkratnikov v sklopu naloge na delovnem listu in njihova ponazoritev na številski osi. Osrednji 

del ure se je zaključil s ponavljanjem večkratnikov znotraj računov pisnega množenja in 

besedilne naloge v povezavi z računsko operacijo množenja.  

 
Slika 19: Poštevanka števila 7 v zgodbi (Trigger Memory Co., b. d.) 

 
Slika 20: Poštevanka števila 7 v sliki (Trigger Memory Co., b. d.) 

 
Slika 21: Poštevanka števila 7 v risbi (Trigger Memory Co., b. d.) 

Druga učna ura z učencem je potekala na enak način, s to razliko, da je bil uvodni del ure 

namenjen ponavljanju že usvojenih večkratnikov poštevanke števila 7. Osrednji del ure pa je 

vključeval usvajanje večkratnikov druge polovice računov poštevanke števila 7 v urejenem 

vrstnem redu. 
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Enak sistem je zajemala tudi tretja učna ura z učencem, ki je temeljila na ponavljanju 

večkratnikov poštevanke števila 7 v mešanem vrstnem redu in utrjevanju naučenih zgodb, ki so 

učencu omogočile lažjo zapomnitev in priklic aritmetičnih dejstev. 

d) Strategija za zapomnitev večkratnikov poštevanke števila 8 

Usvajanje večkratnikov poštevanke števila 8 je podobno kot prej temeljilo na zgodbah. 

Zajemalo je tri srečanja z učencem. Prvo srečanje je bilo namenjeno usvajanju večkratnikov 

prve polovice računov poštevanke števila 8 v urejenem vrstnem redu. Drugo srečanje je 

temeljijo na učenju večkratnikov druge polovice računov poštevanke števila 8 prav tako v 

urejenem vrstnem redu. Tretje srečanje pa je zajemalo utrjevanje večkratnikov poštevanke 

števila 8 v mešanem vrstnem redu. 

Prvo uro sva z učencem najprej vsako števko povezala z določenim likom glede na njeno obliko 

(npr. števka 1 je predstavljala svečo, ker ji je po obliki podobna). Nato sva zapisala na list prvo 

polovico računov poštevanke števila 8. Posameznemu računu sva dodala rezultat v obliki sličic 

(npr. pri računu 1 x 8 sva nalepila sličico snežaka, ker ta predstavlja števko 8, ki je obenem 

rezultat računa). Enako sva storila pri vseh nadaljnjih računih. Sledilo je izmišljevanje zgodbe, 

ki je vključevala in povezovala prvo polovico večkratnikov poštevanke števila 8. Zgodbo sva 

tudi zapisala. Pri njenem oblikovanju je aktivno sodeloval tudi učenec.  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 
 

0 

 

Slika 22: Primer povezave števk z obliko (prirejeno po Litemind, b. d.) 

Po oblikovanju zgodbe je sledilo utrjevanje večkratnikov prvega dela poštevanke števila 8 s 

predstavljeno strategijo. Učenec je rešil nalogo na delovnem listu in nato prikazal večkratnike 

na številski osi.  

V nadaljevanju ure je večkratnike utrjeval še znotraj računov pisnega množenja in besedilne 

naloge, ki je bila povezana z računsko operacijo množenja. Med ponavljanjem sva z učencem 

ves čas izhajala iz zgodbe.  

Naslednjo učno uro sva z učencem najprej ponovila že usvojene večkratnike poštevanke števila 

8 ob zgodbi, ki sva jo sama sestavila. Sledilo je učenje večkratnikov druge polovice računov 

poštevanke števila 8. To sva storila na način, da sva nadaljevala z zgodbo iz prejšnjega srečanja. 

Ponovno sva zapisala račune drugega dela poštevanke in rezultate prikazala v obliki sličic. 
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Zapomnitev sva podkrepila z zapisom zgodbe. Učenec je nato na enak način kot prejšnjo uro 

utrjeval večkratnike druge polovice poštevanke števila 8.  

Tretja učna ura je bila namenjena ponavljanju večkratnikov poštevanke števila 8 v mešanem 

vrstnem redu. Utrjevanje je ponovno potekalo ob zgodbi. V primeru težav s priklicem zgodbe 

si je učenec pomagal z listom, na katerem je bila zapisana zgodba.  

Primer zgodbe za zapomnitev večkratnikov poštevanke števila 8: Labod in kača 

Uvod v zgodbo: Labod se je odločil, da se bo poročil s kačo, ki je živela na drugem koncu 

obale. Na pot je odplul s svojo jadrnico. 

Slika 23: Prvi del poštevanke števila 8 v zgodbi in sliki  

  

Račun Rezultat Vsebina zgodbe 

1 x 8 = 

 

Laboda je na pot pospremil 

najboljši prijatelj snežak. 

2 x 8 = 

 

Pred odhodom mu je podaril 

svečo in palico za golf. 

3 x 8 = 

 

Labod se je vkrcal na 

jadrnico. 

4 x 8 = 

 

Po dolgi uri vožnje je prišel 

do obale. Na obali sta se 

srečala kača in labod. 

5 x 8 = 

 

Poročila sta se in odplula z 

jadrnico po svetu. Za zajtrk 

sta rada jedla jajca. 
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2. del zgodbe 

Uvod v zgodbo: Ko se je labod poročil s kačo, je povabil najboljšega prijatelja snežaka na obisk 

na drugo stran obale.  

Slika 24: Drugi del poštevanke števila 8 v zgodbi in sliki 

7.4.4.3 Strategije in načini za usvajanje aritmetičnega konceptualnega, 
deklarativnega in proceduralnega znanja pri pisnem množenju in deljenju 

a) Grafična ponazoritev večkratnikov na številski premici 

Usvajanje strategije za zapomnitev poštevanke števil 6, 7, 8 ali 9 je bilo vedno podprto s 

ponazarjanjem večkratnikov na številski osi. Učenec je na predhodno pripravljeno številsko os 

zapisal večkratnike poštevanke obravnavanega števila. Pri priklicu aritmetičnih dejstev si je 

pomagal z naučenimi strategijami. Izdelana grafična opora je bila učencu v pomoč pri izvajanju 

postopka pisnega množenja. Opora je predstavljala izhodišče za preverjanje pravilnosti 

priklicanega večkratnika. To pomeni, da je učenec vsakokrat med računanjem z oporo preveril, 

ali je priklical ustrezno aritmetično dejstvo glede na dan račun. Grafična opora je bila vedno na 

vidnem mestu, da si je učenec z njo lahko pomagal. 

 
Slika 25: Primer prikaza večkratnikov poštevanke števila 7 na številski osi 

Račun Rezultat Vsebina zgodbe 

6 x 8 = 

 

Z jadrnico je snežak odplul 

na obisk k prijatelju. 

7 x 8 = 

 

Med potjo je lovil ribe, a je 

ujel le morskega konjička 

ter zajemalko. 

8 x 8 = 

 

Obdržal je zajemalko in jo 

pospravil v zaboj, ki je bil na 

jadrnici. Zagledal je obalo. 

9 x 8 = 

 

Z zastavo je pomahal 

prijatelju labodu, ko ga je 

zagledal. 

10 x 8 = 

 

Snežak je končno prispel do 

svojega prijatelja, ki mu je za 

dobrodošlico ponudil jajce. 
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b) Besedilna naloga za usvajanje aritmetičnega pojmovnega in konceptualnega znanja 

Z učencem sva vsako učno rešila besedilno nalogo, ki je omogočila usvajanje in utrjevanje 

pojmov, ki so povezani z računsko operacijo množenja in deljenja. Učenec je prebral besedilo 

naloge in podčrtal besedo, ki je ponazarjala računsko operacijo množenja ali deljenja. Pojem 

sva z učencem izpisala na poseben plakat, ki je predstavljal »zid besed« in je bil obešen na 

posebni tabli. V uvodu naslednjega srečanja sva z učencem ob pregledu plakata ponovila že 

usvojene pojme. 

 
Slika 26: »Zid besed« računske operacije deljenja  

Če je imel učenec težave z zapisom računa, sva besedilo naloge ponovno prebrala in prikazala 

vsebino s konkretnimi predmeti. Ves čas sem ga spodbujala k ponazarjanju prebranega z 

risanjem in upoštevanju korakov ter pravil pri izpeljavi postopka pisnega množenja ali deljenja. 

Pri tem so mu pomagale tudi opore, ki bodo predstavljene v nadaljevanju.  

Besedilne naloge so se skozi celoten trening stopnjevale po zahtevnosti. Enako velja za račune. 

V začetnih urah treninga so bili računi znotraj naloge zasnovani tako, da so vključevali 

poštevanko tistih števil, ki jih je učenec že dobro obvladal. Proti koncu treninga tovrstna 

prilagoditev ni bila več potrebna.  

c) Načrtovanje in samoocena dela 

Učenec je pred vsakim reševanjem računov pisnega množenja in deljenja dobil poseben list, 

kamor je zabeležil, koliko računov bi lahko rešil v 10–15 minutah. Nato je list odložil predse 

in se lotil računanja. Že med računanjem je učenec z žepnim računalom preveril število pravilno 

rešenih računov, število napačno rešenih računov in število tistih računov, pri katerih je napravil 

napako, vendar jo je na koncu tudi sam našel ter jo popravil. Svoje delo je ovrednotil z 

lepljenjem nalepk v posamezni stolpec v tabeli. V primeru pravilno rešenega računa je nalepil 

nalepko v prostor, ki je bil označen s kljukico. Če je bil račun napačno izračunan, je nalepka 

sodila v polje, označeno s križcem. Stolpec z zvezdico pa je bil namenjen računom z odkritimi 

in popravljenimi napakami. Pravilno rešena besedilna naloga je predstavljala dodatno nalepko, 

ki jo je bilo potrebno nalepiti v prvi stolpec. Nazadnje je učenec na listu obkrožil še obraz, ki 

je ponazarjal, v kolikšni meri je zadovoljen s svojim delom in dosežkom izvedene učne ure. Z 

učencem sva nato primerjala dosežek ure s pričakovanim in se o tem pogovorila. Učencu sem 

postavljala vprašanja, s čim je zadovoljen, kaj lahko v prihodnje izboljša, kakšni so njegovi 

predlogi za prihodnjo učno uro ipd. Če je bilo več nalepk v stolpcih s kljukico in zvezdico je na 

koncu ure sledila nagrada. Učenec je imel možnost sam izbrati dejavnost, s katero se je ura tudi 
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zaključila. To je zanj predstavljalo veliko motivacijo, zato se je pri reševanju računov zelo 

trudil.  

Vsako učno uro sva z učencem primerjala tudi aktualni dosežek z dosežkom prejšnje učne ure. 

To ga je spodbudilo k zastavljanju in doseganju vse višjih ciljev.  

 
Slika 27: Obrazec za načrtovanje in samooceno dela 

d) Spremljanje napredka in nagrajevanje 

Pred pričetkom izvajanja treninga je učenec izkazoval odpor do pisnega računanja, predvsem 

do pisnega deljenja z dvomestnim deliteljem. Na začetnem testiranju je dvomil o svojem delu 

in pogosto je želel oditi na stranišče. Zato sva vsako uro spremljala njegov napredek, primerjala 

sva dosežek pri pisnem računanju z rezultati prejšnje učne ure in se o tem pogovarjala. Vsako 

uro je sledila nagrada, ker je imel učenec več nalepk v prvih dveh poljih kot v zadnjem. Zato je 

bil nagrajen z dejavnostjo po svoji izbiri. Pred začetkom treninga so bili učencu predstavljeni 

tudi končni cilji treninga in obljubljena mu je bila simbolična nagrada, če se bo pri treningu 

trudil in sodeloval. To je vplivalo na učenčevo motivacijo in vlaganje truda v delo. Končni 

napredek učenca smo proslavili skupaj s prostovoljko, ki je učencu nudila učno pomoč. Odšli 

smo na torto, kjer sva učencu izročili skromno darilo.  
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e) Prilagoditve 

Tabela 18: Seznam opor, uporabljenih v okviru treninga pisnega množenja 

Uporabljene 

opore 

Srečanja 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Zvezek 

TakoLahko 

x x x x x x x x x x x x x x x x 

Večkratniki 

poštevanke 

števil 6, 7, 8 in 

9, ponazorjeni 

na številski osi 

   x x x x x x x x x x x x x 

Plakat z 

zakonom o 

zamenjavi 

faktorjev in 

pravilom za 

množenje z 

večmestnimi 

števili 

x x x x x            

Barvna 

označba 

večkratnikov 

števila 10    

x x x              

Plakat s 

pravilom za 

množenje in 

seštevanje s 

številom 0 

x x x x x x x          

Plakat s 

pravilom za 

množenje z 

večkratniki 

števila 10  

x x x x x x x x x x       

Žepno 

računalo za 

preizkus 

x x x x x x x x x x x x x x x x 

 

Iz preglednice 18 je razvidno, da je učenec večino opor, kot so plakat z zapisanim zakonom o 

zamenjavi členov pri množenju, plakat s pravilom za množenje z večmestnimi števili, barvne 

označbe večkratnikov števila 10 in plakat s pravilom za računanje z 0, potreboval le na začetku 

treninga množenja. Navedene opore so učenca spomnile na rabo pravil med pisnim množenjem. 

Učenec je na ta način usvojil pravilo, ki narekuje, da moramo v okviru pisnega množenja 

pravilno zapisati števila (npr. 328 x 21 in ne 21 x 328), medtem ko znotraj tega še vedno 

upoštevamo zakon o zamenjavi faktorjev (npr. 2 x 8 ali 8 x 2). Učenec je utrdil pravilo za 

množenje števil, ki so večkratniki števila 10 (pomnožimo desetice drugega faktorja in pripišemo 

0 v rezultat). Prav tako je postal bolj pozoren na razliko pri računanju s številom 0 v računih, 

kjer sta se izmenjavali računski operaciji seštevanja in množenja. Prilagojen zvezek je učenec 

uporabljal med celotnim treningom, kar mu je pomagalo pri natančnem podpisovanju števil. 
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Žepno računalo je na učenca delovalo kot motivacijsko sredstvo. Uporabljal ga je pri preizkusu 

rezultata. Na ta način sva pridobila na času, saj učencu ni bilo potrebno vseskozi pisno računati 

in na daljši način izvajati postopek, ki ga že obvlada. Grafično oporo s prikazanimi večkratniki 

poštevanke števila 6, 7, 8 in 9 (slika 25) je učenec začel uporabljati od četrtega srečanja dalje, 

ko je bil poudarek na avtomatizaciji poštevanke omenjenih števil. Številsko os s prikazanimi 

večkratniki je učenec na srečanjih torej uporabljal, vendar le zato, da je z njo preveril pravilnost 

priklicanega aritmetičnega dejstva v primeru negotovosti. 

 
Slika 28: Opora s pravilom za množenje z večkratniki števila 10 

 
Slika 29: Opora s prikazom zapisa števil pri pisnem množenju  

 
Slika 30: Opora z zakonom o zamenjavi faktorjev  

 
Slika 31: Opora s pravilom za računanje s številom 0 
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Ocenjujem, da so bile vse opore za učenca učinkovite. Z njimi si je učenec lažje zapomnil 

pravila, ki jih mora upoštevati pri postopku pisnega množenja.  

Tabela 19: Seznam opor, uporabljenih v okviru treninga pisnega deljenja 

Uporabljene 

opore 

Srečanja 

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Zvezek 

TakoLahko 

x x x x x x x x x x x x x x 

Kartonček s 

koraki 

pisnega 

deljenja 

x x x            

Kartonček s 

koraki 

pisnega 

deljenja  

(simboli)  

   x x x x x x x x    

Puščica za 

označitev 

smeri 

računanja 

x              

Glasna 

verbalizacija 

korakov 

postopka 

x x x x x x x        

Karton s 

poštevanko 

x x x            

Žepno 

računalo za 

preizkus 

x x x x x x x x x x x x x x 

 

Učenec je že od začetka treninga pisnega deljenja potreboval zelo malo opor. Na prvem 

srečanju ni vedel, na kateri strani mora začeti računati, zato sva z modro barvo narisala puščico, 

ki je nakazovala smer računanja od leve proti desni. Tovrstna ovira se na drugem srečanju ni 

več pojavila. Zato je bila opora opuščena. Na začetku treninga je imel učenec pri sebi tudi 

kartonček z računi in rezultati poštevanke tistih števil, ki so mu povzročale preglavice. V 

najinem primeru je bila to poštevanka števila 4. Ta se je navezovala na račune, kjer je bil prvi 

faktor večji od števila 5. Tudi ta opora se je izkazala za koristno le prve tri ure, nato ni bila več 

potrebna. Učenec je od začetka treninga uporabljal tudi glasno verbalizacijo korakov postopka, 

ki jo je nekje na polovici najinih srečanj opustil. Opustil jo je, ko je ni več potreboval. Skozi 

celoten trening je učenec uporabljal prilagojen karo zvezek, ki mu je omogočal natančno 

podpisovanje števil, preglednost in ustrezno organizacijo na listu. Uporabljal je tudi žepno 

računalo, saj je z njim naredil preizkus rezultata, da mu ni bilo potrebno ves čas pisno množiti. 

Večino časa je uporabljal tudi kartonček s koraki pisnega deljenja. To oporo sem postopno 

»zmanjševala«, dokler učenec ni več potreboval kartončka in si je pri priklicu korakov postopka 

pomagal zgolj z mnemotehniko.  
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f) Kartonček s koraki pisnega deljenja 

Na začetnih urah treninga si je učenec pomagal pri postopku pisnega deljenja s kartončkom, na 

katerem je bilo navedeno zaporedje korakov postopka. Koraki postopka so bili podkrepljeni z 

mnemotehniko: Opica (oceni) Danica (deli) meče (množi) okoli (odštej) pisane (prepiši) 

nogavice (naredi preizkus). Ta kartonček je učenec uporabljal na prvih treh urah najinega 

srečanja. Nato sva kartonček zamenjala za drugega in oporo postopno zmanjševala. Na drugem 

kartončku so prevladovali simboli in ne več ključne besede. Posamezen simbol je učenca 

spomnil na korak postopka. Kartonček s simboli je učenec uporabljal na sedmih srečanjih (20–

27 srečanja). Nato sva se odločila, da simbole nadomestiva z gibi. Za vsak simbol sva se 

spomnila en gib. Gibi so bili učencu blizu, ker si jih je sam izmislil, zato z zapomnitvijo ni imel 

večjih težav. Na zadnjih treh srečanjih učenec ni več potreboval opore.  

Potrebno je še poudariti, da je bil vsak korak postopka, zapisan na kartončku, predhodno 

pojasnjen učencu na način, ki mu je bil blizu. Izpostavljeno je bilo dejstvo, da mora biti deljenec 

vedno večji od delitelja. Učencu je bilo razloženo, da moramo vedno razdeliti enako število 

oziroma več bonbonov (deljenec), kot je otrok (delitelj). 

 
Slika 32: Kartonček s koraki postopka pisnega deljenja 

 
Slika 33: Kartonček s koraki postopka pisnega deljenja – simboli 

g) Dejavnosti sproščanja 

Te so: 

 masaža hrbta z masažnimi žogicami, 

 izvajanje gibalnih vaj z žogo, 

 vaje z ležečo osmico, 

 umiritev in sprostitev z žogico za sproščanje, 

 dejavnost gibanje po različnih snoveh (Učenec ter specialni in rehabilitacijski pedagog 

si morata predstavljati gibanje po različnih snoveh. Na mizi so kartončki. Na vsakem 
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kartončku je sličica določene snovi, npr. marmelade, medu, mrzle vode. Vsakokrat eden 

izmed njiju odkrije sličico in dokler traja glasba, ponazarjata gibanje po določeni snovi. 

Na koncu se pogovorita o občutkih.), 

 barvanje mandale, 

 poslušanje sproščujoče glasbe, 

 dejavnost sence (Specialni in rehabilitacijski pedagog ter učenec predstavljata par. Eden 

v paru je vodja. Vodja hodi po prostoru in izvaja različne gibe, drugi mu sledi kot senca. 

To pomeni, da zadnji ponavlja gibe, ki jih izvaja vodja.), 

 risanje v zdrob, 

 rokovanje s kinestetičnim peskom, 

 vodena vizualizacija, 

 sestavljanje figure iz »ježkov«. 

7.4.4.4 Pomoč učencu v obliki tutorstva 

Učenec je utrjeval naučene strategije in obravnavano vsebino znotraj treninga tudi v 

popoldanskem času. Enkrat tedensko je z njim delala prostovoljka iz Društva za delo z mladimi 

v stiski Žarek. V okviru učne pomoči sta z učencem utrjevala usvojeno znanje. S prostovoljko 

sva se pred vsakim njenim srečanjem z učencem pogovorili o vsebini učne ure. Seznanila sem 

jo o dosedanjih dosežkih učenca, obravnavanih strategijah ter vsebini. Predložila sem ji tudi 

material, potreben za delo (knjižica s strjenimi vajami je v prilogi 1). Po zaključku učne ure sva 

se pogovorili o učenčevem delu, njenih opažanjih in predlogih za naprej. S tovrstno učno 

pomočjo je učenec lažje sledil vsebinam ter usvajal znanje ter spretnosti. Kontinuiranost vaj in 

dosledno utrjevanje sta preprečila pozabljanje naučenega. 

7.5 Primerjava in interpretacija rezultatov začetnega in končnega 
testiranja 

Pred in po zaključenem treningu sem izvedla desetminutni test za oceno avtomatizacije 

računskih dejstev in postopkov (Kavkler idr., 1996), petminutni test sestavljanja računov z 

vnaprej določenim rezultatom za ugotavljanje fleksibilnosti računanja (Kavkler idr., 1996), 

neformalni pisni preizkus za preverjanje avtomatizacije poštevanke (Linasi, 2016) in 

neformalni preizkus pisnega množenja in deljenja. Z vprašalnikom za ugotavljanje 

prevladujočega učnega stila (The Memletics Learning Styles Questionnaire, 2008), 

Sugermanovim testom ugotavljanja računskih strategij (Sugerman, 1995) in neformalnim 

preizkusom pisnega seštevanja in odštevanja pa sem ocenila učenčevo funkcioniranje in 

avtomatizacijo aritmetičnih deklarativnih, konceptualnih ter proceduralnih znanj le pred 

pričetkom izvajanja treninga. 

  

http://www.learning-styles-online.com/inventory/questions.php
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7.5.1 Rezultati desetminutnega testa za oceno avtomatizacije aritmetičnih 
dejstev in postopkov (Kavkler idr., 1996) 

Tabela 20: Primerjava učenčevih rezultatov desetminutnega testa pred pričetkom izvajanja 

treninga in po zaključenem treningu 

 Pred pričetkom izvajanja treninga Po zaključenem treningu Št. 

možnih 

točk 

Točke Št. 
pravilno 
rešenih 
računov 

Dosežene 
točke 

Št. 
napačno 
rešenih 
računov 

Št. 
nerešenih 
računov 

Št. 
pravilno 
rešenih 
računov 

Dosežene 
točke 

Št. 
napačno 
rešenih 
računov 

Št. 
nerešenih 
računov 

 

1 točka 25 25 1 0 25 25 1 0 26 

2 točki 13 26 0 4 16 32 1 0 34 

3 točke 8 24 11 0 12 36 0 7 57 

Skupaj 46 75 12 4 53 93 2 7 117 

 

Graf 1: Prikaz učenčevega napredka pri reševanju desetminutnega testa s primerjavo 

rezultatov prvega in drugega merjenja (v %) 

 

Iz tabele 20 in grafa 1 je razvidno, da je učenec na začetnem preverjanju dosegel 75 točk (64 %), 

medtem ko je na končnem ocenjevanju dosegel 93 točk (79 %) od 117 točk. Učenec je svoj 

rezultat izboljšal za 18 točk (15 %). 

Na boljši rezultat reševanja desetminutnega testa po končanem treningu je pomembno vplivala 

avtomatizacija aritmetičnih dejstev poštevanke števil 7, 8 in 9. Učenec na končnem ocenjevanju 

aritmetičnih sposobnosti in spretnosti za razliko od začetnega preverjanja ni izpuščal računov 

poštevanke in deljenja s količniki poštevanke števil 7, 8 ter 9. Zato se je povečalo število 

pravilno rešenih računov. O’Connell in SanGiovanni (2001) navajata, da učenci, ki nimajo 

avtomatiziranih aritmetičnih dejstev poštevanke ob zaključenem tretjem razredu, v 
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nadaljevanju šolanja vse težje sledijo obravnavanim matematičnih vsebinam iz učnega načrta. 

Avtomatizacija poštevanke je temeljna spretnost, ki je ključnega pomena pri usvajanju težjih 

matematičnih konceptov, npr. ulomkov ali decimalnih števil. Če so na tem področju težave, 

bodo prišle do izraza tudi pri drugih vsebinskih vidikih matematičnega znanja. To se je 

pokazalo tudi v našem primeru, kjer je avtomatizacija poštevanke omogočila učencu, da je na 

končnem preverjanju bistveno uspešneje rešil tako enostavne kot bolj kompleksne račune. 

Kljub temu je potrebno izpostaviti, da se je število nerešenih računov pri končnem ocenjevanju 

aritmetičnih spretnosti in sposobnosti v primerjavi z začetnim preverjanjem povečalo. Po 

zaključenem treningu je učenec izpustil zadnjih sedem računov na testu zaradi utrujenosti. 

Zadnje bi lahko pripisali temu, da si učenec pri priklicu aritmetičnih dejstev še vedno pomaga 

s številnimi strategijami, kar predstavlja obremenitev za delovno pomnjenje. Te težave se bodo 

zmanjšale, ko bo učenec uspel avtomatizirati aritmetična dejstva poštevanke (Caramazza in 

McCloskey, 1987, v Kavkler, 1997a). 

7.5.2 Rezultati petminutnega testa sestavljanja računov z vnaprej določenim 
rezultatom za ugotavljanje fleksibilnosti računanja (Kavkler idr., 1996) 

Tabela 21: Primerjava učenčevih napak pri računih petminutnega testa pred pričetkom 

izvajanja treninga in po zaključenem treningu 

 Pred treningom Po treningu 

Število računov z operacijo 

seštevanja/množenja 

3 7 

Računi z operacijo 

odštevanja/deljenja 

1 5 

Računi z več računskimi 

operacijami 

0 0 

Število doseženih točk 5 17 

Čas reševanja 2 minuti in 20 sekund 5 minut 

 

Učenec na končnem preverjanju aritmetičnih znanj in spretnosti v primerjavi z začetnim 

testiranjem ni predčasno zaključil z reševanjem testa. Za reševanje je bil bistveno bolj 

motiviran. V petih minutah je uspel zapisati sedem enostavnih računov z računsko operacijo 

seštevanja in množenja (9 x 9, 81 x1, 1 x 81, 79 + 2, 20 + 30 + 31, 20 + 30 + 30 + 1, 40 + 40 + 1), 

dva računa z računsko operacijo deljenja (81 : 1, 81 : 9) in tri račune z računsko operacijo 

odštevanja (100 – 19, 82 – 1, 81 – 0). Učenec je dosegel 17 točk, kar je bistveno višji rezultat 

od začetnega preverjanja, kjer je dosegel le pet točk. V primerjavi z začetnim preverjanjem je 

bilo opaziti, da je učenec tokrat zapisal bistveno več računov z računsko operacijo množenja in 

deljenja (pet računov). Še vedno pa so bili to zgolj enostavni računi, ki niso zajemali več 

računskih operacij, zato ocenjujem, da trening pisnega množenja in deljenja ni bistveno 

izboljšal učenčeve fleksibilnosti pri reševanju tovrstnih aritmetičnih nalog. Znotraj treninga je 

bilo premalo poudarka na reprezentaciji problema ter fleksibilnosti pri izbiri strategij, kar pa 

predstavlja ključna elementa fleksibilnega računanja (Kavkler, 2007). Poleg tega zajema 

fleksibilnost pri računanju tudi globje razumevanje konceptov, kjer ima učenec ovire (Wallace 

in Gurganus, 2005). 
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7.5.3 Rezultati neformalnega pisnega preizkusa za preverjanje avtomatizacije 
poštevanke (Linasi, 2016) 

Tabela 22: Primerjava rezultatov neformalnega preizkusa za preverjanje avtomatizacije 

poštevanke pred in po treningu 

 Pred treningom Po treningu 

Število pravilno rešenih 

računov 

24 38 

Število napačno rešenih 

računov 

0 0 

Število praznih polj 14 0 

Število doseženih točk 24 38 

Doseženo število točk (v %) 63 % 100 % 

Čas reševanja 5 minut 4 minute in 23 sekund 

 

Iz tabele 22 ugotovimo, da je učenec pred pričetkom treninga rešil pravilno 24 računov v petih 

minutah. Dosegel je 24 točk (63 %) od 38. 14 računov ni rešil. Izogibal se je računom 

poštevanke števil 7, 8 in 9 ter računom, kjer je bil prvi člen večji od števila 5 (8 x 4, 7 x 3, 8 x 6, 

9 x 5). V primerjavi z začetnim testiranjem je učenec po zaključenem treningu rešil 38 računov, 

v 4 minutah in 23 sekundah. Vse račune je izračunal pravilno in dosegel 38 točk od 38 (100 %). 

Aritmetična dejstva poštevanke je priklical iz spomina in svoj rezultat izboljšal za 14 točk 

(37 %). 

S primerjavo začetnih in končnih rezultatov ugotovimo, da je učenec po zaključenem treningu 

pokazal napredek v znanju poštevanke. A. Linasi (2016) je v raziskavi ugotovila, da je 

povprečen čas reševanja preizkusa za preverjanje avtomatizacije poštevanke učencev petega 

razreda brez učnih težav dve minuti in dve sekundi. Povprečno število napak pa 0,82. Če 

primerjamo rezultate učencev petega razreda brez učnih težav z rezultati učenca šestega razreda 

s primanjkljaji pri aritmetiki, ugotovimo, da je zadnji za reševanje preizkusa porabil še enkrat 

toliko časa, kot so ga potrebovali mlajši učenci za izračun vseh računov. Kavkler (2014) 

razlaga, da je aritmetična dejstva potrebno vaditi toliko časa, dokler jih učenec ne avtomatizira. 

Avtomatizacija aritmetičnih dejstev vpliva na to, da učenec aritmetične postopke izvaja hitro, s 

čim manj napakami. Ocenjujem, da se je učenčevo obvladovanje poštevanke izboljšalo, vendar 

se še vedno nahaja na drugi stopnji kognitivnega modela računskih operacij in potrebuje še 

veliko vaj, da bi dosegel stopnjo avtomatičnega priklica (Caramazza in McCloskey, 1987, v 

Kavkler, 1997a). 
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7.5.4 Rezultati neformalnega preizkusa pisnega množenja in deljenja 
(prirejeno po Pori, 2011) 

Po zaključenem treningu je bil ponovno izveden neformalni preizkus pisnega množenja in 

deljenja, ki je bil enak preizkusu, izvedenem pred pričetkom izvajanja treninga.  

Tabela 23: Primerjava rezultatov računov množenja z enomestnim množiteljem brez prehoda 

čez desetico pred in po treningu 

Računi 

brez 

prehoda 

PRED TRENINGOM PO TRENINGU 

Računi  Izračun Točke Opombe Izračun Točke Opombe 

97 × 1 

 

P 1 / P 1 / 

120 × 3 

 

P 1 / P 1 / 

2021 × 2 P 1 / P 1 / 

97865 × 0 

 

P 1 / P 1 / 

102212 × 4 

 

P 1 / P 1 / 

Skupno število točk: 

 

5  5  

Vse možne točke: 

 

5  5  

 

Iz tabele 23 je razvidno, da je učenec pred in po zaključku treninga vse račune množenja z 

enomestnim množiteljem brez prehoda čez desetico rešil pravilno in dosegel pet točk od petih. 

Aritmetična dejstva poštevanke je priklical iz spomina.   
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Tabela 24: Primerjava rezultatov računov množenja z enomestnim množiteljem s prehodom 

čez desetico pred in po treningu 

Računi s 

prehodom 

PRED TRENINGOM PO TRENINGU 

Računi  Izračun Točke Opombe Izračun Točke Opombe 

54 × 6 

 

N 0 Napaka pri 

prištevanju 

števila, ki ga 

je bilo 

potrebno 

šteti dalje. 

P 1 / 

365 × 8 

 

N 0 Neizračunan 

račun. 

P 1 / 

5694 × 7 N 0 Neizračunan 

račun. 

P 1 / 

97645 × 9 

 

N 0 Neizračunan 

račun. 

P 1 Nenatančno 

prištevanje 

števila, ki ga je 

bilo potrebno šteti 

dalje. 

182605 × 5 

 

N 0 Priklicano 

napačno 

aritmetično 

dejstvo. 

P 1 / 

Skupno število točk: 

 

0  4  

Vse možne točke: 

 

5  5  

 

Iz tabele 24 lahko razberemo, da je učenec pri računanju računov pisnega množenja s prehodom 

čez desetico pred treningom dobil ničen rezultat. Napake, ki so se pojavljale, so bile naslednje: 

neizračunanost računov, napačen priklic aritmetičnega dejstva in napaka pri prištevanju števila, 

ki ga je bilo potrebno šteti dalje. Po zaključenem treningu je učenec rešil pravilno štiri račune 

pisnega množenja s prehodom čez desetico in dosegel štiri točke od petih. Pri računu, ki je bil 

napačno rešen, se je pojavila podobna napaka kot pri začetnem preverjanju aritmetičnih znanj 

in spretnosti (napaka pri prištevanju števila, ki ga je bilo potrebno šteti dalje).  
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Tabela 25: Primerjava rezultatov računov množenja z dvomestnim množiteljem v obsegu 

števil do milijona brez prehoda čez desetico pred in po treningu 

Računi 

brez 

prehoda 

PRED TRENINGOM PO TRENINGU 

Računi  Izračun Točke Opombe Izračun Točke Opombe 

53 × 11 

 

P 1 / P 1 / 

12 × 12 

 

P 1 / N 0 Ni množenja z 

drugo enoto 

drugega člena. 

101 × 23 N 0 Težave pri 

računanju z 0.  

P 1 / 

1203 × 31 

 

N 0 Težave pri 

računanju z 0, 

neustrezno 

podpisovanje 

števil. 

P 1 / 

63825 ×10 

 

P 1 Neupoštevanje 

pravila za 

množenje z 

10. 

P 1 / 

Skupno število točk: 

 

3  4  

Vse možne točke: 

 

5  5  

 

V tabeli 25 je označeno, da je učenec pred začetkom treninga pri pisnem množenju z 

dvomestnim množiteljem brez prehoda čez desetico rešil pravilno tri račune od petih in dosegel 

tri točke. Učenec je imel težave pri računanju z 0, neustrezno je podpisoval števila in ni 

upošteval pravila za množenje z 10. Po zaključenem treningu je učenec izračunal pravilno štiri 

račune od petih in dosegel štiri točke. En račun je izračunal napačno, ker je pozabil množiti z 

drugo enoto drugega člena. 
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Tabela 26: Primerjava rezultatov računov množenja z dvomestnim množiteljem s prehodom 

čez desetico pred in po treningu 

Računi s 

prehodom 

PRED TRENINGOM PO TRENINGU 

Računi  Izračun Točke Opombe Izračun Točke Opombe 

28 × 79 

 

N 0 Neizračunan 

račun. 

P 1 / 

24 × 34 

 

P 1 / P 1 / 

685 × 57 N 0 Nedokončan 

račun.  

P 1 / 

9067 × 85 

 

N 0 Neizračunan 

račun. 

P 1 Zamenjava števk 

v zapisu (35 

namesto 53). 

14325 × 26 

 

N 0 Neustrezno 

podpisovanje 

števil v 

stolpcu. 

P 1 / 

Skupno število točk: 

 

1  4  

Vse možne točke: 

 

5  5  

 

V tabeli 26 vidimo, da je učenec pred pričetkom treninga rešil pravilno en račun od petih, zato 

je dosegel eno točko. Računi so bili nedokončani ali neizračunani, podpisovanje števil v stolpcu 

ni bilo ustrezno. Po zaključenem treningu je učenec rešil pravilno štiri račune od petih ter 

dosegel štiri točke. Pri enem računu se je napaka pojavila v izračunu zaradi obračanja števk 

(učenec je namesto 53 zapisal 35).  

Graf 2: Prikaz učenčevega napredka pri reševanju neformalnega preizkusa pisnega množenja 

s primerjavo rezultatov prvega in drugega merjenja (v %) 
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Iz dobljenih rezultatov v tabelah 23–26 in grafu 2 je razviden učenčev napredek v izvajanju 

postopka pisnega množenja z enomestnim in dvomestnim množiteljem brez prehoda in s 

prehodom čez desetico. Napredek je zaznati tako z vidika števila rešenih računov kot z vidika 

pravilnosti rešenih računov. Na začetnem preverjanju pisnega množenja je učenec izpustil šest 

računov oziroma teh ni dokončal, kar se na končnem preverjanju ni zgodilo. Učenec je na 

področju pisnega množenja pred treningom dosegel 9 točk (45 %), medtem ko je po treningu 

dosegel 17 točk (85 %) od 20. 

Učenec je s treningom usvojil poštevanko vseh števil, kar je pomembno vplivalo na pravilno 

izpeljavo postopka pisnega množenja. Po končanem treningu ni bilo več opaziti izogibanja 

računom, ki so zajemali poštevanko števil 7, 8 ali 9. To je vplivalo na dokončane in pravilno 

izračunane račune. Učenec je po zaključenem treningu računal suvereno; vmesnih zmnožkov 

ni popravljal, zato je bilo podpisovanje števil v vrstici in stolpcu natančno, končni izračuni pa 

pravilni. Po zaključenem treningu je učenec ustrezno sešteval in množil s številom 0 pri pisnem 

množenju. Začel je uporabljati pravilo za množenje z večkratniki števila 10. Dve napaki, ki sta 

se še vedno pojavljali po končanem treningu, bi lahko pripisali pomanjkljivi pozornosti, ki se 

pogosto kaže kot površnost pri reševanju nalog (Društvo ADHD, b. d.). Učenec je namreč pri 

enem izmed računov pozabil na množenje z drugo enoto drugega člena, pri drugem računu 

pisnega množenja z dvomestnim množiteljem pa je nenatančno prištel število, ki ga je bilo 

potrebno šteti dalje. Nekateri avtorji menijo, da so težave s pozornostjo zelo povezane s SUT 

pri matematiki. Do izraza pridejo predvsem pri pisnem računanju z večmestnimi števili, kjer se 

prepletata vsaj dve različni računski operaciji. Vzrok za pojav težav naj bi bila oviranost tistih 

aspektov pozornosti, ki vključujejo zaviranje dominantnega odziva in omogočajo premeščanja 

pozornosti (Raghubar idr., 2009). Po končanem treningu se je prvič pojavil napačen izračun 

zaradi zamenjave števk v zapisu. Kavkler (2007) navaja, da so SUT pogosto pogojene z 

vidno-prostorskimi ovirami, kamor bi lahko uvrstili prej omenjeno napako.   

Tabela 27: Primerjava rezultatov računov deljenja z enomestnim deliteljem brez prehoda čez 

desetico in brez ostanka pred in po treningu 

Računi s 

prehodom 

in brez 

ostanka 

PRED TRENINGOM PO TRENINGU 

Računi  Izračun Točke Opombe Izračun Točke Opombe 

62 : 2 = 

 

P 1 / P 1 / 

505 : 5 =  

 

N 0 Nedokončan 

postopek. 

P 1 / 

84848 : 4 =  N 0 Nedokončan 

postopek. 

P 1 / 

63996 : 3 =  N 0 Nedokončan 

postopek. 

P 1 / 

Skupno število točk: 

 

1  4  

Vse možne točke: 

 

4  4  
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Iz tabele 27 je razvidno, da je učenec na začetnem preverjanju pisnega deljenja z enomestnim 

deliteljem s prehodom čez desetico in brez ostanka izračunal pravilno en račun od štirih ter 

dosegel eno točko. Pri treh računih je ustrezno pričel z izpeljavo postopka, vendar ga ni 

dokončal. Po zaključenem treningu je učenec na preizkusu dosegel vse točke, ker je pravilno 

izračunal vse račune.  

Tabela 28: Primerjava rezultatov računov deljenja z enomestnim deliteljem s prehodom čez 

desetico in z ostankom pred in po treningu 

Računi s 

prehodom 

in brez 

ostanka 

PRED TRENINGOM PO TRENINGU 

Računi  Izračun Točke Opombe Izračun Točke Opombe 

72 : 6 = 

 

P 1 / P 1 / 

152 : 8 =  

 

N 0 Napačen izbor 

števila, ki ga je 

potrebno deliti. 

P 1 / 

1107 : 9 =  N 0 Napačen izbor 

števila, ki ga je 

potrebno deliti. 

P 1 / 

48672 : 6 =  N 0 Napačen izbor 

števila, ki ga je 

potrebno deliti. 

P 1 / 

Skupno število točk: 

 

1  4  

Vse možne točke: 

 

4  4  

 

V tabeli 28 vidimo, da je učenec na začetnem preverjanju pisnega deljenja z enomestnim 

deliteljem s prehodom čez desetico in ostankom izračunal pravilno en račun od štirih ter dosegel 

eno točko. Preostali trije računi so bili nepravilno izračunani zaradi neustreznega izbora 

deljenca. Po zaključenem treningu je učenec na preizkusu dosegel štiri točke od štirih, ker je 

pravilno izračunal vse račune. Omenjenih težav, ki so bile prisotne pred pričetkom izvajanja 

treninga, ni bilo več zaslediti. 
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Tabela 29: Primerjava rezultatov računov deljenja z enomestnim deliteljem brez prehoda čez 

desetico in z ostankom pred in po treningu 

Računi 

brez 

prehoda 

in  

ostankom 

PRED TRENINGOM PO TRENINGU 

Računi  Izračun Točke Opombe Izračun Točke Opombe 

23 : 2 = 

 

N 0 Neustrezen 

vmesni 

ostanek. 

P 1 / 

551 : 5 = 

 

N 0 Nedokončan 

račun. 

P 1 / 

9068 : 3 =  N 0 Nedokončan 

račun. 

P 1 / 

8889 : 8 =  N 0 Nedokončan 

račun. 

P 1 / 

Skupno število točk: 

 

0  4  

Vse možne točke: 

 

4  4  

 

Iz tabele 29 ugotovimo, da je učenec pred treningom rešil napačno vse račune pisnega deljenja 

z enomestnim deliteljem brez prehoda čez desetico in ostankom ter dosegel nič točk od štirih. 

Pri enem računu je bil vmesni ostanek napačen, kar je vplivalo na nepravilen končni rezultat. 

Pri treh računih je učenec začel s pravilno izpeljavo postopka, vendar ga nato ni dokončal. Po 

zaključenem treningu je učenec rešil pravilno vse račune in dosegel štiri točke od štirih možnih 

točk.  
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Tabela 30: Primerjava rezultatov rešenih računov deljenja z enomestnim deliteljem brez 

prehoda čez desetico in z ostankom pred in po treningu 

Računi s 

prehodom 

in brez 

ostanka 

PRED TRENINGOM PO TRENINGU 

Računi  Izračun Točke Opombe Izračun Točke Opombe 

80 : 6 = 

 

P 1 / P 1 / 

685 : 7 = 

 

N 0 Napačen izbor 

števila, ki ga je 

potrebno deliti. 

N 0 Napačen končni 

ostanek zaradi 

nenatančnega 

odštevanja. 

2057 : 4 =  N 0 Napačen izbor 

števila, ki ga je 

potrebno deliti. 

P 1 / 

81893 : 9 =  N 0 Napačen izbor 

števila, ki ga je 

potrebno deliti. 

P 1 / 

Skupno število točk: 

 

1  3  

Vse možne točke: 

 

4  4  

 

Rezultati v tabeli 30 kažejo, da je učenec pred pričetkom izvajanja treninga izračunal pravilno 

en račun od štirih, zato je dobil eno točko. Dva računa sta bila napačno izračunana zaradi 

napačnega izbora deljenca. En račun je ostal nedokončan. Po zaključenem treningu je učenec 

pravilno rešil tri račune od štirih in dobil tri točke. Pri napačno izračunanem računu se je napaka 

pojavila pri odštevanju, zato je bil končni ostanek napačen.  
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Tabela 31: Primerjava rezultatov rešenih računov deljenja z dvomestnim deliteljem brez 

prehoda čez desetico in brez ostanka pred in po treningu 

Računi 

brez 

prehoda in 

brez 

ostanka 

PRED TRENINGOM PO TRENINGU 

Računi  Izračun Točke Opombe Izračun Točke Opombe 

22 : 11 = 

 

N 0 Učenec ni želel 

izračunati 

računa. 

P 1 / 

120 : 30 = 

 

N 0 Učenec ni želel 

izračunati 

računa. 

P 1 / 

2884 : 14 =  N 0 Učenec ni želel 

izračunati 

računa. 

P 1 / 

13634 : 17 =  N 0 Učenec ni želel 

izračunati 

računa. 

P 1 / 

Skupno število točk: 

 

0  4  

Vse možne točke: 

 

4  4  

 

Iz preglednice 31 je razvidno, da učenec pred pričetkom izvajanja treninga ni rešil nobenega 

računa, zato je dosegel nič točk. Po zaključenem treningu je učenec rešil pravilno vse račune in 

dosegel štiri točke.  
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Tabela 32: Primerjava rezultatov rešenih računov deljenja z dvomestnim deliteljem v obsegu 

števil do milijona s prehodom čez desetico in brez ostanka pred in po treningu 

Računi s 

prehodom 

in brez 

ostanka 

PRED TRENINGOM PO TRENINGU 

Računi  Izračun Točke Opombe Izračun Točke Opombe 

323 : 17 = 

 

N 0 Učenec ni želel 

izračunati 

računa. 

P 1 / 

2706 : 22 = 

 

N 0 Učenec ni želel 

izračunati 

računa. 

P 1 / 

4408 : 76 =  N 0 Učenec ni želel 

izračunati 

računa. 

P 1 / 

19393 : 43 =  N 0 Učenec ni želel 

izračunati 

računa. 

P 1 / 

Skupno število točk: 

 

0  4  

Vse možne točke: 

 

4  4  

 

V tabeli 32 je označeno, da učenec pred pričetkom izvajanja treninga ni rešil nobenega računa, 

zato je dosegel nič točk. Vztrajal je, da ne zna rešiti računov. Po končanem treningu je učenec 

rešil pravilno štiri račune od štirih in dosegel štiri točke.  
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Tabela 33: Primerjava rezultatov rešenih računov deljenja z dvomestnim deliteljem s 

prehodom čez desetico in brez ostanka pred in po treningu 

Računi s 

prehodom 

in brez ter z 

ostankom 

PRED TRENINGOM PO TRENINGU 

Računi  Izračun Točke Opombe Izračun Točke Opombe 

98 : 21 = 

 

N 0 Učenec ni želel 

izračunati 

računa. 

P 1 / 

631 : 70 = 

 

N 0 Učenec ni želel 

izračunati 

računa. 

P 1 / 

8066 : 40 =  N 0 Učenec ni želel 

izračunati 

računa. 

P 1 / 

29497 : 98 =  N 0 Učenec ni želel 

izračunati 

računa. 

P 1 / 

Skupno število točk: 

 

0  4  

Vse možne točke: 

 

4  4  

 

Iz tabele 33 vidimo, da učenec pred pričetkom izvajanja treninga ni izračunal nobenega računa, 

zato je dosegel nič točk. Vztrajal je pri tem, da računov ne zna rešiti. Po zaključenem treningu 

je učenec rešil pravilno vse račune in dosegel štiri točke.  

Graf 3: Prikaz učenčevega napredka pri reševanju neformalnega preizkusa pisnega deljenja s 

primerjavo rezultatov prvega in drugega merjenja (v %)  
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Iz dobljenih rezultatov v tabelah 27–33 in grafa 3 je razvidno, da je učenec napredoval na 

področju izvajanja postopka pisnega deljenja z enomestnim in dvomestnim deliteljem z ali brez 

prehoda in z ali brez ostanka. Pred treningom je učenec na preizkusu pisnega deljenja dosegel 

tri točke (11 %), medtem ko je po končanem treningu dosegel 27 točk (96 %) od 28. Učenec 

pred pričetkom treninga ni dokončal oziroma je izpustil 19 računov. Po končanem treningu so 

bili vsi računi izračunani oziroma dokončani. 

Pred pričetkom izvajanja treninga so se pri pisnem deljenju z enomestnim in dvomestnim 

deliteljem pojavljale napake, ki jih po končanem treningu ni bilo več opaziti. Na začetnem 

preverjanju pisnega deljenja so bili računi nedokončani, ker je učenec predčasno zaključil s 

postopkom pisnega deljenja. Učenec je zamenjal vmesni ostanek, ki je predstavljal število 0, s 

končnim ostankom in izpustil določene korake znotraj postopka, kar je pripeljalo do napačnih 

rešitev. Težave je imel s prepoznavanjem vrednosti števil, pogosto je delil premajhno število. 

Po zaključenem treningu se te napake niso več pojavljale. Po treningu je bilo prav tako opaziti 

večjo motivacijo za reševanje preizkusa, saj je učenec rešil vse račune, ki jih pred pričetkom 

izvajanja treninga ni. Edina napaka, ki se je pojavila tako pred kot po treningu, je bil napačen 

ostanek pri enem izmed računov. To napako lahko ponovno povežemo s težavami vzdrževanja 

pozornosti med reševanjem nalog, kar lahko pripelje do napačnih rešitev (Magajna idr., 2008a). 

Predstavljeni rezultati potrjujejo ugotovitve, ki jih navaja Woodward (2006) v svoji raziskavi. 

Učenje, ki temelji na kompenzacijskih strategijah računanja, rabi vizualnih prezentacij, iskanju 

povezav med aritmetičnimi dejstvi in zakoni oziroma pravili, pomembno vpliva na učenčevo 

obvladovanje dejstev ter postopkov. Četrtošolci s SUT pri matematiki, ki so bili poučevani na 

ta način, so na testih dosegli boljše rezultate kot tisti učenci, kjer je učenje potekalo zgolj s 

kontinuiranimi vajami.  

II. del preizkusa – rezultati neformalnega preizkusa za ugotavljanje učenčevega 

konceptualnega znanja osnovnih računskih operacij 

Učenec je po zaključenem treningu ponovno pravilno rešil besedilni nalogi, ki sta zahtevali 

prepoznavanje računske operacije množenja in deljenja. Ustrezno je povezal aritmetični pojem 

z dano računsko operacijo. V primerjavi z začetnim ocenjevanjem aritmetičnih sposobnosti in 

spretnosti je učenec na podlagi besedila in sličice pravilno zapisal račun z računsko operacijo 

množenja. Še vedno pa je imel težave pri zapisu računa deljenja na podlagi prebranega in 

sličice. Učenec je pri tej nalogi sestavil napačen račun, namesto računske operacije deljenja je 

uporabil množenje. Ocenjujem, da je učenčevo konceptualno znanje deljenja, šibkejše.  

Menim, da učenec ni pokazal večjega napredka na tem področju, ker je bil trening bolj 

osredotočen na usvajanje deklarativnih in proceduralnih znanj kot pa aritmetičnih 

konceptualnih znanj. Kljub temu se je potrebno zavedati, da je znotraj učnega procesa nujno 

potrebno deklarativno in proceduralno znanje povezati s konceptualnim znanjem, saj bomo 

probleme uspešno reševali le z razumevanjem (Wallace in Gurganus, 2005). Pri tem ne smemo 

pozabiti na povezanost konceptualnega vidika matematike in matematičnega besedišča 

(Vipavc, 2015). 

  



Pomoč učencu s težavami pri avtomatizaciji postopka pisnega množenja in deljenja v šestem razredu 

osnovne šole, Ines STAMCAR 

 

100 
 

7.6 Evalvacija napredovanja pri doseganju zastavljenih ciljev 

V nadaljevanju sledi kvalitativno vrednotenje treninga. V posamezni tabeli so navedeni cilji. 

Na desni strani tabele pa je označeno, ali učenec dosega, delno dosega ali ne dosega zastavljenih 

ciljev.  

 

Tabela 34: Prikaz doseganja zastavljenih ciljev na področju pisnega množenja 

Cilji treninga Dosega/delno dosega/ne dosega 

Učenec prikliče aritmetična dejstva tistih 

računov, kjer je množenec enak ali večji od 

5.  

Dosega. 

Učenec reši račune, ki zajemajo poštevanko 

večjih števil.  

Dosega. 

Učenec avtomatizira poštevanko števil 7, 8 in 

9. 

Dosega. 

Učenec uporablja žepno računalo pri 

preizkusu rezultata.  

Dosega. 

Učenec natančno podpisuje števila v vrstici 

in v stolpcu, še posebej v primeru 

popravljanja vmesnih zmnožkov. 

Dosega. 

Učenec upošteva pravilo za množenje z 

večkratniki števila 10. 

Dosega. 

Učenec je natančen pri prištevanju vmesnega 

ostanka. 
Delno dosega. 

Učenec v besedilnih nalogah poišče in 

poveže pojem z računsko operacijo množenja 

ter sestavi ustrezen račun pisnega množenja.   

Dosega. 

 

Interpretacija delno doseženega cilja:  

 Cilj: Učenec je natančen pri prištevanju vmesnega ostanka. 

 Obrazložitev: Nenatančnost pri prištevanju vmesnega ostanka pri pisnem množenju se 

je po končanem treningu še vedno pojavljala.  
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Tabela 35: Prikaz doseganja zastavljenih ciljev na področju pisnega deljenja 

Cilji treninga Dosega/delno dosega/ne dosega 

Učenec s kartončkom izpelje postopek 

pisnega deljenja po predstavljenih korakih: 

 

 pravilno oceni rezultat, 

 deli po prikazanem zaporedju 

korakov,  

 po izračunu napravi preizkus in 

primerja rezultat z dobljenim 

številom. 

Dosega. 

Učenec pravilno oceni rezultat in preveri 

pravilnost izračuna z žepnim računalom.  

Dosega. 

Učenec avtomatizira postopek pisnega 

deljenja. Vmesni ostanki, ki predstavljajo 

število 0, učenca pri računanju ne zmotijo. 

Dosega. 

Učenec pravilno določi začetno število, ki ga 

mora deliti. 

Dosega. 

Učenec je natančen pri določanju končnega 

ostanka. 

Delno dosega. 

Učenec brez dodatne spodbude reši račune 

pisnega deljenja z dvomestnim deliteljem po 

predstavljenih korakih. 

Dosega. 

Učenec v besedilnih nalogah poišče in 

pravilno poveže dan pojem z računsko 

operacijo deljenja ter na podlagi tega sestavi 

ustrezen račun. 

Delno dosega. 

 

Interpretacija delno doseženega cilja:  

 Cilj: Učenec je natančen pri določanju končnega ostanka. 

 Obrazložitev: Napaka pri zapisu končnega ostanka je bila po končanem treningu še 

vedno prisotna. 

 Cilj: Učenec v besedilnih nalogah poišče in pravilno poveže dan pojem z računsko 

operacijo množenja ter na podlagi tega sestavi ustrezen račun. 

 Obrazložitev: Učenec zmore rešiti enostavne besedilne naloge deljenja. Težave ima pri 

kompleksnejših nalogah, kjer je potrebno upoštevati več korakov.  

Iz tabel 35 in 36 je razvidno, da učenec dosega večino zastavljenih ciljev. Zato ocenjujem, da 

je bil trening v večini ustrezno zastavljen. Zajemal je veliko elementov, zato ni bilo mogoče 

vsakemu od njih nameniti enako količino pozornosti in intenzitete obravnave. To je razlog, da 

so nekatere težave pri pisnem množenju in deljenju še vedno prisotne. Še vedno so prisotne 

ovire na področju konceptualnega znanja, ki se kažejo pri kompleksnejših nalogah deljenja z 

več koraki. Znotraj treninga je bilo le malo pozornosti namenjene zahtevnejšim nalogam, ker 

je za to zmanjkalo časa. V prvi vrsti je bil poudarek na gradnji konceptualnega znanja deljenja 

znotraj enostavnih nalog in ko je učenec pokazal napredek, so prišle v ospredje zahtevnejše 

problemske naloge (zadnja tri srečanja z učencem). Temu področju bo potrebno v nadaljevanju 

nameniti še več pozornosti. Prav tako bo smiselno učenca počasi navajati na manjšo velikost 



Pomoč učencu s težavami pri avtomatizaciji postopka pisnega množenja in deljenja v šestem razredu 

osnovne šole, Ines STAMCAR 

 

102 
 

kvadratkov pri računanju. Z učencem sva zvezek TakoLahko z večjimi kvadratki uporabljala 

skozi celoten trening, ker je imel težave s podpisovanjem zaradi popravljanja vmesnih 

zmnožkov. Učenca nisem želela dodatno obremenjevati z zapisom v manjše kvadratke, dokler 

aritmetično deklarativno in proceduralno znanje ni v čim večji meri avtomatizirano. Poudarila 

bi, da so se vse uporabljene opore in strategije izkazale za koristne, kar se ne nazadnje kaže tudi 

pri doseganju ciljev. Bodo pa potrebne kontinuirane vaje in utrjevanje naučenega, da bo 

zapomnitev trajnejša. 

7.6.1 Mnenje učenca in njegovih staršev o izvedenem treningu 

Učenec je z veseljem obiskoval ure treninga za izboljšanje uspešnosti pri izvajanju postopka 

pisnega množenja in deljenja. Všeč so mu bile igre in delo na računalniku. Še posebej rad se je 

učil poštevanke števila 7, ker je učenje zajemalo angleške zgodbe, ki so se mu zdele zanimive. 

Izpostavil je, da se mu poštevanka ne zdi več težka. Enako velja za postopek pisnega deljenja. 

Učenec se je prav tako rad učil s prostovoljko, ki je z njim delala v popoldanskem času. Pravi, 

da se ne mara učiti sam, zato je bil pomoči vesel. Na ure s prostovoljko je prinašal vadbeni 

zvezek in žepno računalo, da je lahko delal naloge, ki sem mu jih dala.  

Starši so povedali, da so morali na začetku treninga učenca pogosto spominjati na učne ure 

treninga. Kasneje se je učenec že sam spomnil in na to ga ni bilo več potrebno opozarjati. Oče 

je izpostavil, da je bil dodatne pomoči vesel, ker sta z ženo pogosto odsotna in mu pri učenju 

ne moreta toliko pomagati. Pogosto niti ne vesta, kako mu priskočiti na pomoč, ker njegova 

mama zelo slabo razume slovensko. Želita si, da bi imel učenec pri matematiki pozitivne ocene 

in prepričana sta, da mu bo pri tem pomagalo tudi znanje, pridobljeno na treningu. 

7.6.2 Mnenje učiteljice matematike  

Učiteljica matematike pove, da je učenec s treningom uspel usvojiti in utrditi temeljna znanja, 

ki mu omogočajo, da uspešneje sledi obravnavani učni snovi. Pred pričetkom treninga se je 

velik primanjkljaj kazal predvsem na področju poštevanke in pisnega deljenja, ki ga učenec 

sedaj uspešno kompenzira. V preteklosti je učno sliko dodatno poslabšalo neredno in 

nekontinuirano delo, zato je bila zanj takšna vrsta pomoči zelo dobrodošla. Opaža, da je učenec 

sedaj veliko bolj prepričan v svoje znanje. V razredu se trudi sodelovati. Za delo je bolj 

motiviran kot prej.  

7.6.3 Mnenje prostovoljke iz Društva za pomoč mladim v stiski Žarek 

Prostovoljka, ki je z učencem delala enkrat tedensko, opaža podobno kot učiteljica matematike. 

Meni, da je dodatna pomoč prišla v pravem trenutku. Pred pričetkom treninga se je učenec 

upiral vajam in utrjevanju učne snovi pri matematiki. Opazila je, da težko sledi učni snovi 

(ulomkom), ker ne obvlada računske operacije množenja in deljenja. To se je kazalo tudi pri 

ocenah v šoli. Negativne ocene pri matematiki so se začele kopičiti. Poleg slabih ocen, se je 

poslabšalo tudi učenčevo vedenje. Učenec je pogosto pozabil priti na uro učne pomoči, s seboj 

ni imel ustreznih pripomočkov in za učenje ga je bilo težko pridobiti. Podpore staršev ni bil 

deležen, kar je pomembno vplivalo na učno neuspešnost. Zato je prostovoljko še posebej 

skrbela učenčeva aktivnost in sodelovanje v okviru omenjenega treninga. Na začetku je bila 

negotova. O uspehu treninga ni bila popolnoma prepričana. Že na prvih individualnih učnih 

urah pa je ugotovila, da učenje poteka na zanimiv način, ki je učencu blizu. Naloge in igre so 

bile učencu všeč, saj so bile ravno prav dolge, njihova zahtevnost se je postopno stopnjevala, v 

vaje so bile vključene vsebine, ki učenca zanimajo, in utrjevanje naučenega ni bilo zasnovano 

zgolj na mehaničnem računanju, temveč na razvijanju učenčeve motivacije za pisno množenje 
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in deljenje z različnimi načini (npr. zanimive naloge, raba žepnega računala, takojšnje povratne 

informacije učencu, nagrajevanje ipd.). Zadnje je pomembno vplivalo na spremenjen odnos do 

dela. Učenec je začel na ure individualne pomoči prihajati z večjim veseljem kot prej. 

Samostojno se je pripravil na delo in večino časa je sam povedal, katere naloge mora opraviti 

za vajo. Učenca je za delo motiviralo že žepno računalo, ki ga je uporabljal med reševanjem 

nalog. Napredka pa ni bilo zaznati le na vedenjskem področju, temveč tudi na učnem. Učenec 

je med treningom uspel utrditi poštevanko in postopek pisnega množenja ter deljenja, kar mu 

bo omogočilo lažje sledenje učni snovi pri matematiki, ki postaja vedno bolj zahtevna. Kljub 

temu se prostovoljka zaveda, da bo usmerjanje potrebno tudi vnaprej, saj o samostojnem učenju 

še ne moremo govoriti. Učenca bo potrebno voditi tudi pri utrjevanju naučenega, da bo znanje 

trajnejše.  

V pogovoru je izpostavila, da je bila to njena prva izkušnja tovrstnega sodelovanja med šolo in 

društvom. Zanjo so bili še posebej dragoceni napotki za delo, material za učenje in različne 

strategije učenja poštevanke ter pisnega množenja in deljenja, ki so ji bile predstavljene. 

Pomembna se ji je zdela najina komunikacija ter sprotna izmenjava informacij oziroma opažanj 

o učencu, ki je vplivala na lažje načrtovanje dela. Sama si želi, da bi bilo v praksi več 

povezovanja med različnimi inštitucijami, strokovnjaki in drugimi delavci. Na ta način se lahko 

drug od drugega veliko naučimo, kar v končni fazi pomembno vpliva na učenčev napredek. 

Zlasti v tistih primerih, ko starši ne zmorejo pomagati. 

7.7 Odgovori na raziskovalna vprašanja 

1. Kakšne so učenčeve aritmetične sposobnosti ter spretnosti pred pričetkom izvajanja 

treninga in po končanem treningu? 

Rezultati petminutnega preizkusa za ugotavljanje avtomatizacije poštevanke in desetminutnega 

testa za ugotavljanje avtomatizacije aritmetičnih dejstev in postopkov, ki so bili pridobljeni 

pred pričetkom treninga, so pokazali, da poštevanka števil 7, 8 in 9 ni avtomatizirana. Izstopale 

so ovire priklica aritmetičnih dejstev pri tistih računih, kjer je množenec predstavljal število 5 

ali več. Zato je imel učenec v okviru desetminutnega testa težave pri reševanju vseh računov, 

ki so vključevali računsko operacijo množenja ali deljenja. Ugotovitve sovpadajo z navedbo M. 

Kavkler (2007), ki pravi, da se primanjkljaji pri aritmetiki odražajo predvsem v slabi 

avtomatizaciji aritmetičnih dejstev in postopkov, kamor uvrščamo tudi znanje poštevanke. 

Ovire priklica aritmetičnih dejstev iz dolgotrajnega spomina se pojavijo zaradi slabšega 

semantičnega pomnjenja (Geary, 1994). Zato zahteva pomanjkljiva avtomatizacija aritmetičnih 

dejstev usmerjene načine pomoči, ki temeljijo na kontinuiranih vajah. Bauer (2013) je v svojo 

raziskavo vključil 26 četrtošolcev, ki so tri tedne (deset minut dnevno) utrjevali poštevanko. Po 

zaključenem treningu se je izkazalo, da so vsi učenci napredovali na tem področju. Rezultati, 

ki sem jih pridobila sama, se skladajo z ugotovitvami avtorja. Učenec šestega razreda je z 

individualiziranim treningom, ki je bil podkrepljen z rednim utrjevanjem naučenega, usvojil 

aritmetična dejstva poštevanke vseh števil.   

Z neformalnim preizkusom za preverjanje pisnega računanja, ki je bil izveden pred treningom, 

sem ugotovila, da ima učenec težave pri pisnem množenju in deljenju. Neavtomatizirana 

poštevanka števil 7, 8 in 9 se je izkazala za največjo oviro na področju pisnega množenja. 

Učenec v postopku pisnega množenja ni upošteval pravila za množenje z večkratniki števila 10. 

Imel je težave pri prehajanju od računske operacije množenja k računski operaciji seštevanja. 

To je bilo še posebej izrazito, ko je imel opravka s številom 0. Booth (1984) na podlagi izvedene 

raziskave ugotavlja, da se napake učencev najpogosteje pojavljajo pri množenju z dvomestnim 
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deliteljem, kar se je pokazalo tudi v našem primeru. Med pogoste napake, ki so prisotne pri 

množenju z dvomestnim množiteljem, je avtorica uvrstila »napako števila 0«. Za to vrsto 

napake je značilno, da učenec pravilno izpelje postopek pisnega množenja, vendar napačno 

množi s številom 0. Zadnje je v tesni povezavi s slabšim razumevanjem mestnih vrednosti in 

njihove vloge pri pisnem množenju, kar je potrebno upoštevati znotraj načrtovanja treninga. 

Rezultati neformalnega preizkusa pisnega deljenja, ki so bili pridobljeni pred pričetkom 

izvajanja treninga, so pokazali, da postopek pisnega deljenja z enomestnim in dvomestnim 

deliteljem ni avtomatiziran. Učenec je večino časa napačno določil začetno število, ki ga je bilo 

potrebno deliti (napačen izbor deljenca). Napako bi lahko povezali s slabšim obvladovanjem 

koncepta deljenja. Duffin (2000) navaja, da mnogi učenci sicer pravilno izvedejo postopek 

pisnega deljenja po korakih, vendar ne razumejo njegovega pomena. Ravno zato je pomembno, 

da pri učenju pisnega deljenja uporabljamo konkreten material. Zanimive so ugotovitve 

raziskave, ki je temeljila na preučevanju učinka poučevanja pisnega deljenja pri 27 učencih z 

UT pri matematiki, starih približno dvanajst let. Bennett in Rule (2005) sta v tej raziskavi 

prikazali pomen poučevanja pisnega deljenja z numeričnimi karticami, figuricami in drugim 

konkretnim materialom. Učenci, ki so bili poučevani na ta način, so napredovali tako v 

obvladovanju postopka kot v njegovem razumevanju. Tudi sama sem v izvedenem treningu 

uporabljala konkretne materiale, kar je pripomoglo k učenčevemu napredku. Iz rezultatov, ki 

so bili pridobljeni na neformalnem preizkusu pisnega množenja in deljenja po treningu, lahko 

vidimo, da je učenec napredoval na obeh področjih. Usvojil je poštevanko in postopek pisnega 

deljenja. Ponotranjil je določena pravila, ki so pomembna za izvajanje obeh postopkov. Druge 

težave, ki so po končanem treningu še vztrajale, bi lahko pripisali težavam s pozornostjo 

(nenatančnost pri prištevanju vmesnega ostanka, pozabljanje na množenje z drugo enoto 

drugega člena, napačen končni ostanek zaradi nenatančnega odštevanja), manj fleksibilnemu 

mišljenju ter vidno-prostorskim oviram (zamenjava števk v računu) (Kavkler, 1997a; Vipavc, 

2015).  

Izpostaviti je potrebno, da je bilo pri učencu pred pričetkom izvajanja treninga ugotovljeno 

slabše konceptualno znanje množenja in deljenja. Razlog za slabše konceptualno znanje 

omenjenih računskih operacij bi lahko povezali z navedbami Gearya (2004), ki pravi, da ima 

od pet do osem odstotkov učencev težave s priklicem aritmetičnih dejstev iz dolgoročnega 

spomina, kar pomembno vpliva na sposobnost učenja konceptov ali postopkov na enem ali več 

matematičnih področjih. To trditev delno potrjuje tudi moje raziskovalno delo, saj je učenec 

med treningom napredoval na področju avtomatizacije aritmetičnih dejstev poštevanke, kar je 

najverjetneje vplivalo na boljše konceptualno znanje množenja po končanem treningu. Kljub 

temu pa bo v nadaljevanju potrebno posvetiti več pozornosti konceptualnemu znanju deljenja, 

kjer učenec ni pokazal bistvenega napredka. Enako velja za področje fleksibilnega računanja, 

znotraj katerega je učenec dosegel slabši rezultat pred in po treningu. Zavedati se je potrebno, 

da je fleksibilnost pri reševanju aritmetičnih problemov odvisna od dobre avtomatizacije 

aritmetičnih dejstev in sposobnosti hitre, učinkovite manipulacije z informacijami (Kavkler, 

1997a). Da bi govorili o avtomatizaciji oziroma hitrem računanju z malo ali nič napakami, so 

potrebne številne vaje, utrjevanje pravil in korakov postopka (Kavkler, 1999). 

2. Katere strategije uporablja učenec pri ustnem in pisnem seštevanju, odštevanju, 

množenju in deljenju pred pričetkom izvajanja treninga in po končanem treningu? 

Rezultati Sugermanovega testa so pokazali, da učenec pri računanju uporablja višje strategije 

računanja. Na preizkusu, izvedenem pred treningom, je uporabljal priklic dejstev iz spomina 

pri seštevanju do 20 s prehodom in brez prehoda. Enako velja za področje odštevanja v okviru 
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desetice. Pri odštevanju, ki je zajemalo prehod čez desetico, je učenec preoblikoval posamezen 

račun v lažjo obliko. Pri odštevanju do 20 s prehodom čez desetico je računal z iskanjem 

neznanega člena in seštevanjem vmesnih rezultatov. Pri seštevanju in odštevanju do 100 je 

učenec manjše število razdelil na desetice in enice ter dodajal vsak del posebej. Povsem enake 

strategije je uporabljal tudi pri preverjanju pisnega seštevanja in odštevanja s prehodom in brez 

prehoda čez desetico.  

Na začetnem preizkusu preverjanja avtomatizacije poštevanke je učenec priklical rezultate 

poštevanke računov z manjšimi števili. Račune, kjer je bil množenec enak ali večji od 5, pogosto 

ni rešil, kar pomeni, da ni imel razvite ustrezne strategije reševanja tovrstnih aritmetičnih 

problemov. Prav tako ni rešil računov poštevanke števil 7, 8 in 9. Zadnje je vplivalo na njegove 

težave, ki so se pojavile na preizkusu preverjanja pisnega množenja pred pričetkom treninga, 

kjer je sicer uspešno priklical korake postopka pisnega množenja iz spomina, ni pa priklical 

večkratnikov poštevanke omenjenih števil. Na končnem preverjanju avtomatizacije poštevanke 

in pisnega množenja omenjene ovire niso bile več prisotne. Učenec je večino računov rešil 

pravilno, in sicer s strategijo priklica aritmetičnih dejstev poštevanke. Montague (1996) med 

težave, ki se najpogosteje pojavljajo pri učencih z UT pri matematiki, uvršča tudi slabše 

obvladovanje strategij, kar pomembno vpliva na usvajanje in izkazovanje matematičnega 

znanja. Dowker in Sigley (2010) menita, da omenjene ovire lahko zmanjšamo ali odpravimo z 

individualiziranim pristopom oziroma načrtovanjem programa dela za vsakega posameznika, 

znotraj katerega se osredotočamo na tista področja aritmetike oziroma komponente, kjer ima 

učenec težave. V okviru individualnega pristopa si moramo prizadevati za razvijanje strategije 

priklica aritmetičnih dejstev iz spomina. Priklic informacij ne obremenjuje delovnega 

pomnjenja, kar učencu omogoča natančno računanje. Obenem pa se lahko posveti reševanju 

dejanskih aritmetičnih nalog (Booth, 1986). 

Pomanjkljivo usvojene strategije je bilo opaziti tudi na področju pisnega deljenja v okviru 

preverjanja pisnega računanja pred treningom. Učenec ni imel usvojene strategije, ki bi mu bila 

v pomoč pri priklicu zaporedja korakov postopka pisnega deljenja z enomestnim in dvomestnim 

deliteljem. Zato se je računom večinoma izognil ali pa jih ni dokončal. Sicer  pa si je pri deljenju 

pomagal s strategijo množenja (npr. 3 x 5 = 15, ker je 15 : 3 = 15). Na tem mestu so se ponovno 

pojavile težave zaradi neavtomatizirane poštevanke. Po končanem treningu je učenec rešil 

pravilno večino računov pisnega deljenja. Pri priklicu korakov postopka pisnega deljenja si je 

pomagal z naučeno strategijo in priklicem aritmetičnih dejstev poštevanke. To pomeni, da si je 

pri deljenju pomagal s strategijo množenja. Po navedbah M. Kavkler (1997b) si učenci s SUT 

pri matematiki pri reševanju problemov deljenja pogosto pomagajo s priklicem aritmetičnega 

dejstva za drugo operacijo (npr. seštevanja, sekventalnega odštevanja, množenja), kar pa še 

vedno ni tako učinkovito kot reševanje problemov deljenja s priklicem aritmetičnega dejstva.  

3. Ali bo trening za avtomatizacijo postopka pisnega množenja in deljenja izboljšal 

učenčevo zapomnitev, priklic in izvedbo postopka pisnega množenja in deljenja? 

Ocenjujem, da je izveden trening, ki je temeljil na rabi opor in mnemotehnik, učenju strategij 

reševanja aritmetičnih problemov, povezovanju različnih vidikov matematičnega znanja, 

nudenju pomoči učencu v obliki tutorstva ter načelih dobre poučevalne prakse, bistveno 

pripomogel k izboljšanju učenčeve uspešnosti pri izvajanju postopka pisnega množenja in 

deljenja. Proces učenja in poučevanja matematičnih proceduralnih znanj mora potekati v skladu 

z dobro poučevalno prakso, ki vključuje naslednje: strukturiranost poučevanja, upoštevanje 

učnega stila učenca, veččutno in aktivno učenje, dosledno utrjevanje naučenega, uporabo 

konkretnega materiala in primerov iz vsakdanjega življenja, pozitivne krepitve posameznika, 
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poučevanje strategij, rabo prilagoditev idr. (Vipavc, 2015). Poudarek mora biti na uporabi 

raznolikih in zanimivih aritmetičnih nalog, didaktičnih igrah, uporabi različnih opor (npr. 

barvnih, verbalnih) ter verbalizaciji postopkov (Geary, 1994). Prav tako si je pomembno 

prizadevati za vključevanje dodatnih virov pomoči, še posebej pri tistih učencih, ki niso deležni 

podpore v domačem okolju (npr. utrjevanje pridobljenega znanja s prostovoljcem). 

Učenec je izboljšal svoj dosežek na področju znanja poštevanke, saj je na začetnem preverjanju 

dosegel 24 točk (63 %) od 38, na končnem preverjanju pa 38 točk (100 %) od 38. Skrajšal se je 

tudi čas reševanja preizkusa znanja iz poštevanke, in sicer iz petih minut na štiri minute in 23 

sekund. Učenčev napredek na področju znanja poštevanke je pomembno vplival na uspešnost 

pri izvajanju postopka pisnega množenja in deljenja.  

Izboljšal se je tudi učenčev rezultat reševanja desetminutnega testa za oceno avtomatizacije 

aritmetičnih dejstev in postopkov, kjer je učenec najprej dosegel 75 točk (64 %) od 117, po 

zaključenem treningu pa 93 točk (79 %) od 117. 

Pri pisnem množenju, kjer je na začetku treninga rešil pravilno le devet računov od skupno 20, 

je na končnem preverjanju izračunal pravilno 18 računov od 20 (razvidno iz tabel 23–26). Pri 

računih množenja z enomestnim množiteljem z in brez prehoda je svoj začetni rezultat izboljšal, 

saj je dosegel devet točk od desetih (tabela 23–24). Pri računih množenja z dvomestnim 

množiteljem z in brez prehoda je učenec dosegel osem točk od desetih in prav tako izboljšal 

svoj začetni rezultat (tabela 25–26). Učenec je izboljšal svoj dosežek tudi na področju pisnega 

deljenja, kjer je na začetnem preverjanju rešil pravilno zgolj tri račune izmed 28, po 

zaključenem treningu pa 27 računov od 28 (razvidno iz tabel 27–33). Pri računih deljenja z 

enomestnim deliteljem brez ostanka z in brez prehoda je učenec svoj začetni rezultat izboljšal, 

saj je dosegel osem točk od osmih (tabela 27–28). Pri računih deljenja z enomestnim deliteljem 

z ostankom z in brez prehoda je učenec prav tako dosegel osem točk od osmih in izboljšal 

začetni rezultat (tabela 29–30). Rezultat je izboljšal tudi pri pisnem deljenju z dvomestnim 

deliteljem brez ostanka ter brez prehoda, kjer je na končnem preverjanju dosegel štiri točke od 

štirih (tabela 31), pri pisnem deljenju z dvomestnim deliteljem brez ostanka in s prehodom, kjer 

je dosegel tri točke od štirih (tabela 32), ter pri pisnem deljenju z dvomestnim deliteljem z 

ostankom in s prehodom, kjer je dosegel štiri točke od štirih (tabela 33). Na prvem preverjanju 

pisnega množenja je bila učenčeva uspešnost 45-odstotna, medtem ko je bila njega uspešnost 

na končnem preverjanju 85-odstotna. Uspešnost učenca na področju pisnega deljenja je bila 

pred treningom 11-odstotna, po treningu pa 96-odstotna. 

Woodward (2006) v svoji raziskavi navaja, da eksplicitno učenje kombinacije različnih strategij 

(kompenzacijskih strategij računanja, rabe vizualnih prezentacij, iskanja povezav med 

matematičnimi dejstvi), pomembno izboljšuje uspešnost računanja in vpliva na obvladovanje 

matematičnih dejstev in postopkov. Četrtošolci s SUT pri matematiki, ki so bili poučevani na 

ta način, so na testih dosegli boljše rezultate kot učenci SUT, pri katerih je učenje potekalo zgolj 

s kontinuiranimi vajami. Eubanks (2013) je prišel do podobnih zaključkov kot prej omenjeni 

avtor, vendar daje poudarek na eksplicitno učenje strategij z mnemotehnikami. Wood, Frank in 

Wacker (1998) potrjujejo uspešnost eksplicitnega učenja strategij, ki pripomorejo k 

avtomatizaciji matematičnih dejstev in postopkov ter temeljijo na mnemotehnikah. Avtorji 

predlagajo sočasno vključevanje sodelovalnih kart ali opornih kartončkov v proces učenja in 

poučevanja. 

Iz danih podatkov je razvidno, da je učenec napredoval na obeh področjih in pri vseh 

zastavljenih ciljih. Najmanjši napredek ocenjujem pri cilju natančnosti pri prištevanju ostanka 

znotraj pisnega množenja. Menim, da gre tovrstno oviro pripisati šibkejši pozornosti. M. 
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Kavkler (2011b) navaja, da težave s pozornostjo bistveno vplivajo na učenčevo učinkovitost 

pri matematiki. Težave s pozornostjo vplivajo na to, da učenec pozablja informacije v nalogi, 

ki jo rešuje (npr. pozabi števila, s katerimi računa). Na slabše dosežke pri matematiki lahko 

vpliva tudi perseveracija, ki zajema vztrajanje pri določeni dejavnosti in težave pri prehajanju 

z ene operacije na drugo (to je še posebej opazno pri računih, kjer se zaporedje računskih 

operacij menjava). 

Z neformalnim preizkusom pisnega računanja sem preverjala tudi učenčevo konceptualno 

znanje v povezavi z računsko operacijo množenja in deljenja. Preizkus, ki je bil izveden pred 

in po treningu je pokazal, da učenec nima težav z enostavnimi nalogami, kjer je potrebno na 

podlagi besedila izbrati ustrezno računsko operacijo ali pravilen zapis računa. Težava se je 

pokazala pri nalogah, kjer je bilo potrebno prebrati besedilo in na podlagi dane sličice sestaviti 

račun množenja ali deljenja. Pred pričetkom treninga je učenec zapisal račun seštevanja, 

namesto račun množenja. Po končanem treningu se to ni več ponovilo, kar pomeni, da je učenec 

napredoval na področju konceptualnega znanja množenja. Tako začetno kot končno testiranje 

pa je pokazalo, da je učenčevo konceptualno znanje deljenja šibkejše, saj besedilna naloga ni 

bila (ustrezno) rešena. Temu bo potrebno v nadaljevanju posvetiti še več pozornosti. Wallace 

in Gurganus (2005) poudarjata, da je znotraj učnega procesa nujno potrebno deklarativno in 

proceduralno znanje povezati s konceptualnim znanjem, saj bomo probleme uspešno reševali 

le z razumevanjem. Pri tem ne smemo pozabiti na povezanost konceptualnega vidika 

matematike in matematičnega besedišča (Vipavc, 2015). 

Pred treningom učenec ni bil motiviran za reševanje petminutnega testa z vnaprej danim 

rezultatom za ugotavljanje fleksibilnosti računanja. Test je reševal dve minuti in 20 sekund, 

nato pa z nalogo ni želel več nadaljevati. V tem času je uspel sestaviti štiri enostavne račune z 

računsko operacijo seštevanja, odštevanja in množenja. Dobil je pet točk. Na končnem 

testiranju je svoj dosežek izboljšal, saj je sestavil dvanajst računov v petih minutah in dosegel 

17 točk. Sestavil je več računov z računsko operacijo množenja in deljenja kot prvič. Za 

reševanje testa je bil bistveno bolj motiviran. Kljub temu rezultati kažejo na šibkejšo 

fleksibilnost pri računanju, saj je učenec v obeh primerih sestavil le enostavne račune z eno 

računsko operacijo.  

Glede na rezultate neformalnega testa za preverjanje pisnega računanja računskih operacij 

množenja in deljenja, ki so prikazani v tabelah, lahko sklepam, da je izvedeni trening vplival 

na izboljšanje učenčevega izvajanja postopka pisnega množenja in deljenja. Še vedno pa 

moramo vedeti, da še tako dobro naučene in usvojene strategije pomnjenja ne bodo vplivale na 

zmanjšanje razlik v procesiranju informacij učencev s primanjkljaji v primerjavi z vrstniki, ki 

teh težav nimajo. Četudi učenec uspešno izvaja aritmetičen postopek z naučeno strategijo, 

njegovo funkcioniranje še vedno ne bo enako funkcioniranju učenca brez SUT (Magajna, 2004, 

v Pori, 2011).  
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8 SKLEP IN ZAKLJUČEK 

V magistrskem delu sem skušala ugotoviti, kako pomagati učencu šestega razreda, ki ima 

izrazite težave na področju pisnega množenja in deljenja. Preverjala sem učinkovitost 

izvedenega specialnopedagoškega treninga na izvajanje postopka pisnega množenja in deljenja 

pri učencu s PPUA, ki mu starši ne zmorejo pomagati pri šolskem delu.   

Študija primera je pokazala, da je učenec v času individualnih srečanj napredoval na področju 

izvajanja pisnega množenja in zapomnitve postopka pisnega deljenja s treningom, ki je 

združeval načela dobre poučevalne prakse in specialnopedagoške pristope pomoči. Na 

končnem preverjanju avtomatizacije postopka pisnega množenja je dosegel 17 točk (85 %) od 

20, medtem ko je na začetnem preverjanju dosegel devet točk (45 %) od 20. Svoj rezultat je 

izboljšal tudi na področju pisnega deljenja, kjer je na končnem preverjanju dosegel 27 točk 

(96 %) od 28, na začetnem pa tri točke (11 %) od 28. Trening je vplival na boljšo zapomnitev 

aritmetičnih deklarativnih, konceptualnih, pojmovnih in proceduralnih znanj ter rabo 

učinkovitih strategij reševanja aritmetičnih nalog, kar je pripomoglo k večji uspešnosti učenca 

pri izvajanju postopka pisnega množenja in deljenja. Kljub uspešnosti treninga in učenčevemu 

napredku bo tudi v nadaljevanju potrebno sprotno utrjevanje, da naučeno ne bo podvrženo 

pozabljanju in da bo učenec postopek pisnega množenja ter deljenja izvajal hitro, brez 

zavestnega napora in s čim manj napakami. Da bi bil ta korak čim hitreje dosežen, je več kot 

smiselno nadaljevati s pomočjo učencu v obliki tutorstva (Kavkler, 1997a).  

Trening potrjuje pomen nekaterih sugestij za učenje ter poučevanje pisnega množenja in 

deljenja, ki so izpostavljeni v strokovni literaturi. Za uspešno se je izkazalo učenje in 

poučevanje, ki vključuje naslednja načela dobre poučevalne prakse: strukturiranost poučevanja, 

upoštevanje učnega stila učenca, veččutno in aktivno učenje, dosledno utrjevanje naučenega, 

uporaba konkretnega materiala in primerov iz vsakdanjega življenja, pozitivne krepitve 

posameznika, poučevanje strategij za reševanje nalog, upoštevanje prilagoditev, uporaba opor 

ter verbalizacija postopka (Geary 1994; Vipavc, 2015). Med treningom se je učenčeva 

motivacija za učenje povečala, na kar je vplivalo učenje, ki je temeljilo na močnih področjih 

učenca, rabi raznolikih aritmetičnih nalog in didaktičnih iger, uporabi mnemotehnik, 

sodelovalnih kart ter opornih kartončkov (Wood, Frank in Wacker, 1998; Eubanks, 2013). K 

učenčevi uspešnosti pri izvajanju postopka pisnega množenja in deljenja je pripomoglo tudi 

eksplicitno učenje kombinacije raznolikih strategij (kompenzacijskih strategij računanja, rabe 

vizualnih prezentacij, iskanja povezav med matematičnimi dejstvi ter zakoni oziroma pravili) 

in povezovanje deklarativnega ter proceduralnega znanja s pojmovnim in konceptualnim 

znanjem (Wallace in Gurganus, 2005; Woodward, 2006; Vipavc, 2015). V svojo raziskavo sem 

vključila še dodaten vir pomoči za učenca v obliki tutorstva. Učenec je s prostovoljko iz Društva 

za pomoč mladim v stiski Žarek enkrat tedensko utrjeval znanje, pridobljeno na treningu. To se 

je izkazalo za zelo dobrodošlo, saj starši učencu ne znajo in ne zmorejo pomagati pri šolskem 

delu. Raziskava, izvedena v tujini (Hock idr., 2001), potrjuje dejstvo, da tutorstvo še posebej 

pomembno vpliva na izboljšanje akademskega uspeha pri tistih posameznikih, ki so rizični 

oziroma imajo UT.  

Raziskovalno delo je temeljilo na študiji primera, ki je vključevala enega učenca, zato se je 

potrebno zavedati omejenosti raziskave. Raziskavo je smiselno v prihodnosti še poglobiti in 

razširiti. Zanimivo bi bilo primerjati, kako uspešni so učenci s PPUA pri izvajanju postopka 

pisnega množenja in deljenja, če poučevanje temelji zgolj na kontinuiranem utrjevanju z 

nalogami na delovnem listu, ter kakšna je uspešnost učencev s PPUA, če so v proces učenja in 

poučevanja vključeni bolj specifični načini pomoči, ki se prepletajo z načeli dobre poučevalne 
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prakse. Prav tako bi bilo zanimivo raziskati, kako različni načini pomoči na področju pisnega 

množenja in deljenja vplivajo na motivacijo učencev s PPUA. Trening, ki je bil izveden pri 

četrtošolcih brez SUT, potrjuje pomen usmerjenih načinov pomoči, ki temeljijo na odpravljanju 

težav na področju avtomatizacije poštevanke. Bauer (2013) je znotraj treninga dokazal, da so s 

tem prav vsi učenci napredovali na omenjenem področju ne glede na način utrjevanja znanja 

(npr. vaje na spletni strani, raba sodelovalnih kartic, naloge na delovnem listu). Obenem pa je 

njegova raziskava pokazala pomembne razlike v motivaciji posameznikov glede na prevladujoč 

način utrjevanja znanja. Če bi sama raziskavo še enkrat ponovila, bi se osredotočila na 

proučevanje motivacije pri učencu, saj je ne nazadnje ravno ta ključni element pri učenju. Prav 

tako bi znotraj treninga dala še večji poudarek na usvajanje konceptualnega znanja računske 

operacije deljenja. Pri učenju matematike je namreč izredno pomembno dvoje, in sicer 

»razumeti kaj« in »razumeti kako«. Elementa se morata vseskozi prepletati (Magajna, 2015).  

Brendefur s sodelavci (2015) dokazuje, da učenci v tretjem, četrtem in petem razredu lahko 

napredujejo na področju avtomatizacije poštevanke, če so deležni vsakodnevnih kontinuiranih 

vaj, ki lahko trajajo zgolj 10–15 minut, v obdobju petih tednov. Napredek je večji, če so deležni 

bolj specifičnih načinov pomoči kot mehaničnega »drila«. Ugotovitve naše raziskave sovpadajo 

s spoznanji avtorjev, s to razliko, da so moja srečanja z učencem potekala štirikrat tedensko, 

kar je pomenilo, da je učenec hitreje avtomatiziral aritmetična dejstva poštevanke kot v petih 

tednih. Kljub temu da je učenec napredoval na področju avtomatizacije poštevanke v danem 

času, se je izkazalo, da potrebuje več kot 15 ur za avtomatizacijo postopka pisnega deljenja. V 

tem času je namreč učenec uspel avtomatizirati posamezne korake izvajanja postopka, ni pa 

ponotranjil koncepta pisnega deljenja. Lee (2007) navaja, da se učenci pogosto naučijo korakov 

v izvajanju postopka pisnega deljenja s slabim ali ničelnim razumevanjem koncepta zadnjega. 

Zato spodbuja k učenju z razumevanjem, ki zajema več kot le mehanični »dril«.  

Teoretična dognanja in spoznanja empirične raziskave so lahko v pomoč učiteljem, izvajalcem 

učne ali dodatne strokovne pomoči ter specialnim rehabilitacijskim pedagogom pri zgodnjem 

odkrivanju učencev s PPUA. Prikazane metode ter načini dela predstavljajo model za 

načrtovanje učnega procesa ali aritmetičnega treninga za preprečevanje, zmanjševanje ter 

odpravo ovir, ki nastopijo kot posledica slabšega obvladovanja aritmetičnega konceptualnega, 

deklarativnega in proceduralnega znanja ter se kažejo na področju pisnega računanja. Nazoren 

opis sodelovanja s prostovoljko oziroma vključevanje dodatnega vira pomoči učencu v obliki 

tutorstva vključuje konkretne smernice za vse strokovne delavce, ki se seznanjajo z vprašanjem, 

kako pomagati učencu, ki pri učenju ni deležen podpore staršev.  
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10 PRILOGA 

10.1 Priloga 1 

 

 

 

 

 

Naloge za avtomatizacijo postopka pisnega 
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NAVODILA ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI in 

REŠEVANJE NALOG 
 

Dejavnosti in naloge so razdeljene na dva sklopa. Prvi sklop nalog je namenjen 

avtomatizaciji poštevanke in deljenja s količniki poštevanke. Drugi sklop nalog zajema 

urjenje pisnega množenja in deljenja. Utrjevanje naučenega temelji na gradnji 

aritmetičnega pojmovnega, konceptualnega in deklarativnega znanja.  

 

1) DELOVNI LIST – x 7  

 

Učenec z reševanjem naloge prične na levi strani delovnega lista. Vsak račun izračuna 

na dva načina. Pri uporabi drugega načina je pomembno, da uporabi zakon o 

zamenjavi faktorjev (npr. 1 x 7 = 7 ali 7 x 1 = 7). Pod rezultatom posameznega računa 

se skriva črka, ki jo učenec najprej poišče v tabeli (npr. rezultat 7 predstavlja črko S), 

nato pa jo zapiše v kvadratek poleg že zapisane črke. Pomembno je, da računanje 

poteka v urejenem vrstnem redu (1 x 7, 2 x 7, 3 x 7 …). Dobljeno geslo se glasi: 

USPEŠNO NAPREJ! 

 

2) SEŠTEVAM in MNOŽIM (Prirejeno po Thisreadingmama, 2015) 

V igro sta vključena dva igralca. Za njeno izvedbo potrebujemo dve igralni kocki, ki ju 

običajno uporabljamo pri družabnih igrah, priloženo igralno ploščo in žetone ali 

kartončke v dveh barvah. Pred pričetkom igre vsak igralec dobi žetone v določeni barvi. 

Igralec, ki z igro prične, vrže obe kocki hkrati. Nato sešteje dobljeno število pik in vsoto 

pomnoži s števko, ki je zapisana na igralni predlogi (6, 7, 8 ali 9). Dobljen rezultat, ki 

ga najde na predlogi, pokrije z žetonom ali s kartončkom (produkte pokriva z žetoni 

ene barve). Zatem z igro nadaljuje drugi igralec. Ta lahko »trči« v drugega igralca, če 

dobi enak produkt, ki je že pokrit z žetonom njegovega soigralca. V tem primeru 

produkt pokrije s svojim žetonom. Zmaga tisti, ki ima na koncu največ pokritih 

večkratnikov.    

 

3) ZAVRTI in POBARVAJ 

 

Igro igrata dva igralca. Vsak si izbere svojo igralno predlogo, ki je priložena. Na 

predlogi so zapisani enostavni računi deljenja. Igralca izmenično vrtita vrtavko na 

plošči, kjer so zapisana števila 1–5 in 6–10. Vrtavka se ustavi na določenem številu in 

naloga obeh igralcev je, da vsak na svojem listu pobarva vse račune, katerih rezultat 

predstavlja to število. Zmaga tisti, ki prvi pobarva katero koli vrstico z računi.  
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4) PRIMERJAM ŠTEVILA 

 

Za igro potrebujemo igralno kocko, ki jo uporabljamo pri družabnih igrah. Pred 

pričetkom igre si vsak igralec izbere priloženo igralno predlogo. Igralca izmenično 

mečeta igralno kocko. Vrženo število pik na kocki posamezniku pove, koliko računov 

na svoji predlogi lahko izračuna. Igralec mora vsak račun najprej izračunati in nato 

popraviti napako, če je prisotna (npr. 20 = 4 : 4, 4 : 4 = 1 in 20 > 4). V nadaljevanju 

rešen račun na predlogi pobarva z barvico. Zmaga tisti, ki prvi dokonča vse račune.  

 

5) KOŠARKA (Prirejeno po ©Miss S’s Sixers, b. d.) 

 

Dejavnost vključuje dve predlogi. Na prvi predlogi se vsaka naloga nahaja v svojem 

okvirčku. Vse okvirčke predhodno izrežemo. Na drugo stran vsakega okvirčka 

prilepimo rešitev naloge, ki jo ta vključuje (rešitev vsake naloge se nahaja v okvirčku 

na drugi predlogi, kar je prav tako potrebno predhodno izrezati). Dobljene kartice lahko 

plastificiramo in ponudimo učencu.  

Dejavnost se izvaja individualno. Učenec ima vse kartice pomešane na kupčku. S 

kupčka dvigne kartico, prebere navodilo in nalogo ustrezno reši. Nato preveri pravilnost 

svoje rešitve na drugi strani kartončka. Pravilno rešena naloga pomeni, da je učenec 

»z meti na koš« dosegel število točk, ki je navedeno na kartici. Kartončke s pravilno 

rešenimi nalogami odlaga na eno stran, kartončke z nepravilno rešenimi nalogami pa 

na drugo stran. Na koncu sešteje dobljeno število točk. Svoj rezultat lahko izboljša 

tako, da poskuša ponovno reši naloge, ki mu povzročajo težave. Pri tem mu 

pomagamo in ga usmerjamo. 

 

Pri reševanju nalog je pomembno, da: 

 

 preverimo razumevanje navodil za reševanje naloge in jih po potrebi dodatno 

razložimo učencu, 

 učencu izročimo pomožni list za računanje (priporočen je visoki karo ali veliki 

karo), 

 pri reševanju nalog ponudimo opore (npr. žepno računalo za preverjanje 

pravilnosti rezultata, kartonček s koraki postopka pisnega deljenja …), 

 spodbujamo učenca k uporabi zakonov in pravil, ki mu omogočajo lažje 

reševanje nalog (npr. uporaba zakona o zamenjavi faktorjev pri množenju, raba 

pravila za množenje z večkratniki števila 10 ipd.), 

 nudimo takojšnje povratne informacije učencu o pravilnosti izvedbe postopka in 

rešitve, pri tem ne pozabimo na pohvalo, 

 naloge prilagajamo glede na učenčevo predznanje, močna področja ter vrsto in 

stopnjo primanjkljajev.  
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                                                                                                Izgubljena KAPA 

Pobarvaj večkratnike števila 4 in pomagaj Matevžu poiskati izgubljeno kapo! 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 11 10 5 21 

1 26 27 6 33 

0 6 26 28 35 

4 3 24 32 40 

8 16 20 36 3 

5 12 1 2 1 
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SPRETNO računanje 

Račune seštevanja zapiši krajše z računi množenja. Rezultate poišči v sliki in jih 

pobarvaj. Pri tem upoštevaj legendo. 

 

2 + 2 + 2 = _____________________________ 

2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = _____________________________ 

5 + 5 = _____________________________ 

1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = _____________________________ 

10 + 10 + 10 + 10 + 10 = ____________________________ 

5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 2 + 2 + 2 = _____________________________ 

 

 

Legenda: 

6 – črna       16 in 10 – bela       36 in 50 – rdeča 

16 16 

10 

50 
50 

36 

6 
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POŠTEVANKA v krogu (Math-Only-Math.com, b. d.) 

Na prazna mesta v krogu ZAPIŠI večkratnike poštevanke 

števila 6! Računaš iz zunanje strani proti notranji strani (npr. 3 x 

6 =, 4 x 6 = …) 
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POŠTEVANKA v krogu (Math-Only-Math.com, b. d.) 

Na prazna mesta v krogu ZAPIŠI večkratnike poštevanke 

števila 9! Računaš iz zunanje strani proti notranji strani (npr. 3 x 

9 =, 4 x96 = …) 
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IŠČEM SKRITE BESEDE 

 

V tabeli poišči in pobarvaj besede, ki so spodaj 

zapisane! Besede so povezane z računsko operacijo 

množenja! (Namig: išči v vodoravni in navpični smeri!) 

 

Z O D Š U T J H 

E Z V M K R M J 

U M S N J I N P 

Z N O O H K O O 

R O T Ž T R Ž D 

D Ž A I E A E V 

M E R T S T N O 

N K R E E A E J 

O Ž S L Z V C I 

Ž Š S J H E A T 

I K R A T Č U O 

B F S F G B L P 

 

 

1. MNOŽI                                            

2. ZMNOŽEK 

3. KRAT 

4. MNOŽENEC 

5. MNOŽITELJ  

6. PODVOJI  

7. TRIKRAT VEČ 
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Vozniki motorjev 

Vsak račun poveži s pripadajočim rezultatom. Ugotovil boš, komu pripada 

posamezen motor. 

  

 

                                            

 

 

 

   

                                                        

 

 

 

3 · 6=     ali 

 30 

12 

8 

9 · 8 =     ali 

8 · 7 =     ali 
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DELOVNI LIST – x 7                

                   

1)  1 · 7 =  ______    ali   ___________ 

2)  2 · 7 = ______    ali   ___________ 

3)  3 · 7 = ______    ali   ___________ 

4)  4 · 7 = ______    ali   ___________ 

5)  5 · 7 = ______    ali   ___________ 

6)  6 · 7 = ______    ali   ___________ 

7)  7 · 7 = ______    ali   ___________ 

8)  8 · 7 = ______    ali   ___________ 

9)  9 · 7 = ______    ali   ___________ 

 

S pogumom… 

U 1 2 3 4 5         6 
 

 

7 
 

8 9 R E J 

 

 

28 7 21 
14 

63 

35 

 49 
42 56 

Š S E P N O A 
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SEŠTEVAM in MNOŽIM 
     Navodila:                            

Vrzi dve kocki. Seštej dobljene pike.  

Vsoto pomnoži s številom 6. 

Pokrij produkt. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

6 x __ 

__ 48 
54 

12 18 

60 66 
30 

24 

36 72 
Prirejeno po Thisreadingmama, 2015 

42 
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SEŠTEVAM in MNOŽIM  

 Navodila: 

Vrzi dve kocki. Seštej dobljene pike. 

Vsoto pomnoži s številom 7. 

Pokrij produkt. 
 
  
 
 

 

7 x __ 

70 

49 

84 

21 
14 

35 63 

77 28 

42
1 

56 

Prirejeno po Thisreadingmama, 2015 



Pomoč učencu s težavami pri avtomatizaciji postopka pisnega množenja in deljenja v šestem razredu osnovne šole, Ines STAMCAR 

 

 

SEŠTEVAM in MNOŽIM 
 

Navodila: 
Vrzi dve kocki. Seštej dobljene pike. 

Vsoto pomnoži s številom 8. 

Pokrij produkt. 
 
 
 
  
 

8 x __ 40 

32 88 
72 

96 56 16 

48 24 80 

64 

Prirejeno po Thisreadingmama, 2015 
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SEŠTEVAM in MNOŽIM 

Navodila: 

Vrzi dve kocki. Seštej dobljene pike. 

Pomnoži vsoto s številom 9. 

Pokrij produkt. 
 
 
 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

9 x __ 

90 

36 

81 
108 

63 45 
72 

99 27 18 54 
Prirejeno po Thisreadingmama, 2015 
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     Sestavljanje RAČUNOV  

        K vsaki sliki napiši račun z računsko operacijo množenja! 

 

                                                                                               R: ________________________________ 

                                                                                               R: ________________________________ 

 

 

        R: ________________________________ 

        R: ________________________________                                     

                                                                                                  R: ________________________________ 

                                                                                                  R: ________________________________                                                                
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18 : ___ = 9 

___ x 9 = 81 

___  x  ___  = 49      

7 x ___ = 21 

___ :  8 = 2      

Izračunaj račune in osvoji vrh 
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ZAVRTI in POBRAVAJ    

18 ÷ 9 = 36 ÷ 9 = 10 ÷ 5 = 27 ÷ 9 = 5 ÷ 1 = 

45 ÷ 9 = 14 ÷ 7 = 24 ÷ 6 = 15 ÷ 3 = 24 ÷ 8 = 

32 ÷ 8 = 25 ÷ 5 = 12 ÷ 6 = 20 ÷ 5 = 40 ÷ 8 = 

21 ÷ 7 = 28 ÷ 7 = 35 ÷ 7 = 8 ÷ 4 = 12 ÷ 3 = 

4 ÷ 2 = 18 ÷ 6 = 30 ÷ 6= 16 ÷ 4 = 16 ÷ 8 = 
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ZAVRTI in POBRAVAJ 

                                                                                                             

10 ÷ 2 = 40 ÷ 8 = 100 ÷ 10 = 70 ÷ 7 = 35 ÷ 5 = 

18 ÷ 2 = 21 ÷ 3 = 36 ÷ 4 = 56 ÷ 7 = 30 ÷ 6 = 

40 ÷ 4 = 20 ÷ 2 = 49 ÷ 7 = 64 ÷ 8 = 90 ÷ 9 = 

27 ÷ 3 = 32 ÷ 4 = 36 ÷ 4 = 81 ÷ 9 = 42 ÷ 6 = 

50 ÷ 5 = 10 ÷ 1 = 54 ÷ 6 = 

 

50 ÷ 5 = 45 ÷ 5 = 
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PRIMERJAM ŠTEVILA  

 

   1   >    20 ÷ 5 18 ÷ 3  =    4 9   <   35 ÷ 5 

20 ÷ 2   =   20 0    >   10 ÷ 2 42 ÷ 7   <     6 

6    <   81 ÷ 9 16 ÷ 8  =    6 7   >   54 ÷ 9 

24 ÷ 6   >  9 8   >   72 ÷ 9 27 ÷ 3   <   3 

7    <   54 ÷ 9 30 ÷ 5  =    12 4   >   48 ÷ 6 

49 ÷ 7  =   4 10   >  50 ÷ 5 5    <   63 ÷ 9 

https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiM-67n3s7TAhUIahoKHZy-BbgQjRwIBw&url=https://clipartfest.com/categories/view/a6b8464df53559603d6967f76e8b38e18fa19746/comparing-numbers-clipart.html&psig=AFQjCNHUXn8R-0c8bVQGSKu_CgmAQNnxAQ&ust=1493729660077969
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PRIMERJAM ŠTEVILA  

   

   9   >    15 ÷ 5 12 ÷ 3  =    5 3   <   25 ÷ 5 

14 ÷ 2   <   10 9    >   18 ÷ 2 28 ÷ 7   >    3 

4    >  36 ÷ 9 56 ÷ 8  >    6 5   <   54 ÷ 9 

36 ÷ 6   <  6 7   >   63 ÷ 9 48 ÷ 8   <   5 

7    <   81 ÷ 9 15 ÷ 5  =   12 4   <   42 ÷ 6 

42 ÷ 7  =   4 5   =   30 ÷ 5 5    <   63 ÷ 9 
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891 x 42 = 

                         

                       

 

                        2 točki 

879 x 1034 = 

                         

                       

 

 

 

 

 

Prirejeno po ©Miss S’s Sixers, b. d. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 točka 

2 točki 3 točke 

1 točka 3 točke 

KOŠARKA 
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6. 

 

48 € 

Prirejeno po ©Miss S’s Sixers, b. d.  

  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

3. 

 
 

908886 

2. 

 
 

12096 

5. 

 

425 – množenec/prvi faktor 
  78 – množitelj/drugi faktor 
 33150 – zmnožek/produkt 
 
 

56 passengers 

1. 

 
 

37422 

4. 

 
 

120 igric 
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GRADIM GRAD 

 

Predstavljaj si, da želiš na plaži zgraditi velik peščeni grad. 

 

1) S spodnjo sliko izračunaj, koliko kamnov in koliko školjk 

imaš trenutno za gradnjo gradu. 

                                                

                                

                                

                                
                                  

       ______ x ______ = _______                ______ x ______ = ______ 

 

2) Sedaj kamne nariši in napiši račun množenja! 

 

 

 

                                                            9 + 9 + 9 = __ x __ = ___ 
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3) Ugotovil si, da potrebuješ za dokončanje gradu še 2x več 

kamnov, kot jih imaš sedaj, ter 3x več školjk. Koliko 

kamnov in školjk skupaj potrebuješ? 

 

R: ___________________________________ 

R: ___________________________________ 

R: ___________________________________ 

 

O: ________________________________________________ 
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Z računom množenja zapiši, koliko je … 
 

vseh kock? 

 
R: _________________________ 

 
koščkov čokolade? 

 
R: _________________________ 

 
denarja? 

 

 

 

R: ________________________ 
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DRŽI ali NE DRŽI? 

 
 

1) Prvi člen pri množenju se imenuje KOLIČNIK. 

 

   

 
 

2) Ko množimo, uporabljamo računski znak »krat« (x ali ·). 

  

 
 

3) Pri množenju velja naslednje: 2 x 0 = 2. 

                      

 

                             
4) Preveri pravilnost rešene besedilne naloge.  

   

 

DRŽI  NE DRŽI  

    DRŽI  NE DRŽI  

 DRŽI  NE DRŽI  

V učilnici je 26 stolov. Koliko nog imajo vsi stoli skupaj? 

R: 26 x 4 = 104 

O: Vsi stoli skupaj imajo 104 noge. 

 DRŽI  NE DRŽI  

Preberi posamezno trditev in pravilno obkroži! 
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5) Pri množenju si lahko pomagamo z zakonom o zamenjavi 

faktorjev. 

 

   

 
 
6) V spodnjem primeru uporabimo zakon za množenje števila 

z večkratniki števila 10.   

2345 x 50 = 117250 

  

 
 

7) V spodnjem primeru namesto seštevanja uporabimo 

računsko operacijo množenja. 

2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 oziroma 7 x 2 = 14   

                      

 

                             
8) Pri pisnem množenju začnemo računati na desni strani.  

 
 

DRŽI  NE DRŽI  

    DRŽI  NE DRŽI  

 DRŽI  NE DRŽI  

 DRŽI  NE DRŽI  
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UJEMI PLEN 
 

Pomagaj mačku uloviti plen. Na poti skozi labirint, naj ti bodo v 

pomoč računi. Pri vsakem računu oceni rezultat. Oceno količnika 

utemelji z množenjem! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200 : 5 = 

900 : 3 = 350 : 2 = 

990 : 10 

= 

540 : 6 = 

120 : 4 = 
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FRANJO v LABIRINTU 

 

1) Franjo bi rad prišel do sira. Ali mu lahko pomagaš najti 

pravo pot? 
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2) Pomagaj Franju izračunati račune in poskrbi, da danes ne 

bo jedel za kosilo le sir. 

 

 

 

                                

 

 

          

 

 
 

435 x 30 =  

2356 x 13 =  

23 x 54 =  

8752 x 46 =  

1879 x 98 =  
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LOV za REZULTATI 

 

Izračunaj račune in rezultate poišči v preglednici. Ko rezultat 

računa najdeš, ga pobarvaj. (Namig: išči v vodoravni in navpični smeri.) 

 

Primer: 23 x 56 = 1288 

 

1. 728 x 5 =                             

2. 654 x 12 = 

3. 982 x 47 =  

4. 1234 x 56 = 

5. 632 x 80 = 

6 2 9 9 4 
9 3 1 6 6 
1 6 2 7 1 

0 4 8 5 5 
4 0 8 8 4 
7 8 4 8 2 
5 0 5 6 0 
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POT v VESOLJE 
 

Katera raketa bo NAJHITREJE PRISPELA na PLANET? Rezultat računa NAJHITREJŠE RAKETE 

se ujema z rezultatom PLANETA! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

768 x 69 = 4567 x 48 = 
6234 x 98 = 8210 x 73 = 
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Pomoč pri DOMAČI NALOGI 

 

Pomagaj Eriku rešiti BESEDILNE NALOGE, ki mu 

povzročajo preglavice! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karlo je kupil 3 

torte po 12 €. 

Koliko je plačal ? 
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Skrite č_r_k_e 

Na črtice zapiši manjkajoče črke! 
 
 
Pri računu 15565 : 5 = je uporabljena računska operacija  

D __ __ __ __ __ __ __ 

 

Prvi člen pri deljenju se imenuje D __ __ __ __ __ __ __ 

 

K __ __ __ __ __ __ __ je rezultat deljenja 

 

1

9
 od 180 je Š __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

 

D __ __ __ __ __ __ __ je drugi člen pri deljenju 

 

Tine je 18 jabolk r __ __ __ __ __ __ __ prijateljem. Vsak je 

dobil tri jabolka. 
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Morske živali 

Izračunaj in pobarvaj po navodilih! 

 

630 : 3 = 

  1204 : 3 = 

18460 : 6 = 

281 : 4 = 

270 : 3 = 

   LEGENDA: 

Zelena: 210                  Vijolična: 12, ost. 2 

Siva: 401, ost. 1             Modra: 7, ost. 1 

Rumena: 90                Črna: 3010, ost. 4 
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Domača naloga 

Danes si učitelj. Popraviti moraš Janovo nalogo! 

246 : 6 = 40 

540 : 5 = 18 

4587 : 4 = 1145 

6488 : 8 = 811 

7299 : 9 = 91 

Erazem je imel 981 €. Devetino denarja je porabil. 

Koliko denarja še ima? 

R:      981 : 9 = 108         981 – 108 = 873 

O: Erazem ima še 873 €. 
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Poveži pare in poišči vsiljivca   
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UGANKA 

Reši uganko s pomočjo računov. Pod vsakim računom se skriva pravilen 

rezultat, vključno z manjkajočo črko, ki jo vpišeš na črtico.  

 

       Mami vsakega junaka. Je zlato priznanje za prvaka. 

                                ___ ___ ___ ___ ___ 

 

4446 : 78 =  

 

 

5162 : 58 = 

 

 

1824 : 48 =1 

 

 

 

1932 : 92 =  

 

 

1530 : 17 =  

 

57 = P      53 = A 

98 = T        89 = O  

33 = V       38 = K  

11 = L       21 = A  

90 = L       80 = M  
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Reši naloge in premagaj izziv  

 

V pekarni so spekli 208 rogljičkov. Prodali so jih že četrtino. Koliko 

rogljičkov jim je še ostalo? 

R: ___________________________________________ 

O: ___________________________________________ 

 

V vseh 6. razredih je 69 učencev. Na pohod so vzeli 138 sendvičev. 

Koliko sendvičev je dobil vsak učenec?  

R: ___________________________________________ 

O: ___________________________________________ 

 

V 54 zabojčkih je 1188 jabolk. V vsakem zabojčku je enako število 

jabolk. Koliko jabolk je v enem zabojčku? 

R: ___________________________________________ 

O: ___________________________________________ 

 

Koliko ur je 27900 minut?  

R: ___________________________________________ 

O: ___________________________________________ 

 

Prirejeno po Varsity tutors, b. d. 
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297 : 7 = 

= 

879 : 12 =  

9546 : 28 = 

= 

2348 : 86 = 

= 

8765 : 92 = 

= 

Izračunaj račune in poišči skriti zaklad. Srečno! 
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Kaj manjka? 

Pri vsakem računu poišči in vpiši tisto število, ki 

manjka! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 : 35 = 7 

                                                 : 30 = 42 

                                                 : 29 = 4 

                                                 : 87 = 74 
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MATEJEVA domača žival 

Matej ima domačo žival. Ugotovi katero! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2550 : 25 = 

102 

12 768 : 12 = 

64 74 
2236 : 43 = 

52 

42 

1400 : 31 = 45, ost. 9. 

45, ost. 5. 
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POIŠČI pravo DETELJICO 

Izračunaj račune in poveži pare! Deteljica, ki nima para, prinaša srečo. Ko jo najdeš, si nekaj zaželi! 
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