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POVZETEK 

 

Učenci z lažjo motnjo v duševnem razvoju imajo večji zaostanek v spoznavnem razvoju kot 

njihovi vrstniki, zato potrebujejo pri usvajanju abstraktnejših vsebin pri matematiki več 

podpore. Ulomki so življenjsko pomembna tema, saj se učenci z njimi srečujejo tako v 

vsakdanjem življenju, kot tudi na poklicni poti. Pri učencih, ki obiskujejo šolo s prilagojenim 

izobraževalnim programom z nižjim izobrazbenim standardom, je pri razumevanju tako 

abstraktne teme, kot so ulomki, ključnega pomena, da poteka poučevanje sistematično, 

vključno s poudarkom na verbalizaciji dejavnosti in postopkov, pomembna je postopna uporaba 

različnih reprezentacij ter sprotno preverjanje razumevanja. Težavnost teme potrjujejo 

vsakoletni nizki rezultati iz Nacionalnega preverjanja znanja za učence v prilagojenem 

programu z nižjim izobrazbenim standardom. Namen magistrskega dela je ugotoviti, ali lahko 

pri devetošolcih, ki imajo lažjo motnjo v duševnem razvoju in obiskujejo osnovno šolo s 

prilagojenim programom z nižjim izobrazbenim standardom, z uporabo različnih strategij in 

učnih pripomočkov, izboljšamo njihovo konceptualno in proceduralno znanje ulomkov. V 

magistrskem delu je predstavljen 15 urni trening, katerega namen je bil izboljšati nivo znanja 

in motivacijo učencev za učenje ulomkov ter jim preko uporabe različnih reprezentacij in 

življenjskih primerov prikazati pomembnost teme v vsakodnevnih situacijah. Pred uvedbo 

treninga smo z Desetminutnim testom za ugotavljanje avtomatizacije aritmetičnih dejstev in 

postopkov ter z nalogami objektivnega tipa za preverjanje obvladovanja ulomkov, preverili 

učenčeva predznanja. Pridobljene podatke smo uporabili za pripravo in načrtovanje treninga, 

ki smo ga izvajali pri urah dopolnilnega pouka. Pri pripravi treninga smo se osredotočili na 

najpogostejše napake pri razumevanju ulomkov, povzete po različnih raziskovalcih, saj so se 

le-te pojavljale tudi pri naši skupini devetošolcev. Učenci so imeli največ težav pri razumevanju 

velikostnih odnosov med ulomki ter pri določanju enakovrednih ulomkov (konceptualno 

znanje), zaradi posploševanja lastnosti celih števil, na lastnosti racionalnih števil. Za razlago in 

razumevanje odnosov med ulomki smo kot ključno reprezentacijo uporabili številsko premico, 

ki je bila učinkovita za razumevanje povezave med števcem in imenovalcem, velikostnih 

razmerij, urejanje ulomkov po velikosti ter ugotavljanje enakovrednih ulomkov. Pri računanju 

z ulomki (proceduralno znanje) so učenci napačno posploševali pravila za računanje s celimi 

števili, na računanje z ulomki, hkrati pa jih je oviralo slabo avtomatizirano deklarativno znanje 

aritmetike. Primerjava začetnih in končnih rezultatov kaže, da so učenci s treningom, v katerega 

so bile vključene različne reprezentacije, aktivnosti, strategije ter življenjski primeri, izboljšali 

konceptualno ter proceduralno znanje ulomkov. Trening ulomkov je vključeval sistematično 

obravnavo predpogojev ter konceptualno in proceduralno znanje učenja seštevanja in 

odštevanja ulomkov. Učenci so se s pripravljenim treningom dodatno pripravili na Nacionalno 

preverjanje znanja, hkrati pa poglobili znanje o ulomkih, za uporabo v vsakodnevnih situacijah. 

Vsi uporabljeni didaktični materiali, pripomočki, aktivnosti in strategije, bodo lahko v pomoč 

specialnim in rehabilitacijskim pedagogom, pri oblikovanju ustreznih pristopov pri razlagi in 

poučevanju ulomkov. 

 

 

KLJUČNE BESEDE: učenci z lažjo motnjo v duševnem razvoju, konceptualno znanje 

ulomkov, proceduralno znanje ulomkov, motivacija.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Pupils with a mild intellectual disability experience a larger setback in cognitive development 

as their peers, which is why they need additional support for learning abstract math lessons. 

Fractions are of vital importance because pupils will encounter them in their everyday lives as 

well as in their professional careers. For children attending schools with special needs 

programme, it is very important that lessons as abstract as fractions are planned systematically 

and that each step of the lesson verbalised. It is also important to gradually include different 

visual aids and to regularly check pupils’ comprehension. The difficulty of the topic is annually 

confirmed with the results of a national assessment for pupils attending special needs 

programme. The aim of this master’s thesis is to discover if we can improve conceptual and 

procedural knowledge of fractions with the help of different strategies and learning aids in 

ninth-grade pupils with a mild intellectual disability who are attending a primary school with a 

special needs programme. In this thesis, we present a 15-hour training lesson, the aim of which 

is to deepen the pupils’ knowledge and motivation for learning fractions with the help of 

different representations and real-life examples and show them the importance of the topic in 

everyday life. Before the training, we checked the pupils’ knowledge with a test for identifying 

the automatization of arithmetic facts, which also included objective questions for checking 

fractions mastery. We used the acquired data to prepare and plan the training, which we 

performed in remedial class. While we were planning our training, we focused on the most 

common mistakes in understanding fractions, based on the findings of different researchers, 

since the same mistakes were also present with our group of ninth-graders. Pupils had the most 

problems with understanding nominal ratios between fractions and with determining fractions 

of equal values (conceptual knowledge), because they were generalizing the characteristics of 

integer numbers and applying them to rational numbers. To explain and understand the relation 

between fractions, we used the number line as the main representation aid. It proved effective 

for understanding the relation between the numerator and the denominator, the size ratios, 

arranging fractions in order and for finding equivalent fractions. In calculating with fractions 

(procedural knowledge), pupils were mistakenly generalizing the rules of calculating with 

integer numbers for fractions. At the same time, they were held back because of a bad automated 

declarative knowledge of arithmetic. The comparison of initial and final results showed that 

pupils deepened their conceptual and procedural knowledge of fractions with this training, 

which included different representations, activities, strategies and everyday examples. The 

fractions training included a systematic approach of predispositions as well as a conceptual and 

procedural knowledge of learning to add and subtract fractions. With this training programme, 

pupils had additional preparation for the national assessment and at the same time, they also 

deepened their knowledge of fractions for use in everyday situations. Every didactic material, 

aid, activity and strategy that we used will be available to special and rehabilitation teachers for 

devising appropriate approaches for explaining and teaching fractions. 

 

 

KEYWORDS: pupils with a mild intellectual disability, conceptual knowledge of fractions, 

procedural knowledge of fractions, motivation.  
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1 UVOD 
 

Matematika je kot "hišica iz kart". 

Vsak novi koncept zahteva koordinacijo nižjih ravni medsebojno povezanih veščin, od katerih 

vsaka temelji na zelo osnovnem konceptualnem in proceduralnem znanju. 

(Rousselle in Noël, 2008, v Eichhorn, 2018). 

 

Matematična pismenost predstavlja pomemben del življenja posameznika, tako na študijski 

poti, kakor tudi v vsakodnevnem življenju (Magajna, 2015). Dobro razvite matematične 

sposobnosti in spretnosti pomembno vplivajo na uspešno integracijo posameznika v družbo 

(Vipavc in Kavkler, 2015). Dosežki pri matematiki vplivajo tako na izobraževalno uspešnost 

posameznika, kot tudi na njegove zaposlitvene možnosti (Kavkler, 2011). Pri učencih z lažjo 

motnjo v duševnem razvoju se pri matematiki pogosto pojavljajo težave na področju slabšega 

konceptualnega matematičnega znanja, slabšega pomnjenja in obvladovanja strategij, imajo 

slabše jezikovne in komunikacijske sposobnosti, primanjkljaje pri izvajanju postopkov in 

strategij ter nizko motivacijo in šibko samopodobo (Kavkler, 2011). 

 

Ulomki so ena izmed težjih matematičnih vsebin, ki so zelo povezani z vsakdanjim življenjem 

posameznika, zato predstavljajo pomemben del matematične pismenosti. Siegler, Tian in 

Lortie-Forgues (2015) navajajo pomembnost poznavanja in obvladovanja ulomkov za 

uspešnost v vsakdanjem življenju (v receptih, pri merjenju, pri oblačilih, pri obrestnih 

merah…). Gould (2005) meni, da večina težav, pri razumevanju ulomkov, izhaja iz premalo 

utrjenega konceptualnega znanja, ki je ključno za kasnejše razumevanje in pri tem opozarja, da 

se učenci pogosto naučijo pravila na pamet, brez razumevanja ter jih iz tega razloga ne znajo 

pravilno uporabiti v različnih konkretnih življenjskih situacijah.  

 

Številni avtorji (Kavkler, 2007; McNamara in Shaughnessy, 2015; Empson in Levi, 2011; 

Hansen, 2017) poudarjajo, da je za razvoj občutka za ulomke najprej potrebno razviti in utrditi 

konceptualno znanje, saj je le-to ključnega pomena za razvoj proceduralnega znanja. R. Seah 

(2004) poudarja, da je pri poučevanju ulomkov najprej potrebno preveriti izhodiščno znanje in  

predpogoje ter šele iz teh izhodišč graditi osnovno razumevanje in temeljne ideje. Izpostavlja 

pomembnost konkretnega materiala, s čimer se strinjajo tudi številni drugi raziskovalci. Ena 

izmed ključnih komponent uspešnega poučevanja ulomkov, so reprezentacije z raznolikimi 

primeri, ki morajo potekati postopno, od lažjih do zahtevnejših, na konkretni, grafični in 

simbolni ravni (Shin in Pedrotty Bryant, 2015). Trenutno je za razlago in razumevanje odnosov 

med ulomki, najaktualnejša uporaba številske premice (Tian in Siegler, 2016; Rodriguez, 

Dyson, Hansen in Jordan, 2017). S pomočjo aktivnosti na številski premici se lahko učenci 

osredotočijo na razumevanje povezave med števcem in imenovalcem, na razumevanje 

velikostnih razmerij, urejanje ulomkov po velikosti ter ugotavljanje enakovrednih ulomkov. 
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2 MOTNJE V DUŠEVNEM RAZVOJU 

 

2.1 DEFINICIJA MOTENJ V DUŠEVNEM RAZVOJU 

 

Definiranje in razumevanje oseb z motnjo v duševnem razvoju (v nadaljevanju MDR) se je 

skozi čas spreminjalo. Strokovnjaki pri opredeljevanju MDR upoštevajo številne kriterije, zato 

je težko oblikovati eno samo definicijo, ki bi bila dovolj široka, da bi zajela vse značilnosti oseb 

z MDR in hkrati poenotila različne poglede strokovnjakov (Colnerič in Zupančič, 2005). Prav 

tako, pri opredelitvi motnje, kot najpomembnejšega, ni mogoče upoštevati samo enega kriterija. 

Jakulić (1981, v Novljan, 1997) izpostavlja pet najpogostejših kriterijev, ki jih zasledimo v 

različnih definicijah:  

 razvojno obdobje, 

 intelektualni primanjkljaj, 

 socialno prilagajanje in izpolnjevanje zahtev okolja, 

 organska osnova, 

 neozdravljivost stanja.  

 

Tri od petih kriterijev, ki se pojavljajo v različnih definicijah, zasledimo v vsaki izmed teh 

definicij, medtem ko se dva (organska osnova in neozdravljivost stanja) pojavljata samo v 

nekaterih (prav tam).   

Ena od največjih svetovnih organizacij, ki spodbuja raziskovanje, učinkovito prakso in skrbi za 

spoštovanje univerzalnih človekovih pravic na področju življenje oseb s posebnimi potrebami, 

je American Asociation on Intellectual and Developmental Disabilities (AAIDD).  

 

Organizacija je leta 2011 izdala zadnjo, izpopolnjeno definicijo, ki MDR opredeljuje kot 

pomembno omejitev posameznikovega spoznavnega funkcioniranja (nižje intelektualne 

sposobnosti) in prilagoditvenih spretnosti, ki vključujejo številne konceptualne, socialne in 

praktične spretnosti. MDR se pojavi pred posameznikovim dopolnjenim 18. letom starosti 

(AAIDD, b.d.).   

 

V Kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev ovir oziroma motenj v otrok s 

posebnimi potrebami (2015), je MDR opredeljena kot nevrološko pogojena razvojna motnja, 

ki se pokaže pred dopolnjenim osemnajstim letom starosti in se kaže v znižanih intelektualnih 

sposobnostih ter pomembnih odstopanjih na področju prilagoditvenih spretnosti. Na 

intelektualni ravni se primanjkljaji odražajo v znižanih sposobnostih za učenje, sklepanju in 

reševanju problemskih nalog ter nižjih sposobnostih abstraktnega mišljenja in presojanja. 

Intelektualni primanjkljaj mora vsaj za dve standardni deviaciji odstopati od povprečja. Na 

področju prilagoditvenih zmožnosti se primanjkljaji kažejo na področju govora in 

komunikacije, skrbi zase, samostojnosti, socialnih spretnostih, učnih in delovnih zmožnostih, 

funkcionalnih učnih sposobnostih, sposobnostih za opravljanje praktičnih znanj ter skrbi za 

lastno varnost. Stopnje motnje ne definiramo le na osnovi rezultatov intelektualnega 

funkcioniranja, temveč na osnovi ugotovljenih prilagoditvenih funkcij, motnje pa se lahko 

pojavljajo skupaj z drugimi razvojnimi motnjami (prav tam).  
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2.2 KLASIFIKACIJA MOTENJ V DUŠEVNEM RAZVOJU 

 

Raznolikost skupine oseb z MDR prinaša tudi različne načine klasifikacije, glede na stopnjo 

motnje. Nekatere osebe imajo minimalne primanjkljaje, ki se odkrijejo šele v šoli, pri drugih pa 

se primanjkljaj pokaže že v zgodnjem otroštvu in otroku onemogoča normalno delovanje na 

vseh področjih (Žagar, 2012). 

Glede na stopnjo, Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev ovir oziroma motenj 

otrok s posebnimi potrebami (2015), ločijo otroke z lažjo, zmerno, težjo in težko motnjo v 

duševnem razvoju.  

V naš empirični del naloge so bili vključeni otroci z lažjo motnjo v duševnem razvoju (v 

nadaljevanju LMDR), zato se bomo v nadaljevanju osredotočili na značilnosti omenjene 

populacije.  

 

2.2.1 Otroci z lažjo motnjo v duševnem razvoju 

 

Po Kriterijih, za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev ovir oziroma motenj otrok s 

posebnimi potrebami, (2015) pri otrocih z LMDR opažamo:  

- znižane sposobnosti za učenje in usvajanje splošnih znanj; 

- znižano senzomotorično in miselno skladno delovanje; 

- nižje sposobnosti za načrtovanje, organizacijo, odločanje in izvedbo dejavnosti; 

- miselni procesi potekajo bolj na konkretni kot na abstraktni ravni; 

- uporabo preprostega jezika; 

- nagibanje k nezrelemu presojanju in odzivanju v socialnih okoliščinah.  

 

Učenci z LMDR lahko z individualnim pristopom ter z vsebinskimi, metodičnimi in časovnimi 

prilagoditvami, v učnem procesu dosežejo temeljna šolska znanja, ki pa ne zadostujejo 

minimalnim standardom znanja, določenim s programom osnovnošolskega izobraževanja, ter 

se usposobijo za manj zahtevno poklicno delo ter samostojno socialno življenje (prav tam). 

 

2.2.2 Značilnosti otrok z lažjo motnjo v duševnem razvoju 

 

Osnovna značilnost otroka z LMDR je ta, da ima večji zaostanek v spoznavnem razvoju, v 

primerjavi z vrstniki. Spoznavni razvoj je skupek, med seboj povezanih sposobnosti 

posameznika – zaznati okolje, zaznave integrirati v celoto, jim prisoditi ustrezen pomen ob 

soočenju z dotedanjimi izkušnjami ter se odzvati na tako obdelan material z dovolj spretnosti, 

prilagodljivosti in učinkovitosti (Novljan, 1997).  

 

Zaostanek v spoznavnem razvoju 

V osnovnošolskem obdobju se pri otrocih z LMDR že na začetku šolanja kažejo nižje 

sposobnosti na kognitivnem področju. Težave se pojavljajo predvsem na področju 

sekundarnega mišljenja in pri višjih kognitivnih procesih, posledično pa imajo učenci težave z 

razumevanjem snovi. V spomin si težko prikličejo znanja, ki so jih pridobili iz preteklih 
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izkušenj in jih težje povezujejo z obstoječimi problemi, zato so tudi manj fleksibilni pri izbiri 

poti za rešitev (Opara, 2009).  

 

Zastoj v razvoju vidnega zaznavanja 

Otroci opazijo manjše število predmetov v naravi in na sliki. Pri opazovanju so počasni, težave 

imajo predvsem pri prehodu iz enega predmeta na drugega v spremenjeni situaciji ter pri 

vzpostavljanju zvez med pojavi in predmeti (Novljan, 1997). 

 

Težave s predstavami 

Otroci imajo manj predstav, katere so skromne, nejasne, nepopolne. Značilno je, da jih 

poenostavljajo. Izredno slabe so tudi prostorske predstave (Novljan, 1997). 

 

Težave na področju višjih ravni znanj (sinteza in analiza) 

Procesa analize in sinteze sta slaba, težave opažamo pri zaznavanju in razumevanju predmetov 

in pojavov, njihovih lastnosti in odnosov med njimi. Težko prehajajo od napačne ali nepopolne 

analize k točnejši, težko odkrivajo razlike, še težje pa podobnosti na predmetih, ker dostikrat 

ne znajo uporabiti že pridobljenih znanj. Posledično je zaradi slabe analize, slabši tudi proces 

sinteze (Novljan, 1997). 

 

Težave na področju pomnjenja  

Pomnjenje je slabše razvito, težava pa je tudi v tem, da si otroci učno snov napačno zapomnijo 

in je ne znajo pravilno razporediti, ker ne preverjajo tistega, kar se učijo. Težje si zapomnijo 

učno snov, še posebej pravila, ker pogosto ne razumejo, kaj se učijo. Mehanično pomnjenje je 

slabo, zmožnosti, da samostojno in smiselno obnavljajo učno snov, pa so omejene. Zaradi 

skromnega besednega zaklada, naučeno snov težko povedo s svojimi besedami. Osebe z LMDR 

na splošno razpolagajo z manjšo količino informacij (Novljan, 1997). 

 

Težave s pozornostjo 

Pozornost je kratkotrajna, težave se pojavljajo pri selektivni pozornosti, saj težko ločijo 

bistveno od nebistvenega ter povežejo podrobnosti v celoto (Novljan, 1997).  

 

Otroci z LMDR, za premagovanje dnevnih, rutinskih, življenjskih opravil in dejavnosti, 

porabijo veliko energije. Ker imajo znižano sposobnost samokontrole ter zmanjšano sposobnost 

za razumevanje svoje okolice, potrebujejo s strani staršev, učiteljev in okolja, veliko 

razumevanja in pozitivnih spodbud (Novljan, 1997).  

Večina otrok z LMDR je sposobna usvojiti vse veščine skrbi zase, usvajanje branja, pisanja in 

matematičnih vsebin, pa jim predstavlja večje težave. Do poznih mladostniških let usvajajo 

učne vsebine, ki jih narekuje učni načrt do približno sedmega razreda osnovnošolskega 

izobraževanja. Večina izmed njih je sposobna računati v tolikšni meri, da sami nakupujejo in 

vodijo osnovne račune o svojem finančnem stanju. Sposobni so brati recepte, razumejo 

preprosta navodila za uporabo različnih izdelkov. V obdobju odraslosti so sposobni opravljati 

dela, ki zahtevajo nižjo raven izobrazbe. Velik delež posameznikov pripada družinam z nizkim 

socialno-ekonomskim statusom, nizko ravnijo izobrazbe in nizko inteligentnostjo (Davison in 

Neale, 1999, v Colnerič in Zupančič, 2005). 
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2.3 IZOBRAŽEVANJE OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI 

 

2.3.1 Načela ter cilji vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami 

 

Vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami temelji na ciljih in načelih, določenih v 

zakonih za posamezno področje vzgoje in izobraževanja ter na naslednjih ciljih in načelih 

(Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, 2011): 

- zagotavljanje največje koristi otroka; 

- z upoštevanjem različnih potreb otrok, zagotavljati enake možnosti; 

- celovitost in kompleksnost vzgoje in izobraževanja: 

- vključevanje staršev, posvojiteljev, rejnikov in skrbnikov v postopek usmerjanja in oblike 

pomoči; 

- individualiziran pristop; 

- interdisciplinarnost; 

- ohranjanje ravnotežja med različnimi področji otrokovega duševnega in telesnega razvoja; 

- zgodnje usmeritve v ustrezne programe vzgoje in izobraževanja;  

- takojšnja in neprekinjena podpora ter strokovna pomoč v programih vzgoje in izobraževanja; 

- vertikalna prehodnost in povezanost programov; 

- organizacija vzgoje in izobraževanja čim bližje kraju bivanja ter 

- zagotavljanje ustreznih pogojev, ki omogočajo optimalen razvoj posameznika. 

 

2.3.2 Programi vzgoje in izobraževanja 

 

Vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami poteka po različnih programih (Zakon o 

usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, 2011): 

- program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo; 

- prilagojen program za predšolske otroke; 

- vzgojno izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo; 

- prilagojen program vzgoje in izobraževanja z enakovrednim izobrazbenim standardom; 

- prilagojen program vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom; 

- posebni program vzgoje in izobraževanja za otroke z zmerno, težjo in težko motnjo v 

duševnem razvoju ter druge posebne programe (posebni program vzgoje in izobraževanja); 

- vzgojni program.  

 

Izobraževalni programi, za učence z MDR, se razlikujejo glede na stopnjo motnje. Manjša kot 

je motnja, večji je poudarek na usvajanju znanja in spretnosti, večja kot je MDR, večji je 

poudarek na samopomoči, komunikaciji in govornih spretnostih (Žagar, 2012). 

 

V nadaljevanju se bomo osredotočili na otroke z LMDR, ki obiskujejo Prilagojeni program 

vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom. 
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2.3.3 Prilagojeni program vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom 

 

Otroci s posebnimi potrebami, ki glede na vrsto in stopnjo primanjkljaja, ovire oziroma motnje, 

ne morejo doseči izobrazbenega standarda po izobraževalnem programu osnovnošolskega 

izobraževanja, so usmerjeni v prilagojeni program vzgoje in izobraževanja z nižjim 

izobrazbenim standardom (v nadaljevanju PP z NIS) (Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi 

potrebami, 2011). 

 

V ta program so usmerjeni učenci z LMDR ali učenci z več motnjami, ki imajo hkrati tudi 

LMDR. To so tisti učenci, ki jim samo prilagajanje izvajanja programa in dodatna strokovna 

pomoč ne zadoščata in zaradi zahtevnosti primanjkljaja, ovire oziroma motnje, potrebujejo več 

pomoči in prilagoditev, ki jih lahko zagotovijo le prilagojeni programi (Opara, 2009).  

 

Otrokom se po 11. členu ZUOPP omogočajo naslednje prilagoditve: 

- prilagajanje predmetnika, 

- prilagajanje učnega načrta, 

- vzgojno-izobraževalna obdobja; 

- nivojski pouk in prehajanje med nivoji, 

- način preverjanja in ocenjevanja znanja ob koncu obdobij, 

- napredovanje in pogoji za dokončanje napredovanja.   

 

Izobraževanje traja 9 let in je razdeljeno na tri vzgojno-izobraževalna obdobja, učenec pa se 

lahko vključi v prilagojen program z nižjim izobrazbenim standardom na osnovi odločbe o 

usmeritvi. Zgodnje osnovnošolsko izobraževanje je usmerjeno v učenje bralnih spretnosti, ki 

so prvi pogoj za kasnejše učenje ter v učenje veščin samopomoči in osnov socializacije kot npr. 

mirno sedenje in poslušanje učitelja, razlikovanje vidnih in slušnih dražljajev, sledenju navodil 

in razvoju jezika… V višjih razredih osnovne šole je večji poudarek na učenju akademskih 

veščin kot so osnovno branje, pisanje, matematika, učenje o lokalnem okolju ter učenju 

socialnega učenja (Žagar, 2012). Znanja v tretjem triletju postanejo kompleksnejša, vendar še 

vedno večinoma temeljijo na konkretnih predstavah in ponazoritvah (Šmid, 2008).  

 

2.3.4 Razlike v programih glede na program večinske osnovne šole 

 

PP z NIS se v določenih pogledih ne razlikuje od osnovnošolskega programa, pravzaprav oba 

programa tečeta na enak način, kot smo ga vsi vajeni. Kljub temu nam podrobnejši pogled 

razkrije nekatere razlike v organizaciji in vsebini programov. Število predmetov, ki jih narekuje 

kurikulum v osnovni šoli s PP z NIS, je manjše. Znanja biologije, fizike in kemije so združena 

v predmetu naravoslovje, medtem ko družboslovje zajema vsebine iz geografije, zgodovine, 

družbe in etike. Zmanjšano je tedensko število ur. Spremembe med predmetnikoma se 

pojavljajo tudi v razširjenem programu, saj predmetnik PP z NIS predvideva več ur dodatnega 

in dopolnilnega pouka ter ur oddelčne skupnosti (Šmid, 2008). 

Razlike so tudi v ocenjevanju, saj so učenci v prvem in drugem triletju prilagojenega programa 

z nižjim izobrazbenim standardom ocenjeni opisno, številčno ocenjevanje je prisotno šele v 

tretjem triletju. Poleg manjšega števila učencev v razredu, je za temeljit proces učenja 
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prilagojen tudi čas, ki je učencu na razpolago. Pri usvajanju novih vsebin učitelj sproti preverja 

učenčevo razumevanje in temu prilagaja tudi ponavljanje in utrjevanje. Nižja raven 

pričakovanih znanj je eden od glavnih razlogov za vključitev otroka v PP z NIS. Vsak predmet 

kljub temu zajema znanja, ki so ključnega pomena za razumevanje pojmov določenega 

področja. Razlika se pojavi v količini pričakovanih znanj, katerih je v PP z NIS bistveno manj. 

Izpuščeno je mnogo informacij in podatkov, ki jih učenec ne bi nikoli potreboval, predvsem 

takšnih, ki temeljijo na abstraktnih pojmih. Glavni cilj učenja je, da učenec v polnosti osvoji 

snov, kar pomeni da jo razume ter zna tudi uporabiti (Šmid, 2008). 

Ključnega pomena sta pojma razumevanje in uporaba, kar se združuje v funkcionalno učenje, 

na kar opozarjata tudi Algonizze in Ysseldyke (2006, v Šmid, 2008). Poudarek na razumevanju 

in uporabi znanj je zgrajen na predpostavki, da bo učenec napredoval korak za korakom, od 

enostavnejše do kompleksnejše vsebine. Pomembno pravilo, ki velja pri usvajanju novih znanj 

je, da novih vsebin ne pridobivamo, dokler niso usvojene predhodne. Učno zahtevnejše vsebine, 

ki zahtevajo višje logično mišljenje in temeljijo na abstraktnih pojmih, hkrati pa se jih ne da 

konkretno ponazoriti in ne morejo temeljiti na predhodnih izkušnjah, moramo pridobivati še 

posebej pazljivo (učenje tujega jezika, merskih enot, ulomkov…) (Šmid, 2008).  

Tempo učenja je bistveno počasnejši, nazornost pouka je na najvišji ravni, snov mora biti 

posredovana po vseh možnih poteh, predvsem pa mora spodbujati otrokovo aktivnost (Žerdin, 

1991). Eden izmed ciljev šole s PP z NIS je pridobivanje delovnih navad ter razvoj čim več 

spretnosti, kar  kasneje učencem pomaga pri izbiri pravega poklica in primerne zaposlitve. 

Predmetnik je naravnan tako, da je v tretjem triletju več ur namenjeno vzgojnim predmetom, 

pri katerih je pozornost posvečena sledenju navodil, natančnosti, pravilno izpolnjeni nalogi,  

vztrajanju pri dejavnosti ter dokončanju izdelka. Posebnost programa je eno- ali dvotedenska 

praksa, ki jo za učence osmega in devetega razreda organizira šola, v povezavi z lokalnimi 

delovnimi organizacijami. Delovna praksa se je izkazala kot ena pomembnejših praktičnih 

izkušenj za učence in je odlična podlaga za nadaljnje izobraževanje v nižjem poklicnem 

izobraževanju ter kasnejšo zaposlitev (Šmid, 2008).  

Nižji izobrazbeni standard se konča z osnovnošolskim izobraževanjem. Na sekundarni ravni, 

šolanja v srednji šoli ni mogoče nadaljevati, temveč se učenci, ki zaključijo osnovno šolo s PP  

NIS, lahko vključijo direktno v nižje poklicno izobraževanje, ki sicer traja dlje časa, po koncu 

šolanja pa je izobrazbeni standard enoten (Opara, 2009).  

 

2.3.5 Dopolnilni pouk  

 

“Izobraževanje učencev z učnimi težavami se izvaja v skladu s tem zakonom tako, da jim šola 

prilagodi metode in oblike dela ter jim omogoči vključitev v dopolnilni pouk in druge oblike 

individualne in skupinske pomoči” (Zakon o osnovni šoli, 2006, 12. člen). 

 

“Dopolnilni pouk se organizira za učence, ki potrebujejo pomoč pri učenju” (Zakon o osnovni 

šoli, 2006, 24. člen). 

 

“V podaljšano bivanje, dodatni in dopolnilni pouk, interesne dejavnosti, ki jih organizira 

osnovna šola, jutranje varstvo in šolo v naravi, se učenci vključujejo prostovoljno” (Zakon o 

osnovni šoli, 2006, 26. člen).  
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Osnovnošolski program PP z NIS obsega obvezni in razširjeni program izobraževanja. V 

razširjeni program uvrščamo podaljšano bivanje, jutranje varstvo, dodatni pouk, dopolnilni 

pouk, interesne dejavnosti ter šolo v naravi (Prilagojeni izobraževalni program z nižjim 

izobrazbenim standardom, 2012).  

Učenci devetega razreda imajo eno uro dopolnilnega pouka na teden, kar se razlikuje od 

programa redne osnovne šole, ki dopolnilnemu pouku namenja pol ure tedensko (Šmid, 2008).  

Ure dopolnilnega pouka so namenjene poglobljeni razlagi učne snovi in reševanju osnovnih 

nalog, ki večinoma pokrivajo zahteve za minimalne standarde znanja. Dopolnilni pouk 

praviloma poteka v skupini. K uram dopolnilnega pouka učitelj povabi učence, pri katerem se 

kažejo očitne težave, ki se odražajo na otrokovih ocenah (Kesič Dimic, 2010). Dopolnilni pouk 

učenci obiskujejo v dogovoru z učiteljem. S poglobljenimi in razširjenimi vsebinami ter 

različnimi metodami in oblikami dela, učitelj podpira doseganje učnih ciljev. Pouk 

dopolnilnega pouka je velikokrat učinkovit samo za tiste učence, ki si ga sami izberejo (Slavec, 

1995).  

 

2.4 UČENCI Z LAŽJO MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU IN 

MATEMATIKA 

 

Matematika je nepogrešljiv in pomemben del našega življenja, saj se z njo srečujemo na vsakem 

koraku. Dobro razvite matematične sposobnosti in spretnosti prispevajo k uspešnemu delovanju 

posameznika v družbi. Usvajanje matematičnih znanj in spretnosti je dolgotrajen proces 

(Vipavc in Kavkler, 2015). 

V primerjavi z učenci redne osnovne šole, potrebujejo učenci  z LMDR več učenja, vaj in 

konkretnih ponazoritev, da bi se izurili v računanju in matematiki. Pri načrtovanju učinkovitega 

poučevanja morajo starši in učitelji upoštevati posebne potrebe ter posebnost kognitivnega 

profila vsakega posameznika. Pouk matematike se mora v višjih razredih usmeriti na temeljna 

znanja, ki jih bodo učenci rabili v vsakodnevnem življenju (Bird in Buckley, 2013).  

 

2.4.1 Vloga motivacije pri pouku matematike pri učencih z LMDR 

 

Učenec, ki je za matematiko dobro motiviran, lažje premaguje napore učenja. Iz tega razloga je 

pomembno, da učitelj seznani učence z lepoto matematike in njeno uporabnostjo v vsakdanjem 

življenju in drugih znanostih, tehniki, športu in tudi v umetnosti (Strnad, 1997).  

Matematika učencem, pogosteje kot drugi predmeti, povzroča težave, saj mnogim ni zanimiva, 

do nje ne čutijo veselja in so nasploh nemotivirani. Iz teh razlogov se pogosto učijo brez 

razumevanja, v obravnavanih vsebinah ne vidijo smiselne uporabe in snovi ne znajo povezati z 

vsakdanjim življenjem (Žakelj in Valenčič Zuljan, 2015). Pomanjkanje motivacije pri pouku 

matematike se dostikrat izkazuje pri tistih učnih enotah, ki zaradi obsežnosti, pomembnosti in 

zahtevnosti, potrebujejo več vaje in razlage (Kunčič, 2005).  

B. Marentič Požarnik (2000, v Kunčič, 2005) opozarja, da želje po trajnem in uporabnem znanju 

matematike ni, učenci se pogosto učijo zaradi zunanjih spodbud oziroma iz strahu pred starši 

in učitelji. Iz tega razloga, cilj učenja ni znanje in njegova praktična uporaba, temveč doseganje 

pozitivnih in izogib negativnih posledic.  
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Motivacija je pomemben element učnega procesa, saj morajo učenci, da lahko znanje 

ponotranjijo, začutiti pomen, smiselnost in uporabnost vsebin, ki se jih učijo (Žakelj, 2003).  

 

V psihološki znanstveni literaturi zasledimo delitev motivacije na notranjo in zunanjo. Notranja 

motivacija je povezana z željo po učenju, spodbujajo pa jo notranji dejavniki in sicer 

radovednost, zanimanje ter interes po spoznavanju novih vsebin (Žakelj in Valenčič Zuljan, 

2015). McMeniman (1989, v Žakelj in Valenčič Zuljan, 2015) meni, da notranja motivacija v 

večji meri spodbuja pojmovno učenje in ustvarjalno mišljenje, saj se notranje bolj motivirani 

učenci matematiko učijo zaradi lastnega interesa, veselja ter želje po znanju. Notranja 

motivacija pripomore k večjemu zaupanju učencev v svoje znanje in sposobnosti. Za zunanje 

motivirane učence je značilno, da se učijo zaradi nekega zunanjega vzroka, ponavadi zato, da 

bi dosegli priznanje (npr. pohvalo učiteljev, staršev ali sošolcev) ali pa se želijo izogniti 

negativnim posledicam (Žakelj in Valenčič Zuljan, 2015). 

 

C. Peklaj (2009, v Valenčič Zuljan, 2015) opozarja, da učencev ni mogoče preprosto razdeliti 

na tiste, ki so zunanje motivirani za učenje, ter tiste ki so notranje motivirani, saj je v konkretnih 

življenjskih situacijah težko vnaprej predpostaviti le en način povezanosti med zunanjo in 

notranjo motivacijo. Isti posameznik ima lahko v nekaterih situacijah visoko izraženi obe vrsti 

motivacije, v drugih situacijah pa sta obe vrsti motivacije nizko izraženi, ali pa prevladuje samo 

notranja ali zunanja motivacija.  

B. Marentič Požarnik (2000) poudarja, da lahko pri odnosu med notranjo in zunanjo motivacijo, 

zunanje nagrade bistveno zmanjšajo notranjo motivacijo, ki pa je ključ do kakovostnega 

procesa in rezultata. V tem primeru jo lahko spodbudimo z zunanjimi motivacijskimi sredstvi 

in pozitivnimi spodbudami, da bi vzbudili začetno ukvarjanje z dejavnostjo (Spaulding, 1992, 

v Kunčič, 2005). Zanimanje za učenje in notranjo motivacijo učencev lahko učitelji s 

primernimi didaktičnimi nastopi spodbujajo na različne načine. Eden izmed načinov, s katerim 

lahko to dosežemo, je  sprožitev kognitivnega konflikta (Žakelj, 2003).  

A. Žakelj (2004, v Žakelj in Valenčič Zuljan, 2015) navaja, da kognitivni konflikt, ki ga pri 

učencih ustvarimo s smiselno postavljenimi vprašanji, izzivi ter problemskimi situacijami 

vpliva na:  

-  spreminjanje napačnih ali nepopolnih pojmovnih predstav (preverjanje razumevanja pojmov),  

- uvid v smiselnost učenja novih vsebin (zakaj je novo znanje potrebno, kje ga lahko 

uporabimo), 

- navezovanje na obstoječo mrežo znanja (učenec novo znanje poveže z znanjem, ki ga že ima), 

- povezovanje znanj znotraj predmeta ali med predmeti. 

Učenci bodo pomen novega znanja sprejeli v primeru, da bodo razumeli, da morajo svoje 

obstoječe znanje razširiti, ker je njihov obseg znanja iz določene snovi preskromen, da bi bili 

kos določenim problemom. Iz tega razloga nastane v njih potreba po uvedbi novih znanj. Če se 

nov koncept ne navezuje na obstoječe znanje, je lahko snov le naučena na pamet. Ravno zato 

je pomembno, da novo snov združimo z znanjem, ki ga učenci že imajo in sicer tako, da 

povezujejo novo in staro znanje (Žakelj, 2003).  

M. Valenčič Zuljan (2002, v Žakelj in Valenčič Zuljan, 2015) meni, da namen pouka zagotovo 

ni oblikovanje situacij kognitivnega konflikta, po katerih bi bili učenci prepuščeni sami sebi, 

temveč jih je potrebno spodbujati, da z lastno miselno aktivnostjo, samostojnim odkrivanjem, 
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ob vodenju in podpori učitelja, pridejo do določenih zaključkov in si tako gradijo lastne 

konceptualne predstave.  

Eden izmed vidikov spodbujanja motivacije učencev z LMDR pri pouku matematike, je 

uporaba nalog iz vsakodnevnega življenja ter uporaba številnih reprezentacij in didaktičnih 

pripomočkov (Hodnik Čadež in Manfreda Kolar, 2009). Učitelj mora več pozornosti nameniti 

povezavi življenja in učenja, torej povezavi učenja z resničnimi življenjskimi situacijami 

(Cooter, 2004 v Košir, 2011).  

 

2.4.2 Vpliv uporabe didaktičnih pripomočkov, različnih reprezentacij ter življenjskih 

situacij na motivacijo učencev pri matematiki  

 

Učenci, ki imajo možnost izvajati več dejavnosti z različnimi materiali, ki jim omogočajo 

razlago novih pojmov na različnih kognitivni nivojih, razvijejo boljše miselne predstave, so bolj 

motivirani za reševanje matematičnih nalog, bolje razumejo matematične koncepte in jih znajo 

hkrati tudi uporabiti v življenjskih situacijah. Kadar v procesu poučevanja osnovnih 

matematičnih znanj prehitro prehajamo preko konkretnega in slikovnega materiala na simbolno 

raven, se pri številnih učencih hitro pojavijo težave, saj nimajo dovolj priložnosti za izvajanje 

dejavnosti s konkretnim materialom, pred usvajanjem posameznih matematičnih simbolov 

(Garnett, 1998, v Kavkler, 2011). Pri učencih z LMDR je zelo pomembno, da sledimo 

didaktičnemu načelu sistematičnosti in postopnosti, pravila morajo biti jasna in strukturirana, z 

jasno organizacijo informacij ter dobro premišljenim zaporedjem korakov. Učenci s težavami 

pri matematiki so pri pouku pogosto bolj pasivni, imajo manjšo sposobnost za organiziranje in 

strukturiranje učnega gradiva, težjo poiščejo pomembne podatke v besedilu, pogosto 

uporabljajo metodo poskusov in napak in imajo težave s prevajanjem danih besedilnih 

problemov v matematični jezik. Iz tega razloga, je poleg strukturiranega in sistematičnega 

poučevanja za učence z LMDR, nujno potrebna uporaba različnih didaktičnih pripomočkov 

(Žakelj in Valenčič Zuljan, 2015). 

 

Konstruktivistična teorija poudarja aktivno vlogo učenca v procesu oblikovanja znanja. Učitelj 

učence ne samo poučuje, marveč jim poskuša nuditi pogoje, pod katerimi se lahko učijo – 

organizira takšne učne situacije, ki bodo učenca motivirale za učenje (Hodnik Čadež in 

Manfreda Kolar, 2009).  

 

Didaktični pripomočki učencem služijo kot kognitivno sredstvo (opora za ponazoritev pojmov 

in odnosov, pomoč pri razumevanju, opora v procesu učenja, pomoč pri izvajanju in uporabi 

postopkov), kot motivacijsko sredstvo in tudi za občutek varnosti. Bistveno je, da učitelj izhaja 

iz potreb učencev in vrste težav (Žakelj, 2012, v Žakelj in Valenčič Zuljan, 2015).  
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2.5 RAZUMEVANJE ULOMKOV 

 

Veliko otrok po svetu ima težave z razumevanjem ulomkov. R. Misquitta (2011) v pregledu 

literature povzema mnenja številnih raziskovalcev, zakaj so ulomki tako težki za razumevanje. 

Avtorji menijo, da imajo učenci težave, ker ne znajo povezati intuitivnega, neformalnega znanja 

ulomkov, s formalnim znanjem ter da zgodnje matematične izkušnje in pridobljena znanja o 

celih številih ovirajo učenčevo razumevanje ulomkov. Bailey, Siegler in Geary (2014) 

ugotavljajo, da lahko na podlagi številskih predstav prvošolcev napovemo razumevanje 

ulomkov v višjih razredih, saj je uspešnost računanja z naravnimi števili pomemben napovednik 

za računanje z ulomki v višjih razredih. Raziskave kažejo, da nekateri učenci nikoli ne osvojijo 

konceptualnega znanja ulomkov. G. Kverh Žgur (2016) je analizirala znanje matematike na 

NPZ pri skupini 342 učencev iz cele Slovenije, ki so v mesecu maju 2015, obiskovali 9. razred 

redne osnovne šole in opravljali NPZ iz matematike. Vsi učenci so imeli odločbo o usmeritvi 

ter opredeljene primanjkljaje pri učenju matematike. V svoji raziskavi je ugotovila, da 

predstavlja razumevanje ulomkov izvor težav velikemu številu učencev in da je izkazano znanje 

ulomkov pomembno nižje kot pri vrstnikih, kar je, glede na navedbe v literaturi, da imajo učenci 

s primanjkljaji pri učenju matematike težave pri razumevanju ulomkov zaradi zahtevnosti teme, 

tudi pričakovala. Napake pri računanju z ulomki so bile pri analizi testov NPZ ene izmed 

najpogostejših (Kverh Žgur, 2016). Avtorica ugotavlja, da imajo učenci šibko konceptualno 

znanje o ulomkih ter da pri računanju z ulomki pogosto uporabljajo postopke, ki veljajo za za 

računanje s celimi števili. Na NPZ v Ameriki, 50 % osmošolcev ni znalo urediti treh ulomkov 

po velikosti, od najmanjšega do največjega. Tudi na Japonskem in Kitajskem, kjer učenci 

načeloma dosegajo dobre rezultate pri matematiki, so ulomki ena izmed težjih tem za 

razumevanje (Fazio in Siegler, 2011; Tian in Siegler, 2017). Težave pri razumevanju ulomkov 

so pri osnovnošolcih in srednješolcih prisotne že vrsto let. V raziskavi, izvedeni leta 1978, so 

morali učenci oceniti približno vrednost seštevka računa 
7

8
 in 

12

13
, na voljo pa so imeli tri 

rezultate: 1, 2 in 21. Le 24% učencev je ocenilo, da je rezultat približno 2 (Carpenter, Kepner, 

Corbitt, Linquist in Reys, 1980, v Tian in Siegler, 2017). Avtorji Lortie-Forgues, Tian in Siegler 

(2015) so 40 let kasneje, z isto nalogo, med osmošolci dobili le 27 % pravilnih odgovorov. F. 

Fennel in K. Karp (2017) opozarjata, da takšni slabi rezultati nazorno kažejo pomanjkanje 

temeljnega, konceptualnega znanja pri razumevanju ulomkov in da imajo učenci premalo razvit 

občutek za ulomke. Avtorji ugotavljajo, da je razumevanje ulomkov šibko tudi v tistih državah, 

ki ima ponavadi dobre matematične dosežke. 

 

2.5.1 Razlogi za težave pri usvajanju ulomkov 

 

Formalno učenje ulomkov učencem povzroča preglavice predvsem zaradi vpliva celih števil. 

Večini učencev srečanje z racionalnimi števili – ulomki, omogoča priložnost, da ugotovijo, da 

lastnosti celih števil ne morejo posplošiti tudi na racionalna števila. Do takšnega razumevanja 

morajo priti postopoma, vendar se pogosto zgodi, da učenci tudi v srednji šoli zamenjujejo 

lastnosti ulomkov in celih števil (Siegler idr., 2012). 
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Van de Walle, Karp in Bay Williams (2010, v Baştűrk, 2016) so navedli razloge za težko 

obvladovanje in razumevanje ulomkov: 

o ulomki vključujejo veliko pomenov kot so: 

a.) del celote (3 deli od 4); 

b.) merjenje (3 od 4 delov, na enoti številske premice oziroma dolžine predmeta); 

c.) deljenje ( 
3

4
 je enako, kot 3 deljeno s 4). 

Razumevanje ulomkov je povezano z razumevanjem vseh teh različnih pomenov. 

 

o neobičajen zapis ulomkov 

Eden izmed pomembnih dejavnikov, ki vpliva na težko razumevanje ulomkov, je matematični 

zapis le-tega. Za razliko od celih števil, je potrebno pri velikosti ulomkov izhajati iz razmerja 

dveh vrednosti, to pa zmanjšuje natančnost, hitrost in avtomatičnost dostopa do prikazov 

velikosti. Za razumevanje različnih velikosti ulomkov je pomembno, da učenci dobro obvladajo 

operacijo deljenja, ki je najtežja izmed štirih aritmetičnih operacij (Lortie Forgues, Tian in 

Siegler, 2015). 

 

o premalo časa namenjeno razvijanju konceptualnega znanja ter občutka za ulomke 

Učenci se pri matematiki pogosto čutijo preobremenjeni – v razredu in tudi doma delajo 

ogromno nalog. Iz tega razloga včasih uberejo krajšo pot ter si zapomnijo korake in postopke 

na pamet, vendar to ne pripomore k osnovnemu razumevanju ulomkov, znanje ni trajno, prav 

tako pa ne razvijejo temeljev za težje matematične koncepte v višjih razredih ter kasneje v 

srednjih šolah (Boaler, 2015, v Eichhorn, 2018). 

 

o posploševanje lastnosti celih števil na lastnosti racionalnih števil 

Učenje o ulomkih omogoča učencem, da poglobijo znanje o celih številih ter razlikah med 

lastnostmi celih ter racionalnih števil. Učenci ugotavljajo, da lastnosti celih števil niso tudi 

lastnosti racionalnih števil. Cela števila si sledijo v določenem zaporedju in enakomerno 

naraščajo, vsako naslednje število ima večjo vrednost od prejšnjega. Posploševanje tega pravila 

na ulomke je napačno, saj bi bil v tem primeru ulomek 
1

5
 večji od ulomka  

1

4
, kar pa ne drži 

(Vukovic, idr., 2014). Vsa cela števila imajo predhodnika in naslednika, z množenjem vrednost 

števil narašča, z deljenjem se zmanjšuje, predstavimo pa jih lahko z enim simbolom. Nobena 

od teh lastnosti pa ne velja za racionalna števila. Edina lastnost, ki je skupna ulomkom in celim 

številom je, da lahko obe vrsti števil, po naraščujoči vrednosti, predstavimo na številski premici 

(Bailey, Siegler in Geary, 2014).  

Vpliv posploševanja lastnosti celih števil na ulomke opazimo pri primerjanju ulomkov po 

velikosti, ko učenci napačno rešijo nalogo primerjanja ulomkov in sicer, da je 
5

6
 > 

2

3
 , ker je  

5 > 2 (Meert, Gregoire in Noel, 2009, v Bailey, Siegler in Geary, 2014).  
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2.5.2 Pomen obvladovanja ulomkov  

 

o za uspešnost v vsakdanjem življenju 

Ulomki predstavljajo enega izmed težje razumljivih matematičnih konceptov, sploh za učence 

z LMDR. Kljub temu nam predstavljajo življenjsko pomembno in uporabno temo, saj se učenci 

z njimi srečujejo tako v vsakodnevnem življenju, kot tudi na poklicni poti. Veliko praktičnih 

poklicev zahteva znanje racionalnih števil za vsakodnevno uporabo pri delu.  Otroci se z ulomki 

neformalno srečujejo že v predšolskem obdobju pri različnih situacijah iz okolja (polovica 

jabolka, polovica bombonov…). Mnogi avtorji (Siegler, Tian in Lortie Forgues 2015; Seah, 

2009) navajajo pomembnost poznavanja in obvladovanja ulomkov za uspešnost pri 

vsakodnevnih opravilih (v receptih, pri merjenju, pri oblačilih, pri obrestnih merah…). Učenci 

z LMDR se praviloma usmerjajo v dvoletne poklicne šole, ki poudarjajo razvoj praktičnih 

veščin in znanja, zato lahko ulomke označimo kot temo, ki je v dobi odraslosti za številne 

učence celo življenjskega pomena.  

 

o osnova za uspešnost pri algebri  

Algebra je matematična disciplina, ki se šteje za bistveno nit preučevanja matematike. 

Razumevanje ulomkov ima velik vpliv na razumevanje algebre in reševanje algebrskih enačb 

v višjih razredih osnovne šole. Učenci, ki nimajo dobro utrjenega konceptualnega znanja 

ulomkov, se zelo težko spopadejo z reševanjem preprostih algebrskih enačb. Učenec, ki slabo 

razume koncept ulomkov, ne bo vedel, na primer, da mora biti v enačbi 
1

3
 x = 

2

3
 y, x dvakrat 

večji kot y, ali da mora biti vrednost števila x v enačbi 
3

4
 x = 6, le malo večja kot 6. Učenci, ki 

ne razumejo velikosti ulomkov, ne bodo znali obrazložiti, zakaj so določene enačbe napačno 

izračunane – če ima učenec zgrajeno osnovno razumevanje ulomkov, lahko vsaj oceni, ali je 

rešitev enačbe približno pravilna ali pa je čisto napačna (Siegler idr., 2012; Hamdan in 

Gunderson, 2017).  

 

o znanje ulomkov v 5. razredu je dober napovednik za uspešnost učenja algebre  

Razumevanje ulomkov v nižjih razredih osnovne šole, natančneje v 5. razredu, je dober 

napovednik za razvoj matematičnega znanja v višjih razredih ter tudi v srednji šoli (Tian in 

Siegler, 2017; Gabriel, 2016; Rodrigues, Dyson, Hansen in Jordan, 2016; Shin in Pedrotty 

Bryant, 2015). Razlike pri razumevanju konceptov matematike se pri učencih začnejo kazati že 

zelo zgodaj. Že ob vstopu v šolo se pričnejo kazati razlike in v večini primerov se težave pri 

matematiki v nižjih razredih, nadaljujejo tudi v višjih razredih osnovne šole. Siegler idr. (2012) 

so v raziskavi, ki so jo izvedli na velikem vzorcu učencev, ugotovili, da je dobro razumevanje 

ulomkov, pri učencih, ki so stari 10 let, eden izmed glavnih napovednikov za uspešnost pri 

razumevanju matematičnih vsebin pri 16 letih (v srednji šoli).  

Znanje ulomkov ter drugih vrst racionalnih števil, je najpomembnejše za učenje konceptov 

algebre in tudi geometrije. Avtorji so ugotovili, da je tudi obvladovanje deljenja celih števil 

izredno pomembno za uspešnost pri matematiki. Glede na prejšnje raziskave, so pričakovali 

visoko povezavo med obvladovanjem ulomkov in boljšimi matematičnimi dosežki v kasnejšem 

obdobju, niso pa pričakovali, da ima na uspeh pri matematiki v kasnejšem obdobju, v povezavi 

z ulomki, tako pomembno vlogo tudi deljenje. Dejstvo je, da je deljenje in razumevanje 
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ulomkov v povezavi, saj ulomek 
𝑎

𝑏
 pomeni a deljeno z b in je za pravilen izračun nujno potrebno 

obvladati operacijo deljenja. Prav tako pa je deljenje težje kot ostale tri aritmetične operacije 

(seštevanje, odštevanje, množenje). Znanje ulomkov ter deljenje celih števil napovedujeta 

matematične dosežke v srednji šoli, ne glede na verbalni in neverbalni IQ, delovni spomin, 

izobrazbo ter ekonomski status družine, iz katere učenec prihaja. Avtorji so izpostavili, da je za 

slabše znanje in razumevanje ulomkov ter operacije deljenja, dostikrat krivo tudi pomanjkljivo 

konceptualno znanje učiteljev (Siegler idr., 2012). 

 

o težave z razumevanjem konceptualnega in proceduralnega znanja 

Gould (2005) navaja, da se raziskovalci in tudi nekateri učitelji zavedajo, da je poznavanje 

ulomkov ena izmed težjih matematičnih tem. Večina težav izhaja iz podcenjevanja in slabega 

razumevanja koncepta ulomkov, ki je ključno za kasnejše razumevanje.  

Pogosto je opaziti, da se učenci postopke naučijo na pamet, brez razumevanja, zakaj je temu 

tako. Slabo razvito konceptualno znanje se kaže v uporabi ulomkov vsakdanjem življenju, npr. 

pri uporabi recepta (kolikokrat lahko spečemo pecivo, če imamo na voljo 3 lončke mleka, za 

vsako maso pa potrebujemo 
3

4
 lončka mleka?). Eden najpomembnejših ciljev matematike je 

učenje z razumevanjem, kar pomeni, da moramo pri vsaki temi najprej razviti konceptualno 

znanje in šele potem preiti na proceduralno. Skemp (1978, v Gould, 2005; Harvey 2012) opisuje 

dve vrsti razumevanja, in sicer instrumentalno in relacijsko (povezovalno) razumevanje. 

Instrumentalno razumevanje opisuje kot učenje pravil na pamet, in sicer, učenec uporabi pravilo 

npr. za razširjanje ulomkov (števec in imenovalec pomnoži z istim številom), ne da bi točno 

vedel, kaj točno je izračunal. Učenec se na pamet nauči postopek, problem pa nastane, če 

katerega izmed korakov pozabi, saj ne zna  niti oceniti, niti poiskati, kje v postopku se je zmotil. 

Gould (2005) instrumentalno razumevanje primerja z navodili za pot. V primeru, da točno 

sledimo danim navodilom, bomo prišli na cilj. Če pa med potjo pride do nepredvidene situacije 

(npr. obvoz zaradi dela na cesti), se bomo po vsej verjetnosti izgubili. Na drugi strani pa nam 

relacijsko (povezovalno) razumevanje omogoča, da vemo in se naučimo KAJ in ZAKAJ. 

Seveda je instrumentalno razumevanje hitrejše in ne zahteva tolikšnega napora, vendar se, 

zaradi pomanjkanja konceptualnega znanja hitro pokažejo slabi rezultati.  

 

2.5.3 Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) 

 

NPZ je oblika zunanjega preverjanja znanja, ki ga učenci in učenke v Sloveniji rešujejo na isti 

dan. NPZ nam daje informacije o znanju in dosežkih tako posameznega učenca, kot tudi celotne 

populacije. Omogoča nam pridobivanje kakovostnih povratnih informacij o učenju in 

poučevanju pri konkretnem predmetu, ki jih lahko uporabimo za izboljšanje učenja in 

poučevanja (Žakelj, 2010, v Kverh Žgur, 2016).  

V Sloveniji je Nacionalno preverjanje znanja (v nadaljevanju NPZ) prisotno od leta 2000/2001. 

Učenci skozi NPZ pridobijo informacije o svojem doseženem znanju v nekem obdobju oziroma 

o koncu osnovnošolskega izobraževanja. Učitelji pridobijo dodatne informacije o znanju svojih 

učencev in o doseganju standardov iz učnih načrtov. Ob strokovni analizi nalog lahko tudi 

učitelji kritično ovrednotijo svoje poučevanje in usklajujejo svoje kriterije vrednotenja znanja, 

s kriteriji drugih učiteljev.  
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Na nacionalni ravni, NPZ omogoča, na eni strani evalvacijo dosežkov učencev, na drugi strani 

pa tudi evalvacijo učnih načrtov in kakovosti izobraževanja na nacionalni ravni. Državna 

komisija poudarja, da morajo biti naloge sestavljene tako, da se preverjajo standardi, zapisani 

v učnih načrtih ter da ne smejo biti bistveno drugačne od učiteljevega običajnega preverjanja 

znanja, ki ga učenci poznajo (Izhodišča Nacionalnega preverjanja znanja v osnovni šoli, 2005).  

 

2.5.4 Nacionalno preverjanje znanja za učence v prilagojenem programu z nižjim 

izobrazbenim standardom pri matematiki 

 

Matematika ima v izobraževanju pomembno vlogo, saj je na učenčevem urniku 4-5 ur na teden, 

vključena pa je tudi v NPZ (Kavkler, 2007).  

Na osnovnih šolah s PP z NIS, je NPZ za učence prostovoljno, izvaja pa se v 6. in 9. razredu 

(Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli, 2011). 

 

V  šolskem letu 2016/2017 je na NPZ pri matematiki, sodelovalo 80 devetošolcev iz PP z NIS. 

Delež učencev, ki so se prostovoljno odločili za preverjanje znanja, se je v 6. in 9. razredu, v 

primerjavi s preteklim šolskim letom, povečal. Učenci so od 50 možnih točk dosegli v 

povprečju 28,73 (57,45 %) točk. Največ, 45 (90 %) točk, je dosegel en sam učenec. Sledil mu 

učenec z 42 (84 %) točkami, dva učenca z 41 (82 %) točkami ter dva s 40 (80 %) točkami. 

Najnižje število točk, le 3 (6 %), je dosegel en učenec. Tudi drugi najnižji dosežek, 12 (24 %) 

točk, je dosegel en učenec. Vseh možnih točk ni dosegel nihče. 

Matematični preizkus je vseboval 17 nalog (eno več kot v letu 2015/2016), s področja 

geometrije, aritmetike, merjenja ter branja in uporabe podatkov (Letno poročilo NPZ, 2017).  

 

2.5.5 Analiza dosežkov nacionalnega preverjanja znanja v prilagojenem izobraževalnem 

programu z nižjim izobrazbenim standardom iz matematike na področju ulomkov v 9. 

razredu  

 

S preverjanjem znanja poskrbimo, da učenci dobijo povratno informacijo o vrsti in ravni 

izkazanega znanja. V didaktiki matematike, dosežke učencev, glede na raven doseženega 

znanja, opisujemo s taksonomskimi lestvicami. Sestavljavci nacionalnih preizkusov 

matematičnega znanja pri nas in sestavljavci preizkusov v mednarodni raziskavi TIMSS, 

uporabljajo po Gagneju prirejeno klasifikacijo znanja (Cotič in Žakelj, 2004). Dosežke učencev, 

glede na raven doseženega znanja, s pomočjo taksonomske lestvice, prikazuje spodnja 

preglednica (Gagne 1985, v Cotič in Žakelj, 2004): 
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Osnovna in konceptualna znanja 

- osnovna znanja in vedenja 

- konceptualna znanja 

Proceduralna znanja 

- rutinska proceduralna znanja 

- kompleksna proceduralna 

znanja 

Problemska znanja 

- strategije reševanja problemov 

- aplikativna znanja 

Tabela 1: Tipi znanja po Gagneju 

 (Gagne 1985, v Cotič in Žakelj, 2004) 

Naloge znanja na NPZ so po Gagnejevi taksonomiji razdeljene v širi taksonomske stopnje: 

I. taksonomska stopnja – poznavanje in razumevanje pojmov in dejstev 

II. taksonomska stopnja – izvajanje rutinskih postopkov 

III. taksonomska stopnja – uporaba kompleksnih postopkov in reševanja problemov 

IV. taksonomska stopnja – raziskovanje problemov  

(NPZ, Letno poročilo o izvedbi v šolskem letu 2016/17).  

 

Naloge, ki so na NPZ 2016/17 vsebovale vsebine o ulomkih, so bile uvrščene na I. in III. 

taksonomsko stopnjo.  

 

Primeri nalog in interpretacija uspešnosti reševanja s področja delov celote in ulomkov:  

(NPZ, Letno poročilo o izvedbi v šolskem letu 2016/17):  

 

o Naloga 2. a   (zahtevnost naloge: I. taksonomska stopnja) 

 

 
Slika 1: Naloga z ulomki na NPZ 

(Letno poročilo o izvedbi v šolskem letu 2016/17, str. 534) 

 

Komaj 33% učencev je znalo del celote zapisati z ulomkom. 

 

 

 

 



Trening konceptualnega in proceduralnega znanja ulomkov pri učencih z lažjo motnjo v duševnem razvoju, 

Vesna RIŽNIK 

17 
 

o Naloga 2. b   (zahtevnost naloge: I. taksonomska stopnja). 

 
Slika 2: Naloga z ulomki na NPZ 

 (Letno poročilo o izvedbi v šolskem letu 2016/17, str. 534) 

 

Učenci so bili neuspešni pri določanju, kolikšen del celote prikazuje slika, saj je le 34% učencev 

pravilno rešilo nalogo.  

 

o Naloga 3.d (zahtevnost naloge: I. taksonomska stopnja). 

 
Slika 3: Naloga z ulomki na NPZ 

(Letno poročilo o izvedbi v šolskem letu 2016/17, str. 535) 

 

Le 36 % učencev je bilo uspešnih pri nadaljevanju zaporedja ulomkov. Zaporedja z ulomki ni 

reševalo 22 učencev od 80.  

 

o Naloga 14. (zahtevnost naloge: III. taksonomska stopnja). 

 
Slika 4: Naloga z ulomki na NPZ 

(Letno poročilo o izvedbi v šolskem letu 2016/17, str. 542) 
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Učenci so bili neuspešni pri določanju danim ulomkom najmanjši skupni imenovalec ter pri 

računanju z ulomki (večina ni znala razrešiti oklepaja danih ulomkov in izračunati pravilnega 

zmnožka dveh ulomkov). Le 8 % učencev je znalo določiti skupni imenovalec, samo 3% pa so 

prišli do pravilnega izračuna. Številski izraz z ulomki je bil za učence praktično nerešljiv 

problem. Težavnost teme potrjujejo vsakoletni nizki rezultati iz Nacionalnega preverjanja 

znanja za učence v prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom. Splošna 

ugotovitev je, da učenci znajo izvajati rutinske postopke, slabo pa znajo posamezna znanja med 

seboj povezovati. Višina dosežkov je v veliki meri odvisna od strukture naloge, taksonomske 

stopnje, tipa naloge in dodatnega gradiva, ki ga učenec uporabi pri reševanju naloge. 

 

2.5.6 Kognitivne težave učencev z motnjo v duševnem razvoju, ki vplivajo na 

razumevanje ulomkov  

 

Na učne dosežke pri matematiki pomembno vplivajo kognitivne sposobnosti - delovni spomin, 

hitrost obdelave podatkov, vidno-prostorske sposobnosti, vzdrževanje pozornosti, jezikovno 

znanje, temeljno konceptualno znanje, razvite aritmetične veščine… 

Večja obremenitev delovnega spomina o razmišljanju o ulomkih zmanjša kognitivne vire, ki so 

na voljo za razmišljanje o postopku, potrebnem za reševanje problema (Lortie Forgues, Tian in 

Siegler, 2015). Razvoj vizualno-prostorskega spomina v zgodnjem obdobju učenja matematike, 

omogoča združevanje vizualno-prostorskih in simboličnih reprezentacij, ki so pomembne za 

ustrezno predstavo števil na številski premici, ki je pomembna rezprezentacija za razumevanje 

ulomkov (Vukovic, 2014).  

 

2.5.7 Učiteljevo razumevanje ulomkov  

 

Poučevanje in učenje ulomkov predstavlja izziv tudi za učitelje. Harvey (2012) navaja, da so 

bile izvedene številne študije, ki nakazujejo, da imajo dostikrat tudi učitelji pomanjkljivo 

konceptualno znanje o ulomkih ter s tem povezan pravilen način poučevanja te življenjsko 

pomembne teme. Na ta opozarjata tudi Fazio in Siegler (2011), ki menita, da mora učitelj imeti 

dobro usvojene konceptualne osnove o ulomkih, da zna učencem predstaviti snov in uporabiti 

številne konkretne reprezentacije. Prav tako morajo biti učitelji seznanjeni z najpogostejšimi 

napakami, ki se pojavljajo pri učenju ulomkov, predvsem zaradi generalizacije pravil za 

računanje s celimi števili, da jih lahko predvidijo in sproti odpravijo. 

 

2.5.8 Ključne komponente uspešnega poučevanja ulomkov  

 

2.5.8.1 Reprezentacije z raznolikimi primeri 

 

Siegler idr. (2012) izpostavljajo, da je uporaba različnih reprezentacij ključna za razvoj 

konceptulnega in proceduralnega znanja o ulomkih. Obstaja veliko različnih reprezentacij za 

učenje in razumevanje ulomkov. Na tem mestu imajo veliko vlogo učitelji, ki jih morajo 

učencem predstaviti na pravilen način. Zavedati se morajo, da so nekatere reprezentacije lažje, 

druge pa nekoliko težje za razumevanje, zato je pomembno, da se pri uporabi materiala in 
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didaktičnih pripomočkov držijo načela postopnosti. Pri usvajanju novih matematičnih pojmov 

ima ključno vlogo predstavitev zaporedij, oziroma pristop KSA – prehod od konkretne, 

slikovne do grafične ponazoritve. Metoda KSA torej omogoča učencem, da se učijo ulomkov s 

prehodom od ponazoritev pojmov najprej s konkretnimi predmeti (kocke, kroglice, predmeti iz 

vsakdanjega življenja), nato s slikovnimi ponazoritvami (slike, grafični prikazi, številske črte) 

do simbolnih oziroma abstraktnih prikazov. Pomembno je zaporedje dejavnosti. Pri konkretnih 

ponazoritvah učencem predstavimo povezanost pojma ulomka s predmeti iz vsakdanjih situacij. 

Slikovna ponazoritev je reprezentacija konkretnih predmetov (pica, jabolko, številska premica), 

pri tem pa je pomembno, da učitelj razloži povezavo med slikovnim in konkretnim 

pripomočkom. Abstraktno predstavitev, izvedeno s simboli, bodo učenci razumeli le, če bo 

učitelj v procesu poučevanja upošteval načelo postopnosti in zaporedja podajanja nove snovi in 

pripravil veliko vaj za ponazarjanje novih pojmov – ulomkov (Kavkler, 2011). Raziskovalci 

predlagajo, naj učitelji v razlago ulomkov vključijo številske premice, geometrijske modele, 

ploščice, paličice…, saj s tem, ko povežejo razlago z vizualno reprezentacijo, razvijejo boljši 

občutek za ulomke (Empson in Levi, 2011; Eichhorn, 2018). Van de Walle, Karp in Bay 

Williams (2016, v Eichhorn, 2018) menijo, da morajo prve izkušnje z ulomki učenci dobiti že 

v prvem razredu. O uspešnosti strategije poučevanja KSA (konkretno-slikovno-abstraktno) piše 

avtor Butler (2003), ki je primerjal dve skupini učencev v desetih obravnavah. Prva skupina je 

bila deležna poučevanja ulomkov preko metode KSA, pri drugi skupini pa so uporabili samo 

SA – slikovne in abstraktne predstavitve. Končni rezultati po desetih lekcijah so potrdili 

predpostavko, da so učenci, katerim je bila snov predstavljena tudi na konkretni ravni, dosegli 

boljše razumevanje ulomkov.  

 

2.5.8.1.1 Modeli za ponazoritev ulomkov  

 

Velika večina učencev z LMDR mora dolgo časa uporabljati konkretne modele, da razvijejo 

miselne predstave, ki so nujne za konceptualno mišljenje o ulomkih. Predstave, ki jih učenci 

razvijejo s pomočjo različnih modelov, jim pomagajo razumeti količinsko vrednost ulomka kot 

števila (Cramer in Henry, 2001, v Lipovec, Antolin in Vaupotič, 2012). 

Za lažje predstave in razumevanje ulomkov je velikega pomena, da učencem ponudimo čimveč 

konkretnih pripomočkov in ponazoril (Seah, 2009). Učitelji naj bi pri poučevanju ulomkov, ob 

uporabi različnih reprezentacij, stremeli k zmanjšanju uporabe najpogostejših okroglih 

reprezentacij (torta, krog, pica) ter se usmerili tudi na uporabo drugih oblik vizualih 

reprezentacij (Harvey, 2012). Najaktualnejša reprezentacija za razlago konceptov ulomkov, ki 

je uporabljena po vsem svetu, je številska premica. Siegler, Thompson in Schneider (2011, v 

Eichhorn, 2018) menijo, da je potrebno učencem ulomke predstaviti z različnimi 

reprezentacijami hkrati, da dobijo vpogled v pestrost različnih reprezentacij. Npr. ulomek 
1

5
 

lahko prestavimo kot en del pizze od petih, lahko pa ga predstavimo tudi na številski premici, 

kot 
1

5
  razdalje med točko 0 in 1. 

Poznamo različne modele za ponazarjanje ulomkov, najpomembnejše pa je, da znamo izbrati 

najprimernejše, glede na starost učencev in zahtevnost obravnavane teme. Zgodi se, da so lahko 

določene reprezentacije manj učinkovite v nižjih razredih, medtem ko se v višjih razredih 

pogosto izkažejo za učinkovite, vsaka pa ima svoje prednosti in tudi pomanjkljivosti.  
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Zid ulomkov je učinkovit pripomoček za učenje ulomkov, vendar se pojavijo težave, ko želimo 

razvijati koncept ulomkov, ki so večji kot 1.   

 
Slika 5: Zid ulomkov 

(Osebni arhiv) 

 

Pri razvijanju konceptualnega znanja o ulomkih uporabljamo tri tipe modelov in sicer območne 

oziroma geometrijske modele, trakove oziroma merljive modele ter množice oziroma 

aritmetične modele. 

 

1. Geometrijski ali ploščinski modeli 

Geometrijski modeli so najprimernejši za začetek uvajanja delov celote. Uporabimo jih pri 

nalogah  razdeljevanja, saj lahko modele razdelimo na manjše dele. Najpogostejši so tortni, 

okrogli modeli, ki imajo določene prednosti, na drugi strani pa se pri pretirani uporabi le-teh 

modelov kasneje pokažejo tudi določene slabosti. Prednost geometrijskeih modelov je ta, da le-

ti poudarijo količino, ki ostane pri sestavi celote (Lipovec, Antolin, Vaupotič, 2012; Van de 

Walle, 2007). Na drugi strani pa se pri delu z okroglimi modeli (ali konkretno: model pizze), 

učenci lahko osredotočijo samo na število kosov pizze, ki jih bodo pojedli (na števec), ne da bi 

se osredotočili tudi na število delov celote. Dvodimenzionalni geometrijski modeli se ne 

povezujejo z enodimenzionalnostjo številske premice, kjer so lahko nanizana naravna števila in 

racionalna števila (Hamdan in Gunderson, 2017). 
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Slika 6: Geometrijski modeli 

 (Van de Walle, 2007, str. 296) 

 

Piaget, Inhelder in Szemnska navajajo sedem kriterijev, ki so pomembni za razumevanje tega 

načina ponazoritve ulomkov (Smolar, 1996): 

1. celota je deljiva; 

2. celota je lahko razdeljena na poljubno število delov; 

3. vsi enaki deli sestavljajo celoto (nekateri otroci razdelijo celoto tako, da odrežejo tri 

kose, ostanek pa zanemarijo); 

4. število delov ne pomeni nujno tudi število razrezov (če razrežeš lik dvakrat, lahko dobiš 

4 dele); 

5. deli morajo biti med seboj enaki po velikosti; 

6. posamezni deli lahko predstavljajo svojo celoto (šestino dobimo, če razpolovimo 

tretjino); 

7. celota se ohrani, tudi če je razdeljena na dele.  

 

Reprezentacija, kot del-celota, zna biti velikokrat ovira na poti do znanja ulomkov. Slikovne 

reprezentacije, kot npr. razdelitev pizze, torte na več delov, postanejo ovira takrat, ko se učenci 

srečajo z ulomkom, ki je večji od 1, npr. 
9

8
 . Takšen model učence omejuje pri razmišljanju, da 

so ulomki števila, ki so kontinuirano in neskončno deljiva.  

 

 Primer: 

Če je pri naslednji nalogi celota en pravokotnik, pogosto pride do napačnih odgovorov, ali 

spodnja slika lahko predstavlja ulomek 
7

10
 ali 

7

5
. 

 

 

 
Slika 7: Ali predstavlja ulomek 7/10 ali 7/5? 

(Smolar, 1996, str. 267) 
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Naš odgovor je odvisen od tega, kaj si predstavamo kot celoto, saj, če je celota en pravokotnik, 

potem nam ta slika predstavlja ulomek 
7

5
. V primeru, da sta celota oba pravokotnika, predstavlja 

slika ulomek, ki je manjši kot ena in sicer 
7

10
 . Zaradi takšnih zapletov, geometrijski modeli niso 

najbolj priporočljivi, kadar določamo in ponazarjamo ulomke, ki so večji kot 1 (Smolar, 1996). 

 

2. Merljivi modeli 

Merljivi modeli ponazarjajo primerjavo dolžin, ki so lahko konkretni materiali, (trakovi, vrvice, 

paličice…) ali narisane črte, ki so razdeljene na manjše dele. Cuisenairove paličice, preloženi 

trakovi papirja in številska premica, so najpogosteje uporabljeni merljivi modeli (Lipovec, 

Antolin, Vaupotič, 2012).  

 
Slika 8: Merljivi modeli 

 (Van de Walle, 2007, str. 296) 

 

Učitelji namesto Cuisenairovih paličic pogosto uporabljajo raznobarvne papirnate trakove, 

prirejene po dolžini Cuisenairovih paličic od 1 do 10 centimetrov (Van de Walle, 2007). 

 
Slika 9: Dolžine Cuisenairovih palčk 

(https://www.google.si/search?q=cuisenaire+rods&rlz=1C1AVUC_enSI740SI797&source=lnms&tbm=isch&sa

=X&ved=0ahUKEwjQ6fK47rfbAhWOVsAKHfMjAz8Q_AUICigB&biw=1536&bih=710#imgrc=mALYKJLS

wasSUM:) 

  

https://www.google.si/search?q=cuisenaire+rods&rlz=1C1AVUC_enSI740SI797&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjQ6fK47rfbAhWOVsAKHfMjAz8Q_AUICigB&biw=1536&bih=710#imgrc=mALYKJLSwasSUM
https://www.google.si/search?q=cuisenaire+rods&rlz=1C1AVUC_enSI740SI797&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjQ6fK47rfbAhWOVsAKHfMjAz8Q_AUICigB&biw=1536&bih=710#imgrc=mALYKJLSwasSUM
https://www.google.si/search?q=cuisenaire+rods&rlz=1C1AVUC_enSI740SI797&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjQ6fK47rfbAhWOVsAKHfMjAz8Q_AUICigB&biw=1536&bih=710#imgrc=mALYKJLSwasSUM
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Predstavitev točk na številski premici lahko izpeljemo iz trakov, Cuisenairovih paličic… Trak 

nam predstavlja neko celoto, ki jo lahko razdelimo na enake dele.  

Za boljše razumevanje najprej zožamo širino traku (še vedno ostanemo na dvodimenzinalnem 

modelu), do te mere, da lahko naredimo prehod na vrvico ali nitko, ki nam ponazarja številsko 

premico. Prednost tega modela je, da ne nastopijo težave z ulomki, ki so večji kot 1. Za učence 

je sicer predstavitev ulomkov na številski premici težja ponazoritev, zato je potrebno prehod iz 

dvodimenzionalnih modelov na enodimenzionalno številsko premico, predstaviti postopno in 

natančno (Smolar, 1996).  

 

3. Aritmetični modeli 

Celota aritmetičnih modelov je razumljena kot množica predmetov, podmnožice teh predmetov 

pa predstavljajo dele celote. Npr. trije predmeti so podmnožica v množici petnajstih predmetov. 

V tem primeru množica petnajstih predmetov predstavlja celoto. Ravno zaradi ideje, da 

množica predstavlja celoto, je razumevanje aritmetičnih modelov nekoliko težje. Ti modeli nam 

pomagajo vzpostaviti povezavo z življenjskimi situacijami kot npr. ugotavljanje vrednosti 

popusta, če se je izdelek pocenil za eno tretjino (Lipovec, Antolin, Vaupotič, 2012). Učenci se 

pogosteje osredotočajo na velikost množice, kot na število enakih podmnožic. Npr. če je 12 

bonbonov celota, potem šteje ena podmnožica 4 bonbonov 
1

3
 , in ne 

1

4
, ker 3 podmnožice 

sestavljajo celoto. Tudi Van de Walle (2007) navaja pomembnost razumevanja teh modelov v 

vsakodnevnem življenju. 

 
Slika 10: Aritmetični modeli 

 (Nemec, 2016, str. 25) 

 

 Primer: 

V devetem razredu je 5 fantov in 5 deklet. Kolikšen del devetega razreda predstavljajo dečki? 

                            
Slika 11: Aritmetični prikaz množice 

(Osebni arhiv) 
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Na zgornji sliki je prikaz dveh podmnožic skupine predmetov, ki ga lahko pretvorimo tudi v 

ploščinski prikaz: 

 

                                                          
Slika 12: Ploščinski prikaz množice 

(Osebni arhiv) 

 

Iz primera je razvidno, da lahko ustvarimo povezavo med skupino stvari in ploščinskim delom 

celote. Ploščinski prikaz razvijemo v številsko premico. 

 

 
Slika 13: Prikaz povezave med ploščinskim modelom in številsko premico 

(Osebni arhiv) 

 

2.5.8.2 Uporaba številske premice, kot ene najpomembnejših reprezentacij 

 

V zadnjih letih, številni avtorji poudarjajo pomembost uporabe številske premice, kot eno 

boljših reprezentacij za razumevanje ulomkov (Tian in Siegler, 2017; Fennel in Karp, 2017; 

Gersten, Schumacher in Jordan, 2017). Ulomki predstavljajo abstraktno snov, zato jih ne 

moremo direktno povezati s konkretnimi predmeti, tako kot cela števila, kjer si učenci vedno 

lahko pomagajo s preštevanje prstov. Bistvena prednost, ki jo ima številska premica pred 

ostalimi reprezentacijami je ta, da lahko na njej učencem učinkovito ponazorimo vse štiri 

računske operacije (Wu, 2010 v Gersten, Schumacher in Jordan, 2017). Začetno poučevanje 

ulomkov pogosto temelji le na geometrijskih modelih, zato učenci lažje poiščejo del celote npr. 

na pravokotniku, kot pa da bi ga znali umestiti na številsko premico, ki je merljivi model.  

 

Avtorji (Tian in Siegler, 2017; Gersten, Schumacher in Jordan, 2017) ugotavljajo, da je 

številska premica orodje in reprezentacija, ki omogoča učencem boljše razumevanje ulomkov 

kot le tradicionalna interpretacija, ki največkrat vključuje samo reprezentacijo del-celota, saj 

številska premica razširja koncept poučevanja ulomkov na drugačen, bolj učinkovit način kot 

le geometrijski modeli. Geometrijski modeli sicer zagotavljajo uporaben kontekst za 

poučevanje ulomkov, vendar pretirano naslanjanje učiteljev samo na takšne modele vodi do 

generalizacije napačnih predstav o ulomkih, saj učenci pogosto ulomke povezujejo le s pizzami 

in tortami. Fuchs idr. (2017, v Matthews in Hubbard, 2017) so ugotovili, da so učenci, pri 

katerih so za razlago konceptov ulomkov učitelji uporabljali merske modele in številsko 

premico, dosegli boljše rezultate na NPZ. Sposobnost učencev, da prikažejo velikost števila ali 

ulomka na številski premici, je napovednik za razumevanje matematičnih konceptov na višji 

ravni. Pomembna prednost številske premice je tudi ta, da na njej lahko ponazorimo tudi mešane 

ulomke (celi del in ulomek), saj je neskončna, hkrati pa učencem ponuja vpogled v pomembno 

dejstvo, da so med dvema ulomkoma še številni drugi ulomki.  
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Jordan (2017, v Fennel in Karp, 2017) je svoji longitudinalni študiji, v kateri je spremljal učence 

od tretjega do petega razreda, ugotovil, da ima obvladovanje številske premice močan vpliv na 

razvoj občutka za ulomke v višjih razredih osnovne šole. Poudaril je pomembnost obvladovanja 

številske premice, tako za obvladovanje celih števil, kot tudi ulomkov.  

 

Številska premica je, kot enodimenzinalna reprezentacija, zelo učinkovita in pregledna, saj 

nanjo lahko hkrati nanizamo naravna in racionalna števila ter opazujemo odnose med števili 

(Siegler in Lortie Forgues, 2014, v Hamdan in Gundersn, 2017). Številska premica se kot 

reprezentacija razlikuje od drugih tradicionalnih modelov. Že Piaget, Inhelder in Szeminska 

(1960, v Zhang, Stecker in Beqiri, 2017) so ugotovili, da otroci iniciativno razvijejo občutek za 

ulomke, ko morajo deliti dolžine in modele ali konkretne material na polovice in nato na 

četrtine. Opozarjajo, da otroci razvijejo naraven občutek za predstavo ulomka, v obliki nekega 

modela, ki predstavlja eno celoto. Številska premica predstavlja neko kontinuiteto, na katero je 

možno nanizati neskončno števil. Učenci morajo razviti občutek, da so enote na številski 

premici lahko večje ali manjše, nanizane pa so enakomerno (Zhang, Stecker in Beqiri, 2017). 

Omogoča vizualno oporo pri določanju enkovrednih ulomkov oziroma, da je lahko ulomek 

zapisan na neskončno načinov, pa je kljub temu na številski premici umeščen na isto mesto (
1

2
 

= 
3

6
 = 

100

200
 … ), kar je eden težjih konceptov za razumevanje (Gersten, Schumacher in Jordan, 

2017). 

Siegler (2011, v Hamdan in Gunderson, 2017) navaja, da je tudi pravilna uporaba številske 

premice v nižjih razredih, eden izmed ključnih dejavnikov, ki vpliva na uspešnost pri 

matematiki v višjih razredih. Avtorici A. Hamdan in E. A. Gunderson (2017) sta izvedli 

raziskavo, kjer sta dokazali, da je številska premica ključna reprezentacija za razumevanje 

velikosti ulomkov. Ena skupina otrok je delala s številsko premico, druga pa z geometrijskimi 

modeli (krogi). Končni rezultat raziskave je pokazal, da sta pri razumevanju velikosti ulomkov 

napredovali obe skupini učencev. Kljub temu, pa je skupina učnencev, ki je bila deležna 

treninga s številsko premico, znala umestiti tudi tiste ulomke na številsko premico, ki jih pri 

treningu niso predstavili, kar je bil tudi namen raziskave, saj se učenci postopka umeščanja niso 

naučili na pamet, ampak so razvili razumevanje in konceptualne osnove, kar so tudi dokazali s 

pravilno rešenimi nalogami. Učenci so razvili boljšo možnost ocenjevanja velikosti posameznih 

ulomkov in umeščanja le-teh na premico. Bistvena razlika med reprezentacijama je bila tudi ta, 

da so se učenci, ki so delali s številsko premico, naučili, da je le-ta neskončna, da velikosti med 

posameznimi števili enakomerno narašajo ter da vrednost ulomkov narašča od leve proti desni. 

Enodimenzionalnost številske premice kaže, da so ulomki niz neprekinjenih števil, ki jih na 

številski premici urejamo skupaj s celimi števili, torej ulomke lahko primerjamo s celimi števili 

na številski premici. Ker ima večina učencev, zaradi posploševanja pravil, ki veljajo za cela 

števila, težave pri določanju veikosti dveh ulomkov (npr. 
1

5
 in 

1

3
 ) so lahko s pomočjo premice 

lažje ugotovili, da je 
1

5
 manj kot 

1

3
. Avtorici sta dokazali, da je številska premica ena izmed 

najučinkovitejših reprezentacij in ima mnogo prednosti, kot učenje ulomkov le z 

geometrijskimi modeli.  
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2.5.8.3 Verbalizacija dejavnosti in postopkov 

 

Verbalizacija dejavnosti in postopkov učencem pomaga, da hitreje pridejo do znanj, ki jih 

obvladujejo na miselnem nivoju (Shin in Pedrotty Byant, 2015). Avtorja navajata, da številne 

raziskave poudarjajo uporabo konkretnih in vizualnih reprezentacij, vse to pa je podkrepljeno 

še z eksplicitnim in sistematičnim poučevanjem (strategije korak za korakom, sprotne povratne 

informacije…). 

 

2.5.8.4 Hevristične strategije  

 

Učencem so pri reševanju problemov v veliko pomoč tudi hevristične strategije. Shin in 

Pedrotty Bryant (2015) sta ugotovila, da imajo tudi hevristične strategije pozitiven učinek na 

učence z LMDR, ki težje razumejo bolj zapletene koncepte, kot so ulomki, saj si s temi 

strategijami lahko olajšajo reševanje nalog ali problemov (npr. koraki reševanja računanja z 

ulomki, koraki umeščanja stevila na številsko premico…). 

 

2.5.8.5 Pomen konceptualnega in proceduralnega znanja za razumevanje ulomkov 

 

Učenje matematike vedno temelji na izgradnji novih konceptov ter seveda na predhodno 

usvojenih vsebinah. Koncepte usvojimo tako, da smo izpostavljeni primerom, ki imajo to 

lastnost. Pri matematiki je zelo pomembno, da najdemo pravo zaporedje učenja dejstev in da 

so koncepti, ki jih uporabljamo pri definiranju novega pojma, dobro usvojeni (Shin in Pedrotty 

Bryant, 2015).  

 

2.5.7.6 Vključevanje življenjskih situacij in primerov iz vsakdanjega življenja v poučevanje 

ulomkov 

 

Učenci lažje gradijo razumevanje ulomkov, če so le-ti predstavljeni v resničnih, življenjskih 

situacijah. Zagotoviti jim je potrebno probleme iz vsakdanjega življenja, jih spodbujati, da 

uporabijo in se zanašajo na svoje intuitivne strategije, namesto da se zanašajo samo na postopke, 

ki so se jih naučili na pamet. Uporabimo lahko različne življenjske situacije, kot so hrana, 

pijača, orodja za merjenje (ura, merjenje dolžin z različnimi predmeti…). Velikokrat učenci 

pravilno rešijo nalogo, ki je vzeta iz vsakdanjega, življenjskega konteksta, kljub temu pa iste 

naloge ne znajo zapisati v simbolnem jeziku. Učenec iz življenjskega konteksta ve, da je 

polovica torte plus polovica torte enaka celoti, ko pa imajo to zapisano v matematičnem jeziku, 
1

2
 + 

1

2
, napišejo rezultat 

2

4
, kar je napačno (Fazio in Siegler, 2011). Učenci težko povežejo 

formalna navodila (razlago) z neformalnim znanjem, če niso izpostavljeni dovolj različnim 

primerom in reprezentacijam. Učiteljeva naloga je, da učencem zagotovi toliko vaj, 

reprezentacij in nalog iz življenjskega konteksta, da učenci razumejo, da so pravila, ki veljajo 

za računanje z racionalnimi števili, razlikujejo od pravil za računanje s celimi števili (Brigham, 

Wilson, Jones, Moisio, 2014).  
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2.5.7.7 Medpredmetno povezovanje – povezava poučevanja ulomkov z drugimi predmeti  

 

B. Sicherl- Kafol (2008), medpredmetno povezovanje označuje kot celosten didaktični pristop, 

ki pomeni horizontalno in vertikalno povezovanje znanj, učnih spretnosti in vsebin ter spodbuja 

pridobivanje učnih izkušenj z aktivnostjo. Dosedanje izkušnje kažejo, da učenci pri 

medpredmetnem reševanju različnih učnih situacij, razvijajo interes in motivacijo za učenje ter 

poglabljajo razumevanje in uporabo znanja. Poleg naštetega, učenci dosegajo boljše učne 

uspehe, kažejo bolj kakovostne medosebne odnose, zavzetost za učenje, imajo boljši priklic in 

razumevanje učnega gradiva ter so zmožni povezovati učne spretnosti z različnih predmetnih 

področij (Sicherl-Kafol, 2008).  

 

Pri obravnavi npr. dela celote, lahko vsebine pri matematiki povežemo z različnimi predmeti: 

 

o Športna vzgoja:  

Pri športni vzgoji lahko določene športne discipline povežemo z deli celote. Pri različnih 

skupinskih športih je trajanje tekme razdeljeno na več enakih delov (nogomet – prvi in drugi 

polčas – delitev na dva dela; hokej – tri tretjine tekme – delitev na tri dele; košarka – štiri četrtine 

tekme – delitev na štiri dele) (Vegelj, 2012). 

 

o Gospodinjstvo 

V kuharskih receptih se vsakodnevno srečujemo z različnimi količinami (pol kilograma moke, 

tretjina masla, četrtina litra mleka….) Učencem lahko med kuhanjem približamo matematično 

temo delov celote, npr. pri peki palačink. Najprej bi s pomočjo učiteljice zmešali sestavine in 

spekli vsak po eno palačinko. Nato lahko učiteljica podaja navodila za namaz palačinke in 

postavlja podvprašanja, da bi učenci lažje razumeli del od celote: 

1. polovico palačinke namaži s čokoladnim namazom – kolikšen del palačinke še ni namazan? 

(polovica) 

2. od polovice nenamazane palačine, polovico namaži z ribezovo marmelado – kolikšen del 

palačinke ni namazan? (četrtina) 

3. zvij palačinko in jo pravično razdeli na tri dele – kako imenujemo en del? (tretjina) 

(Vegelj, 2012) 

 

o Likovna vzgoja 

Pri likovni vzgoji lahko učenci po navodilih barvajo površino risalnega lista: 

1. cel list pobarvaj z rumeno barvo, 

2. polovico lista pobarvaj z vijolično barvo, 

3. rumeno polovico lista razdeli na dva dela...  

(Vegelj, 2012). 

 

2.5.9 Poučevanje in pomoč učencem z LMDR pri ulomkih   

 

Pomembno je, da znamo prepoznati znake težav pri matematiki, se nanje ustrezno odzvati in 

učencem s težavami pri matematiki ponuditi ustrezno podporo in pomoč (Vipavc, 2015).  
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Učitelj mora pred pričetkom poučevanja preveriti učenčevo predznanje za določeno snov, ki jo 

bo obravnaval, na področju matematičnih dejstev, pojmov in postopkov. Upoštevati mora, da 

se učenci z LMDR učijo počasneje in po korakih, ki jih mora učitelj vedno upoštevati po 

določenem vrstnem redu. Velikosti težave se prilagodi tudi velikost prilagoditve, pomembno 

je, da je jasno opredeljeno, kako in na kakšen način se bo učitelj lotil poučevanja. Pri učenju 

dejstev je potrebno najprej dobro razložiti posamezne informacije in jih ponavljati do 

avtomatizacije. Učenci z LMDR imajo dostikat težave z delovnim spominom, ki vpliva na 

njihovo sposobnost računanja z ulomki, kot tudi na reševanje besedilnih nalog. Prav tako ti 

učenci uporabljajo slabše strategije za reševanje problemov z ulomki. Ravno pri učencih z 

LMDR je še bolj izraženo napačno posploševanje in prenos pravil za računanje s celimi števili, 

na računanje z ulomki. 

Boaler (2015, v Eichhorn, 2018) opozarja, da učenci, ki imajo težave pri razumevanju ulomkov, 

ne bodo usvojili več znanja, če jim bodo učitelji dajali več dodatnih nalog. Namesto tega 

potrebujejo učenci usmerjena navodila, ki poudarjajo konceptualne osnove, kaj so ulomki ter 

kako jih lahko ponazorimo z različnimi reprezentacijami – učenci naj imajo več možnosti 

primerjanja, da razvijejo trdne temelje.  

 

R. Misquitta (2011) je po različnih avtorjih povzela pristope poučevanja, ki naj bi jih učitelji 

uporabljati pri učenju ulomkov: 

- uporaba eksplicitnega in sistematičnega poučevanja po principu korak za korakom, od lažjega 

k težjemu; 

- zagotoviti veliko različnih modelov, vizualnih reprezentacij in konkretnega materiala za lažje 

razumevanje; 

- postopnost pri razlagi kompleksnejših pojmov; 

- vedno podati učencem povratno informacijo; 

- izvajanje sodelovalnega učenja; 

- spodbujati glasni govor učencev pri reševanju nalog; 

- postavljati visoka, vendar dosegljiva pričakovanja; 

- konstantno utrjevanje osnovnih aritmetičnih operacij. 

 

2.6 PREDZNANJA, POTREBNA ZA RAZUMEVANJE IN RAČUNANJE 

Z ULOMKI 

 

Pri usvajanju znanja velja pravilo, da novih vsebin ne pridobivamo, dokler učenci niso usvojili 

predhodna znanja (Šmid, 2008). Obvladovanje osnovnih računskih operacij je ključnega 

pomena za učenje ulomkov, saj so vse aktivnosti, ki jih izvajamo v zvezi z ulomki, povezane z 

vsemi štirimi osnovnimi računskimi operacijami. 

 

Učenci morajo razumeti: 

- pojem števila in štetja; 

- pravilno povezovati računske znake z ustrezno računsko operacijo; 

- obvladati osnovne računske operacije (seštevanje, odštevanje, množenje, deljenje v obsegu do 

100); 
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- določiti del celote, ki ga prikazuje slika oziroma model; 

- ponazoriti dani ulomek kot del celote; 

- deliti celoto na dele in poimenovati dele celote; 

- zapisati ulomek in poimenovati ter pokazati dele ulomka (imenovalec, števec, ulomkova črta); 

- poiskati enakovredne ulomke; 

- razumeti velikostna razmerja med ulomki. 

 

Učenci, ki niso avtomatizirali osnovnih računskih operacij v obsegu do 100, bodo imeli pri učni 

enoti ulomkov več težav. Iz tega lahko sklepamo, da je predpogoj za učenje ulomkov 

predznanje, ki vključuje dobro obvladovanje osnovnih aritmetičnih dejstev in postopkov 

(Miličevič, 2004).  

 

2.7 RAZVOJ KONCEPTUALNEGA IN PROCEDURALNEGA ZNANJA 

ULOMKOV 

 

Uporaba in razumevanje ulomkov zahteva obvladovanje konceptualnega in proceduralnega 

znanja. Potrebno je razumeti in poznati pravila za izvajanje računskih operacij in vedeti, kako 

in zakaj se ta pravila uporabljajo. Dokazano je, da ima konceptualno znanje večji vpliv na razvoj 

proceduralnega znanja, kot obratno (Gabriel, 2016; Vuković idr., 2014). Na podlagi raziskav, 

ki so jih izvedli različni avtorji, F. Gabriel (2016) zaključuje, da je potrebno najprej spodbujati 

razvoj konceptualnega znanja ulomkov, saj se v sedanji praksi še vedno dogaja, da se učenci na 

pamet naučijo postopke, osnovnega  razumevanja o ulomkih pa ne razvijejo, saj je le-temu pri 

poučevanju posvečenega premalo časa. Konceptualno znanje se nanaša na povezovanje novih 

znanj, s preteklim, obstoječim znanjem. Če si učenci zapomnijo zgolj postopke in nimajo dobre 

konceptualne podlage, imajo težave pri uporabi obstoječega znanja v novih situacijah. Ob 

začetku šolanja imajo učenci razvite neformalne koncepte ulomkov, ki jih ne znajo povezati s 

formalnim znanjem o ulomkih. Mix, Levine in Huttenlocher (1999, v Vukolić idr., 2014) so 

ugotovili, da so štiriletniki sposobni rešiti neformalen problem z ulomki, v smislu, da ugotovijo 

ali je neka stvar večja ali manjša od ena. Pri šestih letih otroci razvijejo sposobnost 

razumevanja, da je nekaj večje kot ena celota. Kljub temu, tekom šolanja potrebujejo veliko 

časa, da intuitivno znanje povežejo s formalnim znanjem o ulomkih in matematičnimi simboli.  

Konceptualno znanje vključuje primerjanje ulomkov, velikostna razmerja, razumevanje 

različnih reprezentacij ter razumevanje enakovrednosti ulomkov. Proceduralno znanje se 

nananša na aritmetične operacije, računanje z ulomki ter na reševanje problemskih nalog 

(Misquitta, 2011). Razumevanje konceptualnega znanja pri ulomkih je izziv za vse učence, še 

posebej pa za učence s težavami pri matematiki. Razumevanje ulomkov je tema, kjer 

potrebujejo učenci še dodatno podporo in postopnost pri poučevanju. Največje težave se kažejo 

pri primerjanju velikostnih odnosov med ulomki ter pri iskanju enakovrednih ulomkov. 

Pomanjkanje konceptualnega znanja omejuje učence pri računanju z ulomki in reševanju 

zahtevnejših problemskih nalog z ulomki. Brez ustrezne podlage, torej dobro razvitega 

konceptualnega znanja ter razvitega občutka za ulomke, imajo učenci v srednji šoli mnogo večje 

težave, kot bi si lahko mislili, saj se težko spopadejo z matematičnimi vsebinami na višjem 

nivoju (Shin in Pedrotty Bryant, 2015). 
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2.7.1 Konceptualno znanje 

 

Kljub temu, da učenci znajo na pamet postopke za računanje z ulomki, se za tem “znanjem” 

pogosto skriva nerazumevanje temeljnih konceptov ulomkov. Čeprav zna učenec sešteti dva 

ulomka (pravilo se nauči na pamet), se pogosto zgodi, da tega ne zna uporabiti v vsakodnevnih 

situacijah, kot npr. v receptih (Gould, 2005). 

 

2.7.1.1 Celota in razdeljevanje celote na enake dele 

 

V osnovni šoli ulomke najprej obravnavamo kot dele celote. Pri poimenovanju delov celote 

moramo najprej prepoznati celoto. Vpeljava mora biti nazorna, graditi mora na konkretni, 

grafični in geometrijski predstavitvi otipljivih predmetov (čokolade, torte, vrvice, geometrijski 

liki…). Vedno najprej izhajamo iz celote, nato sledi poimenovanje posameznih delov s polovico 

celote, tretjino, četrtino, kasneje postopno prehajamo na zapis delov celote na simbolni ravni  
1

2
 

, 
1

3
 , 

1

4
 … (Strnad, 1997). S celoto in deli celote se učenci srečujejo v vsakodnevnem življenju, 

zato je pomembno, da učitelji problem navežejo na konkretne življenjske situacije. 

Vsakodnevne življenjske situacije nam kažejo bolj raznovrstno sliko deljenja in deležev, kot 

njegova matematična predstavitev z ulomki. Določene vsakdanje situacije se ne skladajo z 

matematičnimi reprezentacijami. To lahko ugotovimo npr. pri dveh jabolkih, ki nista enako 

veliki. Če razdelimo dve jabolki na četrtine ter nato četrtino velikega in četrtino malega jabolka 

postavimo skupaj, hitro opazimo, da skupaj ne predstavljata polovice velikega jabolka 

(Streefland 1991, v Cotić, Medved Udovič in Starc, 2011). To za učence predstavlja problem, 

saj četrtina ni enaka četrtini. Iz tega izhaja pravilo, da so ulomki odvisni od enote, saj se vedno 

nanašajo neki predmet (npr. na jabolko, čokoladno tablico ...). Pomemben cilj, ki naj bi ga 

učenci dosegli pri razumevanju dela celote je, da morajo biti posamezni deli enako veliki. To 

razumevanje lahko vpeljujejmo z nalogami pravičnega deljenja s pomočjo življenjske zgodbe, 

kot npr.: 4 otroci si morajo razdeliti 10 kosov peciva. Učenci, glede na zahtevnost naloge, 

uporabljajo različne strategije deljenja predmetov (Van de Walle, 2007). 

 

 
Slika 14: Pravično deljenje  

 (Van de Walle,2007, str. 294) 

 

Medtem, ko učenci rešujejo različne probleme razdeljevanja, lahko z vpeljavo matematičenga 

jezika učencem predstavimo, kako se razdeljeni deli imenujejo (polovice, tretjine, četrtine). 

Število, ki pove, da koliko enakih delov smo razdelili celoto, imenujemo imenovalec, število, 

ki nam pove, koliko delov celote smo združili, imenujemo števec (Van de Walle, 2007).  
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Slika 15: Postopna vpeljava simbolnega jezika 

(Osebni arhiv) 
 

Ločimo dve skupini celot oziroma velikosti – najenostavnejše za razumevanje so nepretrgane 

velikosti (liki, geometrijska telesa), saj le-te nazorneje prikazujejo celoto. Nekoliko težje za 

razumevanje so pretrgane velikosti, kamor štejemo različne skupine predmetov, ki jih 

obravnavamo kot neko celoto, kot so vrečka bonbonov, število pomaranč v pakirani embalaži, 

vrečke čaja v škatlici, kjer je 20 kosov... (Bozzolo in Costa, 2003, v Miličevič, 2004).  

 
Slika 16: Nepretrgane velikosti (zvezne količine) 

(Osebni arhiv) 

 

 
Slika 17: Pretrgane velikosti (nezvezne količine) 

(Osebni arhiv) 

 

Več avtorjev (Gould, 2005; McNamara in Shaughnessy, 2015) navaja, da je interpretacija 

ulomka, kot del celote, pri učiteljih najpogosteje uporabljena razlaga. Kadar učitelji poudarjajo 

le takšne reprezentacije, se lahko hitro zgodi, da si učenci ulomek razlagajo kot “dvojno štetje” 

in sicer; najprej preštejejo vse dele in nato preštejejo še zahtevane dele celote. Težava se pojavi 

takrat, kadar reprezentacije niso razdeljene na enake dele. 

 

J. McNamara in M. Shaughnessy (2015) navajata, da so učenci sposobni rešiti problem, kadar 

je npr. štirikotnik razdeljen na enake dele.  

Učenci so pravilno rešili problem na spodnji sliki, in sicer, da je obarvana 
1

4
 kvadrata, saj so 

najprej prešteli vse dele celote (4), nato pa še osenčen del (1), zato so zapisali ulomek  
1

4
 . 
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Slika 18: Razdeljevanje geometrijskih likov na enake dele 

 (McNamara in Shaughnessy, 2015, str. 3) 

 

Težava se pojavi pri naslednjem problemu, saj so učenci zapisali, da je obarvana 
1

3
 kvadrata z 

razlago, da so zopet prešteli vse dele, nato pa obarvan del. V tem primeru so našteli 3 dele in 

en obarvan del, zato so zapisali, da je ulomek   
1

3
. 

 
Slika 19: Neenakomerno razdeljeni deli celote 

(McNamara in Shaughnessy, 2015, str. 3) 

 

Učenci so uporabili strategijo štetja delov celote, pri čemer pa niso bili pozorni na to, ali so vsi 

deli enako veliki. Enake napake učenci delajo takrat, ko morajo z ulomkom označiti točko na 

številski premici. Ker se ne osredotočijo na enakomerne razdalje med posameznimi točkami, 

na točko na številski premici zapišejo 
3

5
, namesto 

4

6
, saj niso pozorni na razdaljo med 

posameznimi deli enote.  

 
Slika 20: Neenakomerno razdeljene enote na številski premici 

(McNamara in Shaughnessy, 2015, str. 6) 

 

Iz teh razlogov je potrebno, da učenci naredijo veliko vaj in aktivnosti in razvijajo razumevanje 

o relaciji del-celota. Učenci morajo narediti ogromno vaj razdeljevanja različnih oblik ter vaj s 

številsko premico, kjer se število razdeljenih delov ne ujema z imenovalcem ter vaj, kjer so deli 

lika ali številske premice neenakomerno razdeljeni.  

 

 Primer: 

Označi 
1

10
 pravokotnika. 

 
Slika 21: Pravokotnik, kjer se število razdeljenih delov ne ujema z imenovalcem 

(McNamara in Shaughnessy, 2015, str. 9) 
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 Primer:  

Zapiši ulomek, ki je na točki A. 

 

 
Slika 22: Primer določanja točke na neenakomeno razdeljeni številski premici 

 (McNamara in Shaughnessy, 2015, str. 9) 

 

Z uporabo Cuisenairovih paličic pri učencih ravijamo razumevanje, da morajo biti pozorni na 

odnos med posameznimi paličicami, glede na določeno celoto. 

 

 
Slika 23: Cuisenairove paličice 

(https://www.google.si/search?biw=1536&bih=759&tbm=isch&sa=1&ei=S2EIW53mIJHawAKcs7OwAg&q=c

uisenaire+rods&oq=cuisenaire+rods&gs_l=img.3..0i19k1l10.9810.13425.0.13727.10.7.0.3.3.0.81.520.7.7.0....0..

.1c.1.64.img..0.10.526...35i39k1j0i30k1.0.qGcXsArVVjQ#imgrc=LnY-fZC8VfLURM:) 

 

Učencem postavljamo različna vprašanja: 

Najprej jih prosimo, naj poiščejo 10 cm dolgo oranžno paličico, ter jim zastavimo vprašanje, 

katera izmed paličic je enaka polovici oranžne paličice. V naslednji nalogi učencem naročimo, 

naj za celoto vzamejo rjavo paličico, ki je dolga 8 cm ter jih prosimo naj poiščejo paličico, ki 

je enaka polovici rjave. S temi nalogami učence naučimo, da so celote lahko različnih velikosti 

ter da se deli celote spreminjajo, glede na velikost posamezne celote (McNamara in 

Shaughnessy, 2015). 

 

2.7.1.2 Razmerje med števcem in imenovalcem opredeljuje vrednost ulomka 

  

Učenci se dostikrat osredotočijo samo na števec ali samo na imenovalec, kar kaže na 

pomanjkanje razumevanja, da je ulomek izražen z razmerjam med števcem in imenovalcem in 

da to razmerje opredeljuje velikost ulomka (Tian in Siegler, 2017).  

 

Na spodnji sliki se je učenec osredotočil le na števec, ob tem pa ni upošteval, da celoto sestavlja 

6 delov, ki jih mora razdeliti na 3 enake dele in nato osenčiti en del – dva kvadratka.  

 

 
Slika 24: Primer razdelitve pravokotnika 

 (Rodrigues idr., 2016, str. 135) 

https://www.google.si/search?biw=1536&bih=759&tbm=isch&sa=1&ei=S2EIW53mIJHawAKcs7OwAg&q=cuisenaire+rods&oq=cuisenaire+rods&gs_l=img.3..0i19k1l10.9810.13425.0.13727.10.7.0.3.3.0.81.520.7.7.0....0...1c.1.64.img..0.10.526...35i39k1j0i30k1.0.qGcXsArVVjQ#imgrc=LnY-fZC8VfLURM
https://www.google.si/search?biw=1536&bih=759&tbm=isch&sa=1&ei=S2EIW53mIJHawAKcs7OwAg&q=cuisenaire+rods&oq=cuisenaire+rods&gs_l=img.3..0i19k1l10.9810.13425.0.13727.10.7.0.3.3.0.81.520.7.7.0....0...1c.1.64.img..0.10.526...35i39k1j0i30k1.0.qGcXsArVVjQ#imgrc=LnY-fZC8VfLURM
https://www.google.si/search?biw=1536&bih=759&tbm=isch&sa=1&ei=S2EIW53mIJHawAKcs7OwAg&q=cuisenaire+rods&oq=cuisenaire+rods&gs_l=img.3..0i19k1l10.9810.13425.0.13727.10.7.0.3.3.0.81.520.7.7.0....0...1c.1.64.img..0.10.526...35i39k1j0i30k1.0.qGcXsArVVjQ#imgrc=LnY-fZC8VfLURM
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Enako napako je učenec naredil, ko je ulomkom določal mesta na številski premici.  

 

 
Slika 25: Primer razdelitve daljice 

 (Rodrigues idr., 2016, str. 136) 

 

Ko je umeščal ulomek 
1

19
 na daljico, se je osredotočil na »večji« imenovalec in ulomek umestil 

čisto na konec daljice, blizu števila 1. Te napake so se pri učencu pojavljale, ker je o ulomkih 

ramišljal kot o celih številih (Rodrigues idr., 2016). 

 

2.7.1.3 Vse ulomke lahko ponazorimo na številski premici  

 

Umeščanje ulomkov na številsko premico je uspešno takrat, ko učenci osvojijo številsko 

premico kot koncept, reprezentacijo in orodje (Kavkler, 2015; Siegler idr., 2015). Učencem, 

s težavami pri matematiki bo številska premica v pomoč takrat, ko bodo imeli usvojeni ključni 

ideji in sicer, da je številska premica grafična reprezentacija (pomembna je označitev vsake 

pozicije na premici) ter merski model (označena mesta predstavljajo dolžine). Pomembno je, da 

učencem najprej predstavimo številsko premico s celimi števili. Učenec mora razumeti, da 

skrajna točka na levi strani predstavlja 0, torej najmanjšo količino, skrajna točka na desni pa 

največjo količino. Pred uvedbo uporabe številske črte mora učitelj preveriti, ali učenci 

obvladajo konceptualno znanje vseh štirih aritmetičnih operacij. Ker je številska premica 

abstraktna reprezentacija, mora učitelj učencem s težavami najprej omogočiti prehod od 

konkretnih, slikovnih do abstraktnih ponazoritev. Sistematično ponazarjanje učitelj spelje tako, 

da učencem najprej pokaže vrvico z dvobarvnimi kroglicami, s katerimi izvaja dejavnosti (vaje 

štetja, iskanje neznanega števila….). Ko učenci obvladajo dejavnosti na konkretnem nivoju, jim 

pokaže grafično ponazoritev niza kroglic, nato pa postopno preide na rabo številske premice. 

Prehod iz kroglic (konkretnega materiala) na številsko premico je ključen za razumevanje. Če 

učencu omogočimo dovolj izkušenj, mu prehod na številsko premico ne bo delal težav in bo 

tudi razumel zgoraj navedeni ideji za uporabo številske premice.  
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Slika 26: Ponazoritev številske premice  

(Kavkler, 2015, str. 197) 

 

Ko učenci usvojijo koncept številske premice z naravnimi števili, jo lahko uporabijo pri 

ponazarjanju različnih nalog pri ulomkih in drugih matematičnih vsebinah (Kavkler, 2015). 

Učenci na številsko premico najprej umeščajo cela števila, iz tega pa lahko razvijejo 

razumevanje, da so med celimi števili še druga števila, ki jih imenujemo racionalna števila. 

Mnogi avtorji (Tian in Siegler, 2017; Zhang, Stecker, Beqiri, 2017) poročajo o pomembnosti 

uporabe številske premice, saj predstavlja neskončnost in gostoto števil, ki so nanizane na 

premici. Iz te ponazoritve učenci ugotovijo, da so med dvema ulomkoma npr. 
1

2
 in 

1

3
, še številni 

drugi ulomki. Zhang, Stecker in Beqiri (2017) in Rodrigues idr. (2016) opozarjajo, da številne 

predhodne raziskave kažejo, da je lahko učenje in razumevanje ulomkov z uporabo številske 

premice težje, kot z nekaterimi tradicionalnimi reprezenatacijami. Kljub temu so mnenja, da 

ima številska premica kot reprezentacija ogromno prednosti pri razvijanju konceptualnega 

znanja o ulomkih. Pri uvajanju številske premice kot reprezentacije za razumevanje ulomkov, 

moramo učencem razložiti, da štejemo mesta med posameznimi točkami in ne točk na premici. 

Iz tega razloga, na začetku izhajamo iz konkretnih materialov (trakov, paličic), nato iz narisane 

dvodimenzinalne številske premice (ozek pravokotnik), kot je prikazano na sliki, šele nato 

preidemo na številsko premico, kot enodimenzionalno reprezentacijo. Z uporabo 

dvodimenzionalne reprezentacije se bodo učenci osredotočili na štetje delov med posameznimi 

deli/oznakami. 
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Slika 27: Dvodimenzinalna reprezentacija 
 (Hamdan in Gunderson, 2017, str. 590) 

 

Siegler (2010, v Zhang, Stecker in Beqiri, 2017) meni, da številska premica omogoča učencem, 

da učinkovito povežejo konceptualno in proceduralno znanje ulomkov. Številska premica kot 

reprezentacija, učencem pomaga razumeti povezavo med števcem in imenovalcem, gostoto in 

neskončnost racionalnih števil ter enakovredne ulomke. Pomembno je, da učenci razvijejo 

razumevanje, kaj pomeni ena enota na številski premici ter predvsem to, da so te enote lahko 

različnih velikosti. Potrebno je veliko vaj za razumevanje različnih enot na številski premici. 

Učitelj lahko pripravi npr. štiri številske premice enakih dolžin, ki imajo različno velike enote 

ter poda navodilo, da učenci ulomek 
1

2
 označijo na vsaki izmed premic. Na tak način bodo učenci 

osvojili koncept enote, ki ni vedno enaka (Zhang, Stecker in Beqiri, 2017; Harvey 2012).  

 

 
Slika 28: Prikaz različnih velikosti enot na številski premici 

(Osebni arhiv) 

 

Učenci, ki znajo natančno umestiti ulomek 
5

6
  na številsko premico, ki je razdeljena na dve enoti 

(0 – 2), razumejo, kako števec in imenovalec delujeta skupaj, da lahko predstavita eno enoto. 

Rodriguez idr. (2016) predlagajo, da lahko uporabo številske premice učencem predstavimo 

tako, da jo postavimo v smiselni kontekst. Predstavitev številske premice s pomočjo življenjske 

zgodbe je lahko učencem v veliko pomoč, saj razvijajo razumevanje, da so ulomki nanizani v 

nekem intervalu in lahko na zelo enostaven način ugotavljajo odnose med ulomki.  
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Številsko premico lahko ponazorimo s pomočjo različnih zgodb iz vsakodnevnega konteksta.   

 

 Primer:  

Predstavitev zgodbe: 

Učenci so na 4 km teku po ulicah Velenja, vsako 
1

2
 kilometra dobili pijačo,vsako 

1

4
 kilometra 

energijsko tablico ter vsako 
1

8
 kilometra štampiljko, ki so jo po koncu teka lahko zamenjali za 

kuponček za sladoled.  

Učencem najprej predstavimo številsko premico, ki jo razdelimo na 4 dele (4 km). Nato na 

številski premici označijo točke, kjer so dobili pijačo.  

 

 
Slika 29: Razdelitev številske premice na polovice 

 (Rodrigues idr., 2016, str. 138) 

 

Učenci nadaljujejo z označevanjem ostalih primerov (energijska tablica, štampiljka). 

 
Slika 30: Razdelitev številske premice na četrtine 

(Rodrigues idr., 2016, str. 138) 

 

Ob tem učenci ugotavljajo, da se spreminja le števec, medtem, ko imenovalec ostaja enak. 

Učenci, ki imajo težave z razumevanjem ulomkov, pogosto preskočijo cela števila, ko štejejo 

polovice ali druge ulomke, zato lahko to prepreko uspešno rešimo tako, da učenci lepijo 

nalepke, ki jim pomagajo šteti dele na premici, v našem primeru, polovice. Vpeljava številske 

premice učencem pomaga, da vidijo, da se velikost ulomkov veča proti desni strani in manjša 

proti levi strani premice (proti točki 0). Prav tako lahko učenci ugotovijo, da obstajajo ulomki 

večji kot 1, ter da lahko velikost ulomka narašča, prav tako kot narašča vrednost celih števil na 

premici. Pomembno je, da ulomke na številski premici vpeljemo postopoma, najprej polovice, 

potem četrtine in nato še druge ulomke. Ko učenci označujejo mesta na številski premici z 

nalepkami, lahko vidijo, da imajo nekatera mesta na premici po dve nalepki – iz tega ugotovijo, 

da ima določeno mesto na premici po dva imena npr. 
1

2
=  

2

4
 . Učenci se na ta način srečajo z 

enakovrednimi ulomki. Glasno štetje naraščujočih ulomkov na številski premici podpira 

razvijanje učenčevega občutka za ulomke. Kadar štejejo na številski črti, ki ima dve enoti (0-1-

2), učenci vidijo, kdaj je števec manjši od imenovalca (takrat je ulomek manjši kot 1), kdaj je 
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števec enak imenovalcu (takrat je ulomek enak 1), in kdaj je števec večji kot imenovalec (takrat 

je ulomek večji kot 1). Učenci lahko med glasnim štetjem poimenujejo tudi celo število in 

ulomek – namesto 
5

4
 lahko rečejo 1 

1

4
 itd. 

 

 
Slika 31: Številska premica 

 (Rodrigues idr., 2016, str. 139) 

 

V kasnejših učnih urah, ko uvedemo osmine, npr. na številski premici od 0-1-2, učenci 

ugotovijo, da traja dlje, da glasno preštejejo osmine, kot polovice. Iz tega lahko učence 

spodbudimo k razmišljanju o pomenu imenovalca – večji imenovalec predstavlja manjše dele 

(Rodriguez idr., 2016). 

 

2.7.1.4 Velikostni odnosi med ulomki in primerjanje ulomkov 

 

Velikostni odnosi med ulomki so eden težjih izzivov, saj morajo učenci najprej znati oceniti 

vrednosti posameznih ulomkov. V raziskavi, ki je bila izvedena v Ameriki, je le 50% 

osmošolcev znalo razvrstiti ulomke 
2

7
,

1

12
,

5

9
  od najmanjšega do največjega (Hamdan in 

Gunderson, 2017). Velikosti posameznih ulomkov učenci lahko učinkovito določajo in 

opazujejo na številski premici, v enoti med 0 in 1. Učenci razvijajo občutek, ali je določen 

ulomek bližje točki 1, točki 
1

2
 ali točki 1 na premici. S tem, ko razvijajo občutek za približno 

ocenjevanje velikosti ulomka, lahko kasneje sami ugotovijo napake, ki se lahko pojavijo pri 

računanju z ulomki. Pri seštevanju ulomkov učenci dostikrat uporabijo napačen postopek, 

zaradi generalizacije pravil računanja s celimi števili, kot je razvidno iz primera:  
1

2
 + 

1

3
 = 

2

5
 . Če 

imajo učenci razvito sposobnost ocenjevanja velikosti ulomkov, lahko hitro ugotovijo, da je 

rezultat napačen, saj seštevek dveh ulomkov ne more biti manjši kot vrednost posameznih 

seštevancev (Eichhorn, 2018).  

 

Pri primerjavi različnih velikosti ulomkov, za boljše razumevanje, najprej izhajamo iz 

življenske zgodbe. 

 

 Primer: 

Če bi imeli eno veliko pizzo, s koliko sošolci bi jo raje delili? Ali bi jo raje delili s tremi ali s 

sedmimi učenci? 

Pri takšno zgodbi učenci hitro ugotovijo, da bodo dobili večji del pizze, če ga bodo delili le s 

tremi sošolci.  
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Slika 32: Primerjava delov pizze 

(Osebni arhiv) 

 

V nadaljevanju, lahko učencem predstavljamo različne primerjave za usvojitev koncepta, in 

sicer, če je določen predmet razdeljen na več delov, je ulomek manjši. Če pa je predmet 

razdeljen na manj delov, je ulomek večji, torej je 
1

4
 več kot  

1

8
 . Učenci hitro posplošijo pravilo: 

večji kot je imenovalec, manjši je ulomek. Takšne posplošitve veljalo samo za tiste ulomke, 

kjer imamo predstavljen en del od neke celote, ki je lahko manjša ali večja. Kadar učenci takšno 

pravilo posplošijo tudi na ulomke, kjer je števec več kot ena, ugotovimo, da prihaja pri učencih 

do nerazumevanja koncepta velikosti ulomka, saj sta števec in imenovalec vedno v odvisnem 

odnosu. Učenci napačno sklepajo, da je ulomek 
1

2
 večji kot  

3

4
 , saj upoštevajo pravilo, da manjši 

kot je imenovalec, večji je ulomek, kar pa v tem primeru ne drži (McNamara in Shaughnessy, 

2015). Ko primerjamo ulomke, se je potrebno osredotočiti na zvezo med števcem in 

imenovalcem. Ulomek lahko primerjamo na različne načine. Najpogostejši način primerjanja 

ulomkov je iskanje najmanjšega skupnega imenovalca ali križno množenje. 

 

Van de Walle, Karp in Bay Williams (2009, v McNamara in Shaughnessy, 2015), navajajo še 

druge strategije za primerjavo ulomkov: 

1. enako število delov, glede na različne velikosti (
3

5
 , 

3

8
 , 

3

9
 ); 

2. več ali manj kot 0, 
1

2
 , 1; 

3. bližina k 
1

2
 ali 1 celoti. 

 

Primeri strategij za primerjavo ulomkov (McNamara in Shaughnessy, 2015; Van de Walle, 

2007):  

 

1. Iskanje skupnega imenovalca  
5

6
  in  

7

8
  ? 

 

Skupni imenovalec najdemo tako, da učenci napišejo večkratnike posameznih števil, ter prvi 

večkratnik, ki je obema številoma skupen, določimo kot najmanjši skupni imenovalec: 

 

 

 

 

 

 



Trening konceptualnega in proceduralnega znanja ulomkov pri učencih z lažjo motnjo v duševnem razvoju, 

Vesna RIŽNIK 

40 
 

5 𝑥 4

6 𝑥 4
  = 

20

24
 

 
7𝑥  3

8 𝑥 3
=   

21

24
   

   
20

24
 < 

21

24
 , zato je 

5

6
 < 

7

8
 

 

2. Križno množenje  

 
5

6 
         

7

8
                5 x 8 = 40    ;    6 x 7 = 42 

                            40 < 42, zato je 
5

6
 < 

7

8
 . 

 

 

3. Enako veliki deli celote – različna števca, enaka imenovalca 

 

 
Slika 33: Prikaz enako velikih delov celote – različna števca, enaka imenovalca 

(Osebni arhiv) 
 

Pri primerjavi teh dveh ulomkov učenci razmišljajo, da imajo 2 kosa nečesa ter 1 kos nečesa. 

Večinoma izberejo pravi odgovor, ker je 2 več kot 1, imenovalci pa so enaki. Van de Walle 

(2007) meni, da je to sicer pravilen odgovor, vendar je način razmišljanja napačen. Ko 

primerjamo ulomke na tak način, je tako, kot da primerjamo 3 jabolka in 5 jabolk. 

 

4. Enako število delov celote, glede na različne velikosti celote – enaka števca, različna 

imenovalca. 

 
Slika 34: Prikaz enakega števila delov celote glede na različne velikosti celote – enaka števca, različna 

imenovalca 

(Osebni arhiv) 

 

Četrtine so večje kot osmine, zato je 
3

4
 > 

3

8
 . 

V tem primeru, ko je celota razdeljena na 8 delov, so deli manjši, kot če so razdeljeni na 4 dele. 

Veliko otrok bo izbralo ulomek 
3

8
 kot večji, ker je 8 večje kot 4, števca pa sta enaka. Takšen 

način razmišljanja lahko uporabimo le v prejšnjem primeru. V tem primeru je tako, kot da bi 

primerjali 3 jabolka in 3 melone – že res, da so trije kosi, vendar so melone večje kot jabolka. 
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5.  Več ali manj kot ena polovica ali ena celota  

Ulomke, kot so 
2

6
 in 

5

8
, ki imajo različna števca in imenovalca, ne moremo primerjati s 

strategijama pod 3. in 4. točko. Pri prvem ulomku,  
2

6
 , je manj kot polovico šestin, ki so 

potrebne, da se tvori celota, zato je ulomek 
2

6
 manjši kot polovica. Nasprotno, pa je ulomek 

5

8
, 

večji kot polovica.  

Prikaz na številski premici, iz katere je razvidno, da je ulomek 
2

6
 manjši kot  

1

2
, ulomek 

5

8
 pa večji 

kot 
1

2
. 

 
Slika 35: Primerjava velikosti ulomkov s pomočjo številske premice 

(Osebni arhiv) 

 

6. Razdalja med eno polovico in eno celoto 

Zakaj je ulomek  
9

10
 večji od ulomka  

3

4
 ? Ne zato, ker sta 9 in 10 večji števili, kljub temu, da je 

takšnega mnenja večina učencev. Oba ulomka sta le za en del oddaljena od celote, vendar vemo, 

da so desetine manjše od četrtin. Iz tega sklepamo, da ulomku 
9

10
 manjka do celote ena desetina, 

pri ulomku 
3

4
 pa manjka do celote ena četrtina. Ker vem, da so desetine manjše od četrtine, je 

ulomek 
9

10
 večji.  

 

Prikaz na številski premici, iz katere je razvidno, da je ulomek 
9

10
 večji kot ulomek  

3

4
 . 

 
Slika 36: Primerjava, kateri ulomek je bližje 1. 

(Osebni arhiv) 

 

 

2.7.1.5 Enakovredni ulomki 

 

Ko primerjamo ulomke po velikosti, lahko počasi vpeljmo tudi idejo o enakovrednih ulomkih. 

Smith (2002, v Van de Walle, 2007) meni, da lahko učencem, medtem, ko primerjamo ulomke 
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po velikosti, zastavimo naslednje vprašanje: kateri ulomek je večji oziroma, ali sta 

enakovredna? Pomembno dejstvo, ki ga morajo učenci ugotoviti, je ta, da sam ulomek ne pove 

ničesar o velikosti posameznega dela ali celote. Ulomek nam razloži zgolj zvezo med delom in 

celoto.   

 

 Primer:  

Mamica je Marka vprašala, ali bi raje pojedel polovico pizze ali tretjino pizze? Ker je bil Marko 

lačen, je izbral polovico pizze. Prijatelj Matej je izbral tretjino pizze in dobil večji kos. Kako je 

to mogoče? 

 
Slika 37: Primerjava velikosti pizz 

 (Van de Walle, 2007, str. 306) 

 

Na zgornji sliki lahko opazimo, da je Marko dobil manjšo pizzo, ker celote niso bile enako 

velike. Marko bi dobil več pizze le v primeru, da bi bili obe pizzi enako veliki. 

 

2.7.1.5.1 Koncept enakovrednih ulomkov in pravila za ugotavljanje enakovrednih ulomkov 

 

Koncept razumevanja enakovrednih ulomkov učenci usvojijo takrat, ko znajo uporabljati 

različne modele, s katerimi ugotavljajo različna imena za ulomke, ki so enaki. Enakovredni 

ulomki so tisti ulomki, ki predstavljajo enako vrednost ulomka (Van de Walle, 2007; 

McNamara in Shaughnessy, 2015). 

 

Koncepti in pravila za ugotavljanje enakovrednih ulomkov: 

 

1. 
4

6
 = 

2

3
  

Ulomka sta enaka, ker ulomek 
4

6
 zmanjšamo (delimo z 2) in dobimo  

2

3
.  

 

2. Imamo množico 6 predmetov. Če vzamemo 4 predmete, imamo 4 predmete od 6, torej imamo 

ulomek 
4

6
. Lahko pa 6 predmetov razdelimo v skupine po 2. Zato dobimo 3 skupine po dva 

predmeta. Iz tega razloga, so 4 predmeti razdeljeni v dve skupini po 2, od skupno 3 skupin, kar 

pomeni  
2

3
.  
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Slika 38: Primerjava ulomkov s pomočjo aritmetičnega modela 

 (Van de Walle, 2007, str. 308) 

 

3. Če pri ulomku  
2

3
, zgornji in spodnji del pomnožimo z 2, dobimo enakovreden ulomek 

4

6
.  

 

4. Če imamo kvadrat, razdeljen na 3 dele in osenčimo 2 dela, dobimo 
2

3
 kvadrata. Če pa te 3 

dele prerežemo še na polovico, dobimo 4 osenčene dele od 6 delov, ki predstavljajo celoto. Zato 

je ulomek 
4

6
 enak ulomku 

2

3
.  

 

 
Slika 39: Primerjava ulomkov s pomočjo geometrijskih likov 

 (Van de Walle, 2007, str. 308) 

 

Vse štiri razlage so pravilne. Druga in četrta točka razvijata konceptualno znanje, prva in tretja 

pa opisujeta postopek, kako poiščemo enakovredne ulomke. Pomembno je, da pri učencih 

najprej razvijamo konceptualno znanje, da razvijejo razumevanje, kar pomeni, da sta ulomka 

enakovredna, šele potem jih učimo zgolj proceduralnih postopkov, kako ulomke krajšamo in 

razširjamo.  

 

Koncept: ulomka sta enakovredna, če predstavljata enako vsoto oziroma količino. 

 

Postopek: da dobimo enakovreden ulomek, pomnožimo števec in imenovalec z istim številom, 

ki mora biti večje od 0.  

 

Pomembno je, da učencem omogočimo čimveč manipuliranja z različnimi konkretnimi 

materiali. 
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Slika 40: Uporaba različnih reprezentacij za določanje enakovrednih ulomkov 

 (Van de Walle, 2007, str. 310) 

 

 
Slika 41: Model za primerjavo ulomkov 

(Osebni arhiv) 

 

2.7.1.5.2 Predstavitev enakovrednih ulomkov na številski premici 

 

Enakovredne ulomke lahko učinkovito prikažemo s pomočjo različnih modelov in predstavitev, 

kot je navedeno v prejšnji točki. J. McNamara in M. M. Shaughnessy (2015) menita, da je 

razlaga s pomočjo številske premice ena bolj učinkovitih načinov reprezentacije za iskanje 

enakovrednih ulomkov. Pred prehodom na številsko premico je potrebno učencem zagotoviti 

dovolj vaj z dvodimenzionalnimi reprezentacijami, kot je navedeno v prejšnjih poglavjih 

(Cuisenairove paličice, zid ulomkov…). 
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Slika 42: Enakovredni ulomki na številski premici 

(https://www.google.si/search?q=equivalent+fractions+on+the+number+line&rlz=1C1AVUC_enSI740SI797&s

ource=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwin_cOs3r7bAhVEK1AKHVFeAdEQ_AUICigB&biw=1536&bih

=710#imgrc=yLDPK1c3ibvYFM) 

 

Ko učenci usvojijo primerjanje in iskanje enakovrednih ulomkov na premici z enoto 0-1, lahko 

številsko premico razširimo na enoto 0-1-2 (umeščanje ulomkov na številsko premico smo s 

pomočjo življenjske zgodbe opisali v zgornjem poglavju).  

 

 
Slika 43: Enakovredni ulomki na razširjeni številski premici 

 (McNamara in Shaughnessy, 2015, str. 57) 

 

Da učenci razvijejo konceptualno razumevanje enakovrednih ulomkov, je potrebno veliko vaj 

in razlage. Učenci morajo preseči zgolj učenje postopkov na pamet, saj dobro razviti koncepti 

in razvit občutek za ulomke pripomoreta k boljšemu razumevanju snovi. Razumeti morajo 

koncept razdeljevanja, deljenja in množenja (McNamara in Shaughnessy, 2015). 

 

2.7.1.5.3 Razširjanje in krajšanje ulomkov s pomočjo življenjske zgodbe  

 

Razširjanje ulomkov 

I. Štular (2015, v Kavkler, 2015) predlaga, da lahko učencem snov o razširjanju ulomkov 

razlagamo s pomočjo zgodbe o deklici Špeli, ki nam predstavlja ulomek. Pri tem učencem 

razložimo, da ulomkova črta predstavlja pas deklice, števec zgornji del trupa, imenovalec pa 

spodnji del trupa.  

Zgodba: Deklica Špela je bila drobna deklica. Ko je prihajala v puberteto in je bila približno 

vaših let, se je začela rediti in širiti. Najprej v trup, ker pa noge niso mogle držati tolikšne teže, 

se je zredila še v noge. Postala je Špela – debela.  

 

https://www.google.si/search?q=equivalent+fractions+on+the+number+line&rlz=1C1AVUC_enSI740SI797&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwin_cOs3r7bAhVEK1AKHVFeAdEQ_AUICigB&biw=1536&bih=710#imgrc=yLDPK1c3ibvYFM
https://www.google.si/search?q=equivalent+fractions+on+the+number+line&rlz=1C1AVUC_enSI740SI797&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwin_cOs3r7bAhVEK1AKHVFeAdEQ_AUICigB&biw=1536&bih=710#imgrc=yLDPK1c3ibvYFM
https://www.google.si/search?q=equivalent+fractions+on+the+number+line&rlz=1C1AVUC_enSI740SI797&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwin_cOs3r7bAhVEK1AKHVFeAdEQ_AUICigB&biw=1536&bih=710#imgrc=yLDPK1c3ibvYFM
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Slika 44: Razširjanje, slikovna ponazoritev 

 (Štular, 2015, str. 134) 

 

Sliko nato ponazorimo v matematičnem jeziku:  
3

4
 = 

3 𝑥 2

4 𝑥 2
 = 

6

8
  V tem primeru smo ulomek razširili s številom 2. 

 

Učenci iz ponazoritve sami izpeljejo pravilo za razširjanje ulomkov, ki nam narekuje, da 

ulomek razširimo tako, da števec in imenovalec pomnožimo z istim celim številom. 

 

Učencem postavimo ključno vprašanje: Ali je Špela Debela še vedno ista deklica?  

Ko učenci odgovorijo pritrdilno, jih pokažemo, da enako velja tudi za razširjeni ulomek. 
3

4
 = 

6

8
  

 

Krajšanje ulomkov 

Ko učencem razlagamo o krajšanju ulomkov, nadaljujejo z zgodbo o Špeli. Špela, ki je bila zdaj 

močnejše postave, zato si ni bila všeč, težko se je gibala, pa tudi obleke ji niso več pristajale. 

Odločila se je da bo shujšala, zato je pričela telovaditi ter se zdravo prehranjevati. 

Kmalu je bila spet takšna kot prej. 

 

 
Slika 45: Krajšanje, slikovna ponazoritev 

 (Štular, 2015, str. 135) 

 

Učence zopet povprašamo, kaj se je sedaj, če razmišljamo matematično, zgodilo s Špelo 

oziroma našim ulomkom? Ko se je deklica redila, smo števec in imenovalec pomnožili z istim 

številom. Kaj lahko sklepamo, kaj moramo storiti zdaj, ko je Špela shujšala? 

 

Učenci ugotovijo, da morajo uporabiti operacijo deljenja. 
8

6
 = 

8 ∶ 2

6 ∶ 2
 = 

4

3
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Učenci iz ponazoritve zopet izpeljejo pravilo za krajšanje ulomkov, ki nam narekuje, da ulomek 

krajšamo tako, da števec in imenovalec delimo z istim celim številom. 

 

2.7.2 Proceduralno znanje  

 

Učenci z LMDR pogosto uporabljajo napačne strategije seštevanja ulomkov, za katere veljajo 

drugačna pravila, kot za seštevanje celih števil. Pri seštevanju dveh ulomkov preprosto seštejejo 

števca in imenovalca in niso pozorni na to, da so pravila za računanje z racionalnimi števili, 

popolnoma različna od pravil za računanje s celimi števili (Tian in Siegler, 2017).  

V devetdesetih letih je skupina raziskovalcev ugotovila, da je največji problem pri učenju 

ulomkov, ideja o celem številu, kar se najpogosteje opazi pri seštevanju in odštevanju ulomkov, 

kjer se interferenca s celimi števili kaže tako, da učenci seštevajo števce in imenovalce 

ulomkov. Raziskovalci predpostavljajo, da se to dogaja zato, ker se s spoznavanjem ulomkov 

odlaša predolgo, saj imajo učenci, ko se prvič srečajo z racionalnimi števili, že tako utrjene 

koncepte računanja z naravnimi števili, da težko prehajajo med eno in drugo temo (Behr, 

Wachsmut, Post in Lesh, 1984, v Lipovec, Antolin in Vaupotič, 2012).  

Pogosto se dogaja, da otroci in tudi odrasli, posplošijo pravila za računanje s celimi števili, na 

pravila za računanje z racionalnimi števili. Števec in imenovalec razumejo kot dve celi števili, 

ki sta med sabo neodvisni, kar pa pri ulomkih ne drži, saj sta števec in imenovalec vedno v 

odvisnem odnosu (Gabriel, 2016). Pri postopkih računanja, se zaradi posploševanja lastnosti 

celih števil, pri računanju dogajajo napake kot so npr.:  
2

3
 + 

3

4
 = 

5

7
 , kjer učenci števec in 

imenovalec smatrajo kot celi števili, zato jih tudi neodvisno seštejejo (Bailey, Siegler in Geary, 

2014). 

 

2.7.2.1. Računanje z ulomki 

 

Težave pri računanju z ulomki se pojavljajo predvsem zaradi generalizacije in posploševanja 

pravil računanja s celimi števili (Hansen, Jordan, Rodrigues, 2015). Pomembno je, da imajo 

pred uvedbo računskih operacij učenci razvit občutek za ulomke in da imajo dobro razvito 

konceptualno razumevanje.  

 

Sposobnost ocenjevanja rezultata kot predpogoj za računanje z ulomki 

Razvijanje občutka za ulomke mora vsebovati tudi aktivnosti, ki učencu omogočajo 

ocenjevanje približne vrednosti posameznega ulomka. Sposobnost ocenjevanja rezultata je 

potrebno uvesti pred uvedbo računskih operacij, da dobijo učenci občutek za pravilen rezultat.  

 

 Primer: 

Učencem podamo dva ulomka npr.: 
12

13
 in 

7

8
 in jih prosimo, naj brez svinčnika in papirja rešijo 

nalogo. Približen rezultat računa je 2. Če učence učimo zgolj postopkov (proceduralno znanje), 

ne vedo, ali ima njihov rezultat smisel, ali ne.  

 

 



Trening konceptualnega in proceduralnega znanja ulomkov pri učencih z lažjo motnjo v duševnem razvoju, 

Vesna RIŽNIK 

48 
 

2.7.2.2. Seštevanje in odštevanje ulomkov 

 

Pri seštevanju ulomkov najprej vpeljemo seštevanje ulomkov z istim imenovalcem, sledi 

seštevanje ulomkov z različnim imenovalcem. Enak postopek je pri odštevanju ulomkov – 

najprej odštevamo z enakim, nato z različnim imenovalcem (Strnad, 1997).  

 

1. Seštevanje ulomkov z enakimi imenovalci 

 

Tudi računske operacije pri ulomkih postopno ponazorimo z različnimi modeli (krog, kvadrat, 

številska premica… (Strnad, 1997) 

 

 Primer (seštevanje ulomkov z geometrijskim modelom): 

 
Slika 46: Seštevanje ulomkov z geometrijskim modelom 

(Osebni arhiv) 

 

 Primer (seštevanje ulomkov s pomočjo številske premice):  

 
Slika 47: Seštevanje ulomkov s pomočjo številske premice 

 (Strnad, 1997, str. 39) 

 

 Primer (seštevanje ulomkov z geometrijskimi modeli, s pomočjo življenjske naloge) 

 

Ob zaključku šolskega leta je učiteljica učencem naročila 3 pizze. Prva je bila margarita, druga 

tunina in tretja zelenjavna. Po koncu praznovanja, je na vsakem krožniku ostalo nekaj kosov 

pizze in sicer, 
1

8
 pizze margarite, 

2

8
 tunine pizze ter 

3

8
 zelenjavne pizze. Koliko pizze je ostalo? 
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Slika 48: Seštevanje ulomkov z enakimi imenovalci (geometrijski model) 

(Osebni arhiv) 

 

Vsoto ulomkov, ki imajo enak imenovalec, izračunamo tako, da števce seštejemo, imenovalce 

pa prepišemo – ostane enak (Strnad, 1997).  

 

2. Seštevanje ulomkov z različnimi imenovalci 

 

Kadar seštevamo ulomke z različnimi imenovalci, moramo najprej poiskati skupni imenovalec, 

da lahko ulomke seštejemo. Tudi ta način seštevanja lahko prikažemo z različnimi modeli 

(Strnad, 1997). Najprej seštevamo par ulomkov, kjer moramo spremeniti le en imenovalec – 

upoštevamo načelo postopnosti (Van de Walle, 2007): 

 

 

 
Slika 49: Seštevanje ulomkov z različnimi imenovalci – geometrijski model 

(Osebni arhiv) 

 

Nadaljujemo s primerom, kjer moramo spremeniti oba imenovalca, da lahko ulomka seštejemo. 
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 Primer: 
3

5
  + 

1

2
 = ? 

 
Slika 50: Seštevanje ulomkov z različnimi imenovalci – geometrijski model 

 (Van de Walle, 2007, str. 320) 

 
3

5
  + 

1

2
  = 

6

10
  + 

5

10
  = 

11

10
 = 1 

1

10
 

Ulomke lahko seštevamo tudi z merljivimi modeli (trakovi, Cuisinairovimi paličicami). Pri 

uporabi te reprezentacije moramo biti pozorni, katero paličico bomo izbrali za celoto. 

 Primer:  

 

Slika 51: Seštevanje ulomkov z različnimi imenovalci – Cuisinairove paličice 
 (Van de Walle, 2007, str. 319) 

 

Uporabimo lahko tudi izdelane trakove, ki so dober nadomestek za Cuisinairove paličice (Van 

de Walle, 2007).  

 

3. Odštevanje ulomkov z enakimi imenovalci 

 

Razliko ulomkov, ki imajo enak imenovalec, izračunamo tako, da števce odštejemo, 

imenovalce pa prepišemo – ostane enak (Strnad, 1997). 
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 Primer - odštevanje ulomkov z geometrijskimi modeli s pomočjo življenjske naloge 

 

Trije prijatelji so naročili pizzo “velikanko”, ki je bila razrezana na 8 enako velikih delov. Peter 

in Gašper sta pojedla po dva kosa pizze, Tim pa enega. Kolikšen del pizze je ostal? 

 
Slika 52: Ponazoritev odštevanja ulomkov z geometrijskimi modeli 

(Osebni arhiv) 

 

Simbolna ponazoritev (Strnad, 1997): 
8

8
  - 

2

8
  - 

2

8
 - 

1

8
  = 

8−2−2−1

8
 = 

3

8
 

4. Odštevanje ulomkov z različnimi imenovalci 

Ko odštevamo ulomke z različnimi imenovalci, moramo najprej poiskati skupni imenovalec 

(Strnad, 1997). Tudi operacijo odštevanja lahko za lažje razumevanje prikažemo z različnimi 

reprezentacijami.  

 Primer:  

5

6
  - 

1

2
 = ?  

 

 

 

 

 

 

Slika 53: Odštevanje ulomkov z različnimi imenovalci s pomočjo merljivih modelov 

(Van de Walle, 2007, str. 320) 
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 Primer:  

 
3

4
  - 

2

5
 = ? 

 

 
Slika 54: Odštevanje ulomkov z merljivim modelom 

(http://www.softschools.com/math/topics/subtracting_fractions_with_unlike_denominators/) 

 
3

4
  - 

2

5
 = 

15

20
  - 

8

20
 = 

7

20
                

                                

 

2.7.2.3. Seštevanje in odštevanje ulomkov s pomočjo številske premice  

 

Številska premica je kot merski model zelo uporabna tudi za seštevanje in odštevanje ulomkov. 

Tudi seštevanje in odštevanje ulomkov lahko na številski premici predstavimo s pomočjo 

življenjske zgodbe, ki predstavlja tekača, ki teče na cilj. Ko se tekač premika proti desni, gre za 

seštevanje, ko se premika proti levi, pa za odštevanje.  

 

 Primer: 
3

4
  + 

3

4
 =  

Magnetek damo na ulomek 
3

4
, nato se z magnetkom pomikamo proti desni, prištejemo 

3

4
 in 

pristanemo na 
6

4
.  

http://www.softschools.com/math/topics/subtracting_fractions_with_unlike_denominators/
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Slika 55: Seštevanje ulomkov s pomočjo številskega traku 

(Ridrigues idr., 2016, str. 140) 

 

S premikanjem po progi (številski črti), dobijo učenci predstavo o seštevanju in odštevanju 

ulomkov. Takšna konkretna situacija in reprezentacija jim pomaga razumeti, zakaj morata biti 

oba imenovalca ista, da lahko izvedemo operacijo seštevanja (Rodriguez idr., 2016).  

 

2.7.2.4 Problemsko znanje – uporaba različnih reprezentacij za reševanje enostavnih 

življenjskih nalog z ulomki 

 

Z različnimi življenjskimi nalogami učitelji pomagajo učencem, da razumejo pomen ulomkov 

v različnih kontekstih, gradijo svoje razumevanje ustreznih značilnosti različnih predstavitev 

ulomkov in odnosov med njimi. Tekom učenja o ulomkih, učenci spoznavajo različne 

reprezentacije. Razumevanje povezav med različnimi reprezentacijami je ključno za 

razumevanje matematike. Pri besedilnih nalogah morajo znati izbrati ustrezno reprezentacijo 

za ponazoritev različnih problemov. Z učenci se je potrebno pogovoriti, v katerih situacijah 

zunaj razreda lahko srečajo ulomke. S pomočjo takšnih vprašanj učitelji razširijo razmišljanje 

učencev, da si ne predstavljajo samo okroglih modelov, kot so pizze in torte. Za uvod v 

reševanje besedilnih nalog, lahko s pomočjo učitelja izdelajo plakat, kjer predstavijo ulomek z 

različnimi ponazoritvami (McNamara in Shaughnessy, 2015). 

 

 Primer naloge (uporaba aritmetičnega modela): 

V 9.b razredu je 15 učencev. Ena tretjina učencev igra nogomet. V 9.a razredu je 20 učencev. 

Ena četrtina učencev nogomet. V katerem razredu je več nogometašev? 

 

 Primer naloge (uporaba geometrijskega modela - krog): 

Maja in Patricija sta primerjali, koliko časa sta delali domačo nalogo.  Maja je delala 
7

12
 ure, 

patricija pa tri četrt ure. Katera učenka je za domačo nalogo porabila več časa? 

 

 Primer naloge (uporaba geometrijskega modela - pravokotnik): 

Sosedova dvojčka obožujeta čokoladno pecivo. Mama je spekla dva enaka pekača, da se 

bratca ne bi prepirala, kdo bo pojedel več peciva. Tine je pojedel 
5

8
 pladnja, David pa dve 

tretjini njegovega pladnja. Kateri izmed dvojčkov je pojedel več peciva? 
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 Primer naloge (uporaba številske premice): 

S prijateljem sva tekmovala, kdo bo tekel dlje, brez prestanka. Jaz sem pretekel 
13

16
 poti, 

prijatelj pa devet desetin poti. Kateri od naju je tekel dlje? (McNamara in Shaughnessy, 

2015). 

 

2. 8 NAJPOGOSTEJŠE NAPAKE, KI SE POJAVLJAJO PRI ULOMKIH  

 

Napačne predpostavke o ulomkih ne bodo nikoli v celoti izginile, vendar lahko učitelji učence 

usmerjajo in jim nudijo poglobljeno razlago posameznih konceptov, še preden se napačne 

predstave o ulomkih globoko zakoreninijo. Tudi učitelji morajo razumeti, zakaj njihovi učenci 

delajo napake in kako so razvili napačne predstave, da jim lahko pomagajo in razvijejo 

intervencije za spodbujanje resničnega razumevanja ulomkov (Eichhorn, 2018).  

 

S. Lamon (2001, v Hansen, 2014) meni, da tradicionalno poučevanje ne spodbuja uspešnosti  

obvladovanja ulomkov. Raziskala je učinek poučevanja matematike z razumevanjem in 

ugotovila, da so učenci, če je učenje temeljilo na razumevanju, rešili probleme, ki so 

vključujevali tudi kompleksnejše naloge z ulomki. Chritchley (2002, v Hansen 2014) opozarja 

na pomembnost reševanja različnih življenjskih problemov, saj le-ti vplivajo na boljše 

razumevanje in uporabo ulomkov (Hansen, 2014).  

 

1. Napaka – ulomek kot del celote (geometrijski model) 

Učenci celoto razdelijo na neenako velike dele. 

 

 
Slika 56: Primer napačno razdeljene celote                        

(Hansen, 2014, str. 81 ) 

 

Napaka se pojavlja pri učencih, ki ne razumejo, da morajo biti vsi deli enake velikosti. To se 

pogosto dogaja v primerih, ko učenci nimajo dovolj izkušenj z razdeljevanjem konkretnih 

predmetov na enake dele, kjer lahko dele po velikosti med seboj tudi primerjajo. V tem primeru, 

ko morajo učenci razdeliti krog, je možno tudi, da so učenci v razredu razdeljevali samo 

kvadrate in pravokotnike in niso razvili razumevanja, da ista strategija razdeljevanja ne drži 

tudi za krog, saj morajo biti deli enako veliki (Hansen, 2014).  
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2. Napaka – zapis dela celote pri neenakomerno označenih delih celote 

 

 
Slika 57: Neenakomerno razdeljeni deli celote 

 (McNamara in Shaughnessy, 2015, str. 3) 

 

Veliko učencev napačno označi obarvani del kot 1/3, ker so preveč osredotočeni na strategijo 

štetja delov celote, pozabljajo pa, da morajo biti deli celote enako veliki. Za razvijanje 

razumevanja, da je relacija del-celota zelo pomembna in da ni dovolj, da učenci zgolj preštejejo 

posamezne dele, mora učitelj zgotoviti veliko vaj, še posebej takšnih, da učenci določajo del 

celote, kjer se število razdeljenih delov (npr. na liku, številski premici) ne ujema z imenovalcem 

zapisanega ulomka (npr. označi 1/10 ulomka) (McNamara in Shaughnessy, 2015). 

 

 
Slika 58: Neenakomerna delitev lika 

(Osebni arhiv) 

 

3. Napaka – ulomek kot del skupine predmetov (aritmetični model) 

Zaradi pretrganih velikosti se učenci ne osredotočijo na vse elemente v skupini in na predmete, 

ki so v skupini, ne gledajo kot na celoto.  

 
Slika 59: Aritmetični model 

(Osebni arhiv) 

 

Učenci primerjajo dve skupini: en oranžen bonbon ter tri modre bonbone, ter navedejo, da je 

ena tretjina bonbonov oranžnih. Ta napaka se pojavlja zato, ker učenci med seboj primerjajo 

modre in oranžne bonbone, namesto da bi oranžen bonbon primerjali s celotnim številom 

bonbonov (Hansen, 2014). 

 

4. Napaka – umestitev ulomka na številsko premico  

Učenci na številski premici z enotami od 0 do 10, ulomek 
1

2
  napačno umestijo na sredino 

premice (kjer je enota 5), namesto na sredino enote med 0 in 1. 

 
Slika 60: Umestitev ulomka na številsko premico 

(Osebni arhiv) 
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Učenci, po usvojenih osnovnih konceptih, ponavadi znajo na številsko premico umestiti ulomek 

(
1

4
, 

1

2
), saj vedo, da so ulomki števila, ki se nahajajo med 0 in 1. Težave nastanejo takrat, ko je 

številska premica podaljšana, oziroma razdeljena na več enot. Učenci v tem primerih dostikrat 

nepravilno posplošijo strategijo razdeljevanja likov na polovico, tudi na številsko premico, kar 

se izkaže kot napačna posplošitev predvsem takrat, kadar je razdeljena na več enot (npr. od 1-

10). Pridobljeno znanje razdeljevanja likov prenesejo na številsko premico in namesto, da bi 

ulomek 
1

2
 umestili med 0 in 1, ga umestijo na sredino številske premice, na število 5 (Hansen, 

2014). 

 

5. Napaka – primerjava delov celote glede na celoto: 
3

4
 je vedno več kot  

1

2
 . 

Učenci ne upoštevajo, da so celote lahko različno velike.  

 

Učencem so ulomki najpogosteje predstavljeni kot del celote nekega lika, predmeta. Pogosto 

se učitelji pri razlagi premalo osredotočijo na dejstvo, da je pri primerjavi dveh tort, velikost 

torte še kako pomembna, torej ni nujno, da je 
3

4
 torte vedno več kot 

1

2
 torte, saj sta le-ti lahko 

različne velikosti. Učenci pogosto pozabijo, da so celote lahko različno velike (Hansen, 2014).  

Iz tega razloga je pomembno, da učenci manipulirajo z različnimi konkretnimi materiali in 

predmeti iz vsakdanjega življenja (jajčna škatla, vez vode, paket baterij, komplet žogic za 

tenis…), da razvijajo razumevanje, da so celote lahko različno velike (McNamara in 

Shaughnessy, 2015). 

 

6. Napaka – velikostni odnosi med ulomki  

  
1

3
  je več kot 

1

2
 

Učenci sklepajo, da je 
1

3
 več kot  

1

2
 , z razlago, da je imenovalec v ulomku  

1

3
 večji, kot imenovalec 

v ulomku  
1

2
 .                                          

Ta napaka se med učenci pogosto pojavlja zato, ker posplošijo pravila za urejanje celih števil, 

na pravila za urejanje ulomkov, ki pa so popolnoma drugačna. Učenec ne razume zapisa ulomka 

na pravilen način, torej, ne razume, da je v prvem uomku celota razdeljena na tri dele, torej nas 

zanima en del od treh, pri drugem ulomku pa je celota razdeljena na dva dela in nas zanima en 

del od dveh. Do teh napak prihaja zato, ker učenci nimajo osvojenega konceptualnega znanja 

oziroma imajo premalo izkušenj razdeljevanja s konkretnimi materiali 

(Hansen, 2014).  

 

7. Napaka – primerjava ulomkov  
5

6
  je večje od 

7

8
 

Pri primerjavi ulomkov se pojavljajo številne napake, saj učenci uporabljajo različne napačne 

strategije za primerjavo dveh ulomkov. 

 

a.) Učenec, ki je navedel, da je  
5

6
  večje od  

7

8
, je napisal razlago, da če je imenovalec manjši, 

je ta ulomek večji.  
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b.) Učenec, ki je prav tako obkrožil, da je 
5

6
  večje od  

7

8
 , je svoj odgovor pojasnil tako, da 

je navedel, da je ulomek 
1

6
  večji od  

1

8
.  

 

Pri teh dveh napakah zasledimo, da so se učenci osredotočili le na števec ali imenovalec, niso 

se pa osredotočili na povezavo med števcem in imenovalcem.  

Tudi učenci, ki so povedali pravilen odgovor, da je 
7

8
  večje od  

5

6
 , so v razlago zapisali, da je 

ulomek 
7

8
 večji zato, ker ima več delov. 

Eden izmed učencev je svoj, sicer pravilni odgovor, pojasnil tako, da je napisal, da je 8 večje 

kot 6 in 7 večje kot 5, ter da je zaradi tega razloga ulomek 
7

8
  večji.  

Zgoraj naštete napake se pojavljajo zaradi vpliva pravil o celih številih, ki jih učenci posplošijo 

na pravila za ulomke. Pri primerjavi dveh ulomkov, kjer imamo v števcu 1 (npr. 
1

5 
 in 

1

6
 ), velja 

pravilo, da je večji tisti ulomek, ki ima manjši imenovalec (večji del). To pravilo pa ne moremo 

posplošiti pri primerjavi ulomkov 
5

6
 in 

7

8
, ker moramo upoštevati razmerje števca in imenovalca 

in ne smemo upoštevati zgolj imenovalca, kot lahko pri tistih ulomkih, kadar je števec enak 1 

(McNamara in Shaughnessy, 2015). 

 

c.) Ulomka 
5

6
 in 

7

8
 sta enaka, ker je 6 minus 5 enako 1, ter 8 minus 7 je enako 1. 

Tudi v tem primeru je učenec posplošil pravila, ki veljajo za cela števila, na pravila za ulomke 

(Hansen, 2014). 

 

8. Napaka – pretvorba mešanih števil v ulomke 

Učenec je mnenja, da je 
7

5
 enako kot 2  

2

5
.  

Pri spreminjanju mešanih števil v celi del in ulomek, je učenec uporabil računsko operacijo 

odštevanja namesto deljenja. Takšne napake se ponavadi pojavijo takrat, ko učenec namesto o 

ulomkih razmišlja o celih številih.  

 

9. Napaka – seštevanje in odštevanje ulomkov, iskanje skupnega imenovalca.  

Spodaj navedeni primeri predstavljajo najpogostejše napake, ki se pojavljajo pri seštevanju 

ulomkov in iskanju skupnega imenovalca: 

 

a.)  
1

2
 + 

2

3
 = 

2

5
 ; 

1

2
 + 

1

4
 = 

1

6
 

V tem primeru je učenec zmnožil števca, imenovalca pa seštel.  

 

b.)  
1

2
 + 

2

3
 = 

3

6
 

V tem primeru je učenec števca seštel, imenovalca pa zmnožil. 

 

c.) 
1

2
 + 

2

3
 = 

2

6
 

V tem primeru je učenec zmnožil števca in imenovalca.  
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d.) 
1

2
 + 

2

3
 = 

3

5
 ; 

1

2
 + 

1

4
 = 

2

6
 

V teh dveh primerih je učenec seštel števca in imenovalca. 

 

e.) 
1

2
 + 

2

3
 = 1 + 2 

V tem primeru je učenec seštel števca, imenovalca pa je ignoriral. 

 

f.) 
1

2
 + 

1

4
 = 

8

4
 

V tem primeru je učenec našel skupni imenovalec, vendar je napačno izračunal vrednosti 

števcev, saj je v vsakem ulomku seštel števec in imenovalec skupaj ( 
1

2
 + 

1

4
 = 

(3+5)

4
 ). 

 

g.) 
5

8
 - 

1

4
 = 

4

4
  

V tem primeru je učenec števca in imenovalca odštel. 

 

V vseh teh zgoraj naštetih primerih, učenci niso pravilno uporabili strategije iskanja skupnega 

imenovalca. Ena izmed možnosti je, da učenci pozabijo postopek računanja, druga, da ne 

ugotovijo, da je potrebno za lažje seštevanje najti skupni imenovalec, tretja pa, da učenci 

preprosto ne vedo ali pa pozabijo, kaj predstavljata števec in imenovalec (Hansen, 2014). Za 

lažje razumevanje je potrebno učencem napačna pojmovanja razložiti s pomočjo življenjskih 

nalog.  

 

 Primer: 

Marko ima 
3

4
 pomaranče. 

1

3
 pomaranče da svojemu prijatelju. Zapiši z ulomkom, koliko 

pomaranče mu je ostalo? 

 

Če bo učenec izračunal nalogo tako, da bo odštel števca in imenovalca, bo dobil rezultat 
2

1
 ali 2 

celi. S pomočjo življenjske naloge si učenec lažje predstavlja, da če je imel na začetku 
3

4
 

pomaranče, ne more imeti potem, ko je 
1

3
 dal prijatelju, 2 pomaranči (Fazio in Siegler, 2011). 

 

10. Napaka – seštevanje ulomkov, kadar je vsota večja kot 1. 

Učenec je imel nalogo, da s pomočjo grafične ponazoritve sešteje  
3

7
 + 

5

7
. 

 
Slika 61: Seštevanje ulomkov, kadar je vsota večja kot 1. 

(Hansen 2017, str. 99) 
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Učenec je pravilno predstavil posamezna ulomka na trakovih, vsoto pa je predstavil kot  
7

7
.  

Takšne napake se dogajajo, ker so učencem najpogosteje predstavljene reprezentacije del-

celota. Kadar uporabljamo samo to obliko reprezentacije, učenci pogosto misijo, da ulomek ne 

more biti večji kot 1 (Hansen, 2017). 

 

11. Napaka – nerazumevanje pri seštevanju mešanih števil (celi del in ulomek) 

 

4 
2

3
 – 1 

2

5
 = 3 

 

Učenci imajo velikokrat težave pri reševanju problemov, kadar je števec večji kot 1, oziroma 

kadar imamo ulomek zapisan kot celi del in ulomek. Težave se pojavijo pri seštevanju. Učenci 

ignorirajo ulomek in odštejejo samo cela števila (Hansen, 2014). 

 

3 - 
2

5
 = 

3

5
 - 

2

5
 = 

1

5
 

 

Učenec je celemu številu določil enak imenovalec, kot ga ima drugi ulomek, da ju je lahko 

odštel.  
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3 EMPIRIČNI DEL 

 

3.1 OPREDELITEV PROBLEMA, CILJI IN RAZISKOVALNA 

VPRAŠANJA 

 

3.1.1 Opredelitev problema 

 

Ulomki so eden izmed abstraktnejših matematičnih konceptov, še posebej za učence z lažjo 

motnjo v duševnem razvoju, ki obiskujejo osnovno šolo s prilagojenim programom z nižjim 

izobrazbenim standardom. Obvladovanje ulomkov je življenjsko uporabno, saj vpliva na 

učenčev kasnejši profesionalni in poklicni razvoj. Učenci z LMDR se praviloma usmerjajo v 

dvoletne poklicne šole, ki poudarjajo razvoj praktičnih veščin in znanja, zato lahko ulomke 

označimo kot temo, ki je v dobi odraslosti za številne učence celo življenjskega pomena (Siegler 

idr., 2015). Gould (2005) navaja, da večina težav pri računanju z ulomki izhaja iz slabo utrjenih 

konceptualnih osnov, ki pa so ključne za razvijanje proceduralnega znanja. V Učnem načrtu za 

matematiko, je obravnavi ulomkov, v 9. razredu osnovne šole s prilagojenim programom z 

nižjim izobrazbenim standardom, namenjeno le 7 ur obravnave. Slabo obvladovanje znanja 

ulomkov potrjujejo vsakoletni nizki dosežki na Nacionalnem preverjanju znanja, saj je v 

šolskem letu 2016/2017 od 80-ih učencev, le 8% znalo ulomkom določiti skupni imenovalec, 

le 3% učencev pa so pri operaciji seštevanja ulomkov prišli do pravilnega izračuna (Letno 

poročilo o izvedbi NPZ v šolskem letu 2016/2017). Zaradi vseh zgoraj naštetih dejavnikov in 

predvsem življenjske uporabnosti teme, sem oblikovala 15 urni trening za učence 9. razreda 

osnovne šole s prilagojenim programom z nižjim izorazbenim standardom, z namenom 

ugotoviti, ali bo sistematično učenje in vključevanje različnih reprezentacij na konkretni, 

grafični in simbolni ravni, učencem pomagalo doseči napredek in izboljšalo razumevanje 

konceptualnega in proceduralnega znanja pri seštevanju in odštevanju ulomkov. Učence sem 

za učenje ulomkov motivirala z uporabo številnih konkretnih materialov ter reševanjem 

vsakdanjih, življenjskih primerov in jim s tem pomagala pri izgradnji boljšega razumevanja 

ulomkov. Motivacijo učencev sem po koncu vsake učne ure ugotavljala z neformalnim 

vprašalnikom. Trening sem izvajala pri urah dopolnilnega pouka, saj so le-te namenjene 

utrjevanju in poglabljanju znanja. Predstavljena teoretična spoznanja in izvedeni trening z 

vsemi didaktičnimi pristopi in materiali, bodo pri oblikovanju ustreznih pristopov, pri razlagi 

in poučevanju ulomkov, lahko v pomoč specialnim in rehabilitacijskim pedagogom.  

 

3.1.2 Raziskovalni cilji 

 

Cilj raziskave je ugotoviti začetno oceno konceptualnega in proceduralnega znanja ulomkov 

pri učencih, ki obiskujejo 9. razred OŠ s PP z NIS, ter na osnovi le-te zanje načrtovati, izvajati 

in evalvirati učinkovitost treninga za razvijanje konceptualnega in proceduralnega znanja pri 

računanju z ulomki. 
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3.1.3 Raziskovalna vprašanja 

 

RV1: Ali obstaja povezava med učenčevo sposobnostjo obvladovanja ulomkov ter 

avtomatizacijo aritmetičnih dejstev in postopkov? 

 

RV2: Ali bo trening, ki vključuje razvijanje konceptualnega in proceduralnega znanja pri 

računanju z ulomki, izboljšal  razumevanje učencev ? 

 

RV3: Ali bo uporaba različnih reprezentacij in praktičnih življenjskih primerov vplivala na 

učenčevo motiviranost in sodelovanje pri treningu? 

 

3.2 OPIS RAZISKOVALNE METODOLOGIJE 

 

3.2.1 Metoda in raziskovalni pristop  

 

Raziskava je bila izvedena kot študija primera. S študijo primera, ki spade med kvalitativne 

raziskave, sem predstavila in opisala trening za razvijanje konceptualnega in proceduralnega 

znanja pri seštevanju in odštevanju ulomkov. V raziskavi je bila uporabljena deskriptivna 

metoda.  

 

3. 2. 2 Opis vzorca 

 

V raziskovalni vzorec je bilo vključenih 6 učencev 9. razreda osnovne šole s PP z NIS, v starosti 

od 14 do 16 let. Sodelovali so štirje fantje ter dve dekleti. Vsi učenci imajo v odločbi o usmeritvi 

opredeljeno lažjo motnjo v duševnem razvoju. Dekleti prihajata iz srednje velikega slovenskega 

mesta, fantje so s podeželja. Na matematičnem podočju dosegajo minimalne standarde znanja, 

vendar ima večina težave zaradi slabo utrjenih osnovnih aritmetičnih znanj. Vzorec je 

neslučajnostni in namenski.   

 

3. 2. 3 Opis instrumentarija 

 

Za ocenjevanje učenčevega funkcioniranja in obvladovanja aritmetičnih znanj ter 

konceptualnega in proceduralnega znanja ulomkov sem uporabila naslednje instrumente: 

 

Desetminutni test za ugotavljanje avtomatizacije aritmetičnih dejstev in postopkov 

(Kavkler in sodelavci, 1997)  

 

Z Desetminutnim testom za ugotavljanje avtomatizacije aritmetičnih dejstev in postopkov 

lahko preverimo, kakšno je aritmetično znanje posameznega učenca ter kakšne strategije za 

računanje uporablja. Test je sestavljen iz 62-ih računov, s katerimi preverjamo avtomatizacijo 

aritmetičnih dejstev in postopkov.  

Test vsebuje več tipov računov, ki so razdeljeni v štiri skupine (stolpce), sestavljen je po 

principu od lažjega k težjemu: 



Trening konceptualnega in proceduralnega znanja ulomkov pri učencih z lažjo motnjo v duševnem razvoju, 

Vesna RIŽNIK 

62 
 

- računi odštevanja in seštevanja brez prehoda čez desetico; 

- računi seštevanja in odštevanja s prehodom čez desetico v številskem obsegu do 20; 

- računi množenja – poštevanka vseh števil; 

- računi deljenja v številskem obsegu do 100; 

- računi seštevanja in odštevanja desetic v številskem obsegu do 100; 

- računi seštevanja in odštevanja desetic s prehodom v številskem obsegu do 100; 

- računi seštevanja in odštevanja stotic v številskem obsegu do 1000; 

- računi množenja in deljenja v številskem obsegu do 1000; 

- računi z manjkajočim členom v številskem obsegu do 10, 100, 1000 ter pri množenju in 

deljenju. 

Največje možno število osvojenih točk je 117. Glede na število vseh doseženih točk, lahko 

ugotovimo stopnjo težav pri osnovnih računskih operacijah. Računi so točkovani po 

zahtevnosti. 26 računov je  vrednotenih z eno točko, 17 računov z dvema ter 19 računov s tremi 

točkami. Čas reševanja testa je omejen na deset minut. Učenec samostojno rešuje test brez 

podpornega didaktičnega materiala. Pri reševanju testa je pomemben pravilen rezultat in hitrost 

računanja.  

 

Naloge objektivnega tipa za preverjanje obvladovanja ulomkov – Priloga 1, Priloga 2 

 

Za preverjanje obvladovanja ulomkov ter računanja z ulomki sem sestavila dve različici nalog 

objektivnega tipa, kjer sem preverjala učenčevo razumevanje pravil  ter poznavanje postopkov 

za računanje z ulomki. Prvo verzijo sem uporabila pred, drugo pa po končanem treningu. 

Naloge sem sestavila z upoštevanjem učnih načrtov ter različnih strokovnih virov. Test je 

sestavljen iz 11 nalog, po načelu postopnosti, od enostavnejših do kompleksnejših nalog in 

preverja: 

 ali učenci poznajo pojem celota (1. naloga); 

 ali znajo učenci zanjo razdeliti celoto na enake dele (2. naloga); 

 kako učenci poimenujejo posamezne dele ulomkov (3. naloga); 

 ali znajo učenci določiti del celote pri geometrijskih modelih ter ga zapisati s 

formalnim zapisom (ulomkom) in besedo (4. naloga); 

 ali znajo učenci določiti del celote pri aritmetičnih modelih (5.a naloga); 

 ali znajo učenci določiti več delov celote pri aritmetičnih modelih ter ga zapisati s 

formalnim zapisom (5.b naloga); 

 ali znajo učenci določiti del aritmetičnega modela (5.c naloga); 

 ali znajo učenci določiti več delov celote, če se število delov ne ujema z imenovalcem 

(6. naloga); 

 ali učenci vedo, da so ulomki števila, ki se nahajajo med 0 in 1 ter če znajo dane 

ulomke označiti na številski premici (7. naloga); 

 ali učenci znajo določati enakovredne ulomke (8. naloga); 

 ali znajo učenci primerjati ulomke med seboj po velikosti, s pomočjo številske 

premice (9. naloga); 

 ali znajo učenci določati velikostne odnose med ulomki (10. naloga); 
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 ali znajo učenci računati z ulomki; preverja seštevanje in odštevanje ulomkov z 

enakim ali različnim  imenovalcem (11. naloga). 

Vsaka naloga vsebuje kratko navodilo. Naloge niso točkovane, reševanje posameznega 

učenca bom podala opisno. 

 

o Vprašalnik za ugotavljanje motivacije – Priloga 3 

 

Učencem sem pred začetkom treninga predstavila evalvacijski list o motivaciji za delo pri 

treningu. Po vsaki izvedeni uri treninga sem želela izvedeti, ali so učenci zaradi uporabe 

različnih didaktičnih iger in pripomočkov, bolj zainteresirani za učenje ulomkov. Učenci so 

imeli na razpolago tri možnosti (dobro, srednje, slabo), v obliki simbolov - “smeškov”. Prav 

tako so v tabelo za vsako posamezno uro napisali, zakaj so se tako odločili.  

 

3.2.4 Opis postopka zbiranja podatkov 

 

Za vsakega učenca, ki je bil vključen v trening, sem pripravila kratko globalno oceno trenutnega 

funkcioniranja, ki je temeljila na pregledu dosegljive obstoječe dokumentacije (strokovnega 

mnenja – ni bila dostopna za vse učence, odločbe o usmeritvi ter individualiziranega programa), 

pogovoru z učiteljico matematike in razredničarko. Predznanja aritmetike sem pri učencih 

preverila z Desetminutnim testom za ugotavljanje avtomatizacije aritmetičnih dejstev in 

postopkov ter z nalogami objektivnega tipa za preverjanje obvladovanja ulomkov. Pridobljeni 

podatki, po prvem testiranju, so mi predstavljali izhodišče za pripravo in načrtovanje treninga, 

ki je trajal 15 šolskih ur, v okviru dopolnilnega pouka, potekal pa je dvakrat tedensko. Da bi 

ugotovila uspešnost izvedenega treninga, sem na koncu ponovno preverila aritmetično znanje 

učencev ter znanje ulomkov z nalogami objektivnega tipa ter na podlagi primerjave in 

kvalitativne analize rezultatov po prvem in drugem merjenju, evalvirala učinkovitost treninga 

in napredek učencev, na področju razumevanja konceptualnega in proceduralnega znanja 

ulomkov.  

 

3.2.5 Obdelava podatkov 

 

Analiza podatkov je bila kvalitativna. Na podlagi rezultatov diagnostičnih instrumentov pred 

treningom ter rezultati diagnostičnih instrumentov po izvedenem treningu, sem evalvirala 

uspešnost in napredek posameznih učencev in cele skupine, pri obvladovanju konceptualnega 

in proceduralnega znanja pri računanju z ulomki.   
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3. 3 OCENA IN INTERPRETACIJA FUNKCIONIRANJA 

POSAMEZNEGA UČENCA, ARITMETIČNIH SPOSOBNOSTI TER 

RAZUMEVANJE KONCEPTUALNEGA IN PROCEDURALNEGA 

ZNANJA ZA RAČUNANJE Z ULOMKI 

 

V tem poglavju bom na kratko opisala funkcioniranje posameznega učenca, rezultate 

Desetminutnega testa za ugotavljanje avtomatizacije aritmetičnih dejstev in postopkov ter 

rezultate nalog objektivnega tipa za preverjanje obvladovanja ulomkov pred začetkom treninga.  

 

3.3.1 Globalna ocena funkcioniranja ter analiza testov pred začetkom treninga  

 

Učenec BK 

 

Učenec BK prihaja iz podeželja. Rojen je bil novembra, leta 2003. Kmalu po rojstvu ga je 

posvojila zdajšnja družina. Ima starejšega brata. Do četrtega razreda je obiskoval redno osnovno 

šolo, nato je bil preusmerjen na osnovno šolo s PP z NIS. Pri pouku zahteva veliko pozornosti 

in spodbujanja. Je vzgojno zahtevnejši učenec, sedi v prvi vrsti, potrebuje vodenje in oporo, saj 

drugače klepeta ali moti pouk. Pogosto ugovarja učiteljem in preverja delo sošolcev, čeprav 

svojega ne opravi do konca.  Pozornost v razredu išče na neustrezen način, kar moti tudi sošolce. 

Želi si uveljaviti svoje mnenje, vendar se pogosto neustrezno izrazi. Primerja se s sošolci in jim 

želi biti podoben. Starši se redno udeležujejo sestankov in govorilnih ur, vendar dostikrat 

opravičujejo fantovo vedenje. Vzgojni ukrepi zaležejo za kratek čas, učenec hitro pozabi na 

sklenjene dogovore. Samostojno naredi izredno malo, domačega dela v večini ne opravi. Na 

govorni nastop se ustrezno pripravi. Verbalno je spreten, dobro razume besedila, dodatno 

razlago potrebuje pri umetnostnih besedilih. Ustna navodila razume. Nepoznane in daljše 

besede bere zatikajoče. Pravopisna pravila upošteva (osnovna), zahtevnejša še ni popolnoma 

usvojil. Pisna navodila razume, vendar morajo biti enostavna. Pri družboslovju in naravoslovju 

slabo utrjuje pojme, ki so ključni za razumevanje snovi. Z delom se hitro zadovolji, izdelki so 

površno zaključeni. Pri angleščini ima bogato znanje in sodeluje, če ima dovolj spodbude s 

strani učitelja. Ocene so pri vseh predmetih nižje od njegovih sposobnosti, zaradi premalo 

utrjevanja ima manjko znanja na vseh področjih, pri reševanju ni suveren, pozablja pravila in 

strategije. Tudi njegova motivacija je nizka. Pri športni vzgoji je med uspešnejšimi učenci. Ima 

usvojene številske predstave, vendar je pri delu površen. Pri matematiki še ni usvojil postopka 

pisnega deljenja, prav tako pa pri vseh ostalih računskih operacijah naredi ogromno napak, pri 

čemer ga ovira slabo zanje poštevanke, napačno seštevanje in odštevanje ter podpisovanje. 

Težave mu povzročajo matematični pojmi, težko jih prikliče, ker niso usvojeni, zaradi 

nerazumevanja pojmov pa ima težave pri reševanju besedilnih nalog.  

 

Analiza Desetminutnega testa za ugotavljanje avtomatizacije aritmetičnih  dejstev in postopkov 

 

BK je pri Desetminutnem testu za ugotavljanje avtomatizacije aritmetičnih dejstev in postopkov 

dosegel 72 točk, oziroma 62%.  Pravilno je rešil 45 računov, 9 računov je rešil narobe, 8 pa jih 

ni reševal. Pri računih, ovrednotenih z eno točko je dosegel 25 točk od 26. 
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Napačno je izračunal en račun odštevanja (754 – 102).  Pravilno je rešil 15 srednje zahtevnih 

računov, ki so bili ovrednoteni z dvema točkama. Dosegel je 30 točk od 34. En račun je bil 

rešen napačno (84 – 26), enega pa ni reševal (48 : 6). Pri računih, ovrednotenih s tremi točkami, 

je učenec dosegel 15 točk od 57. Pravilno je rešil 5 računov. 7 računov je bilo rešenih napačno 

(8+5+7 =;   __ : 8 = 32; 653 + 206 = ; 328 – 156 = ; 740 + 260 = ; 25 x (4x8) = ; 528 – 165 =), 

7 računov pa ni reševal (63 + (54:6) =; 57 + (3x9);   ___ x 6 =; 541 - ____  = 300; 82 – (20:4) 

=; 49 + (3x7) =; 81 – (7x9) = ). 

Učenec je imel težave pri sestavljenih računih, kjer sta bili prisotni dve računski operaciji, prav 

tako je imel težave z računi, ki vsebujejo neznani člen, naj gre za seštevanje, odštevanje, 

množenje ali deljenje. Za zahtevnejše račune mu je zmanjkalo časa. Poštevanka je delno 

avtomatizirana, za priklic potrebuje več časa, opazila sem, da pri štetju do 20, občasno še vedno 

uporablja materialno strategijo in prešteva na prste. Slabo ima avtomatizirane koncepte 

seštevanja in odštevanja. Pomožnih računov ni uporabljal. M. Kavkler idr. (1997) navajajo, da 

zahteva reševanje testa priklic aritmetičnih dejstev iz spomina ter hkrati tudi dobro 

obvladovanje računskih postopkov, kar pa pri učencu še ni avtomatizirano. Težava je tudi v 

hitrosti računanja, saj mu je zmanjkalo časa in volje za zahtevnejše račune.  

 

Analiza nalog objektivnega tipa za preverjanje obvladovanja ulomkov 

 

BK je 1. nalogo objektivnega tipa za preverjanje obvladovanja ulomkov rešil uspešno, pozna 

pojem celota. Pri 2. nalogi geometrijskih likov ni znal razdeliti na več enakih delov. Pri 3. nalogi 

je ustrezno poimenoval posamezne dele ulomka. Pri 4. nalogi sem preverjala povezavo med 

geometrijskimi modeli ter formalnim zapisom ulomka. Vsi modeli so bili razdeljeni na enake 

dele. Učenec je nalogo rešil pravilno. Pri 5. nalogi, kjer je bilo potrebno določiti del celote pri 

aritmetičnih modelih (ločenih elementih), je učenec pravilno rešil eno nalogo od treh. Ni znal 

določiti ene četrtine dane množice, zavedlo ga je, da je bilo potrebno obkrožiti četrtino 

posameznih predmetov, torej enega, on pa je obkrožil vse štiri narisane predmete. Iz tega lahko 

ugotovimo, da učenec ne obvlada koncepta aritmetičnih modelov. 6. naloga predstavlja enega 

izmed težjih konceptov, saj je bilo potrebno določiti del celote pri geometrijskih modelih, ki pa 

niso bili razdeljeni na tri dele, kot je bilo zapisano v imenovalcu, ampak na 12 delov. Učenec 

se ni osredotočil na razmerje med delom in celoto, temveč je le preštel dele in označil 4 

kvadratke, enega pa osenčil. Če bi ulomek 
1

3
 razširil na 

4

12
, bi nalogo rešil pravilno. Naslednja, 

7. naloga, je preverjala razumevanje koncepta uporabe številske premice. Na premico, 

označeno z enoto 0 in 1, ki je bila razdeljena na šest delov, ni znal umestiti ulomka  
1

2
, točke na 

premici je oštevilčil s celimi števili. V naslednji, 8. nalogi, je bilo potrebno določiti pare 

enakovrednih ulomkov, pri čemer je bil neuspešen. 9. naloga je zahtevala primerjavo velikosti 

dveh ulomkov na številski premici. Tudi te naloge ni rešil, saj mu je bila številska premica kot 

reprezentacija povsem tuja. 10. naloge, kjer je bilo potrebno določiti velikostne odnose med 

ulomki, ni rešil. 11. naloga je zahtevala računanje z ulomki.  BK je račune rešil, vendar napačno. 

Pri vseh računih seštevanja in odštevanja, je zaradi posploševanja pravil za računanje z ulomki, 

uporabljal napačne strategije. Z analizo naloge lahko ugotovimo, da ima učenec zelo šibko 

konceptualno in tudi proceduralno znanje, saj ne pozna postopkov za računanje z ulomki. 
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Učenec DN 

 

Učenec DN prihaja iz podeželja. Rojen je januarja 2001. Doma je iz preproste in delovne 

družine, veliko ve o življenju na kmetiji, kar ga tudi zelo zanima. V četrtem razredu redne 

osnovne šole je imel negativno ocenjene tri predmete. Težave pri matematiki in slovenščini so 

se pojavljale že v nižjih razredih osnovne šole. V osnovno šolo s PP z NIS, se je vključil v 

petem razredu. Od začetka šolanja je vključen v dopolnilni pouk. Starši se redno udeležujejo 

govorilnih ur, kljub temu pa šoli ne pripisujejo prevelikega pomena. Je deloven, dobro logično 

sklepa ter povezuje stvari iz vsakdanjega življenja. Pri praktičnih zadolžitvah je iznajdljiv, 

spreten in izredno natančen. Uspešen je pri naravoslovnih in družboslovnih predmetih. 

Potrebuje stalne potrditve iz okolja, da je nekaj dobro naredil. Izstopa na področju vedenja, 

hkrati pa je odklonilen do šolskega dela, saj ne razume pomena in smisla le-tega. Posledic ne 

predvideva. Učenec pogosto ugovarja učiteljem, saj meni, da ima vedno prav. Zelo dober je pri 

športih, rad igra nogomet, zato je športna vzgoja tudi njegova najljubši predmet. Pri slovenščini 

je šibkejši. Bere zatikajoče, med branjem pači besede, vendar prebrano v večni razume. Pisna 

obnova je slabša. Še vedno ni usvojil vseh pravopisnih pravil, pogosto zamenjuje črke. 

Matematiko ima rad, vendar le pri tisti snovi, ki jo razume in ne zahteva prevelikega napora. 

Poštevanka je utrjena, občasno ima težave s priklicem, sploh kadar je daljše obdobje ne ponavlja 

in utrjuje. Pri deljenju do 100, rezultat pogosto ugiba. Osnovne številske predstave ima utrjene, 

pretvarjanje merskih enot še ni usvojeno. Pri matematiki se pojavljajo težave pri usvajanju 

novih pojmov, ki jih ne ponovi oziroma se jih ne nauči, kljub temu pa misli, da zna. Pogosto 

ima problem s priklicem geometrijskih oblik. Pisno podane probleme redko reši, ponavadi se 

jih zaradi odpora do branja sploh ne loti. Učenčeva šibka točka je (pre)malo domačega dela – 

utrjevanja ter delanje domačih nalog. Zaradi tega je pri nalogah nesiguren, večkrat pozabi 

strategijo, ki jo je že znal ali se naloge loti na neustrezen način. Ocene bi, glede na njegove 

sposobnosti, lahko bile višje. 

 

Analiza Desetminutnega testa za ugotavjanje avtomatizacije aritmetičnih  dejstev in postopkov 

 

DN je pri Desetminutnem testu za ugotavljanje avtomatizacije aritmetičnih dejstev in 

postopkov, dosegel 79 točk, oziroma 68%.  Pravilno je rešil 44 računov, 6 računov je rešil 

napačno, 12 pa jih ni reševal. Pri računih, ovrednotenih z eno točko, je dosegel 22 točk od 26. 

Napačno je izračunal tri račune, ki so vsebovali operacije seštevanja in odštevanja (42+50 =; 

56-30=; 754-102, enega računa pa ni rešil (754 – 102 =). Pravilno je rešil 9 srednje zahtevnih 

računov, ki so bili ovrednoteni z dvema točkama. Dosegel je 18 točk od 34. 2 računa je rešil 

narobe (9 + 7 =; 7 x 8 =), 6 računov pa ni rešil (84 – 26 = ; 9 x  ___ = 36; 870 – 630 =; 48 : 6 

=; 61 – 8 =; 37 + 58 =). Pri računih, ovrednotenih s tremi točkami, je učenec dosegel 39 točk 

od 57, torej je pravilno rešil 13 računov. 1 račun je rešil napačno (      : 8 = 32 ), 5 računov pa 

ni reševal (328 – 156 =; 528 – 165 =; 541 - ___ = 300;  82 – (20 : 4)=; 81 – (7 x 9) = ) 

Pri učencu je opaziti, da boljše obvlada proceduralno znanje in ima nekoliko več težav s 

priklicem aritmetičnih dejstev, kar sklepam tudi po tem, da učenec ni uspel rešiti vseh računov 

zaradi daljšega priklica. Pri treh računih poštevanke je napačno zapisal rezultat, ker je zamenjal 

mesti števil (7 x 8 = 65, namesto 56). Večina računov, ki je rešena, je pravilna – izpustil je 
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sestavljene račune in račune seštevanja in odštevanja do 1000. Učenec ima blage težave pri 

obvladovanju proceduralnega znanja, na katerega vpliva neavtomatizirano deklarativno znanje.  

 

Analiza nalog objektivnega tipa za preverjanje obvladovanja ulomkov 

 

DN je 1. nalogo objektivnega tipa za preverjanje obvladovanja ulomkov rešil uspešno. Pri 2. 

nalogi je bilo potrebno geometrijske modele razdeliti na več enakih delov. Učenec je rešil 

nalogo napačno, saj je vse like razdelil le na polovico – kar je sicer pravilno, saj je celoto razdelil 

na enaka dela, vendar je naloga zahtevala več enakih delov. Pri 3. nalogi je pravilno poimenoval 

posamezne dele ulomkov. Pri 4. nalogi je bilo potrebno slike geometrijskih modelov zapisati s 

formalnim zapisom ulomka, pri čemer so bili vsi modeli razdeljeni na enake dele. Učenec je 

nalogo rešil pravilno. Pri 5. nalogi, je bilo potrebno določiti del celote pri aritmetičnih modelih 

(ločenih elementih). Tudi ta učenec je napačno rešil primer, kjer je bilo potrebo določiti eno 

četrtino, v skupini štirih predmetov. Opaziti je močan vpliv konceptov celih števil, saj je učenec 

avtomatsko obkrožil vse 4 elemente, namesto ene četrtine. Napačno je izračunal tudi tretji 

primer. Iz tega lahko ugotovimo, da učenec ne razume koncepta aritmetičnih modelov. 6. 

naloga predstavlja enega izmed težjih konceptov, saj je bilo potrebno določiti del celote pri 

geometrijskih modelih, pri katerih se število delov ni ujemalo z imenovalcem. Ulomek 
1

3
 je bilo 

potrebno osenčiti na pravokotniku, ki je bil razdeljen na 12 delov. Učenec se ni osredotočil na 

celoto – 12 kvadratkov, ki bi jih moral razdeliti na tri dele, temveč le na štiri kvadratke, pri 

katerih je enega osenčil. Pri naslednjem primeru je bilo potrebno izračunati 
3

4
 od 12 kvadratkov 

pravokotnika. Celoto je sicer razdelil na štiri dele, nato pa pobarval 3 kvadratke, namesto 

devetih, uporabil pa je napačno strategijo neupoštevanja celote, kot pri prejšnjem primeru. 

Naslednja, 7. naloga, je preverjala razumevanje koncepta uporabe številske premice. Na 

premico, označeno z enoto 0 in 1, ki je bila razdeljena na šest delov, je učenec uspešno umestil 

ulomek 
1

2
. Pri 8. nalogi ni znal določiti parov enakovrednih ulomkov. Pri 9. nalogi je s pomočjo 

številske premice primerjal velikostna razmerja med ulomki. Pravilno je umestil ulomka 
1

2
  in 

1

4
, vendar napačno ugotovil, da je ulomek 

1

4
 večji. Iz tega sklepamo, da gre za vpliv celih števil 

ter nepoznavanje koncepta številske premice, saj učenec nima predstav, da števila na številski 

premici naraščajo od leve proti desni. 10. naloga je preverjala velikostne odnose med ulomki. 

Pravilno je rešil dva primera(
2

5
 < 

8

10
  ter  

1

3
 < 

6

8
 ), primera 

3

5
 < 

3

6
  ter  

2

4
 = 

1

2
  pa je rešil napačno. Pri 

vseh 4 primerjavah je učenec upošteval zgolj pravila, ki veljajo za naravna števila. Pri prvih 

dveh primerih je s takšnim razmišljanjem sicer dobil pravilen rezultat, druga dva napačno 

rešena primera pa nam potrdita nepoznavanje konceptov ulomkov, saj je tudi tukaj uporabil 

pravila za urejanje naravnih števil in ne ulomkov. Pri 11. nalogi je bilo potrebno računati z 

ulomki. Napačno je seštel in odštel števce in imenovalce pri računih seštevanja in odštevanja, 

ni upošteval strategije za iskanje skupnega imenovalca. Opaziti je številne proceduralne napake 

(neustrezna povezava računskega znaka in računske operacije). Iz postopka računanja 

odkrijemo tipične proceduralne napake in nepoznavanje pravil za računanje z ulomki. Z analizo 

nalog ugotovimo, da ima učenec slabe konceptualne predstave o ulomkih in slabo poznavanje 

postopkov ter pravil za računanje z ulomki. Številska premica kot reprezentacija mu ni 
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popolnoma tuja, kljub temu pa nima osvojenega koncepta, kako so števila na številski premici 

nanizana ter na kakšen način mu je ta reprezentacija lahko v pomoč pri učenju ulomkov.  

 

Učenec AA 

 

AA je rojen oktobra, 2001. V šolo s prilagojenim programom z nižjim izobrazbenim 

standardom je vključen od drugega razreda. Je miren in zelo nesamozavesten fant, na kar 

vplivajo težave s krivo hrbtenico. Nositi bi moral steznik, vendar ga dostikrat pozabi doma. 

Poteku pouka težje sledi in vseh navodil ne razume, zato potrebuje večkratne ponovitve in 

dodatne razlage. Samoinciativno odgovorov ne poišče, razen, če ga tema res izrecno zanima. 

Večkrat z mislimi »odtava« med poukom. Pogosto pozablja domače naloge, zvezki so 

neurejeni, k pouku prihaja brez pripomočkov. Zapisi v zvezku so površni. Potrebuje veliko 

spodbud, usmerjanja in povratnih informacij. Pogosto išče pozornost učitelja in si želi pohvale. 

Pri samostojnem zapisu je hiter, a površen in nedosleden. Zapis je berljiv. Ima skromen besedni 

zaklad in težave s priklicem določenih besed, kar se opazi tudi pri drugih predmetih. Težko 

hkrati tvori več smiselnih in povezanih povedi. Poleg vsebinskih, naredi tudi ogromno 

slovničnih napak. Branje je zatikajoče. Pri gospodinjskih delih je motiviran, vendar zelo 

nespreten. Delo sicer opravi, vendar pri načrtovanju ni natančen, hitro je zadovoljen z 

rezultatom. Potrebuje ogromno vodenja in večkratnih ponovitev navodil. Pri naravoslovju ne 

razume osnovnih pojmov in jih zato ne more povezati v celotno snov. Motivirajo ga praktični 

primeri, vaje in poskusi, katere pa težje povezuje s svojimi revnimi izkušnjami. Predznanje je 

slabo, priklic pa šibek. Ker nima dobrega predznanja, bi moral snov še dodatno utrjevati. Pri 

družboslovju ga snov zanima, a jo redko utrjuje. Občasno sprašuje in daje pobude za poglobitev 

snovi. Novih pojmov in težjih besed ne utrjuje doma, zato jih slabše pomni, pojavljajo se težave 

s priklicem. Snovi povezuje med seboj ob pomoči učitelja. Usvojil je vse računske operacije, a 

je zelo nenatančen. Pri urah matematike je hiter, enostavne račune reši brez težav, pri 

ocenjevanjih, kjer je več snovi naenkrat, pa je vedno nekoliko slabši. Poštevanka je 

avtomatizirana. Težave mu povzroča slabše razumevanje navodil ter reševanje besedilnih 

nalog, ki se jih po večini samostojno sploh ne loti. Če snovi ne razume, pogosto ne vpraša, dela 

po svoje. Pri delu potrebuje stalni nadzor učitelja. Velike težave je imel pri geometriji, kjer ni 

bil natančen, slabše rokuje s geometrijskim orodjem. Izredno rad sodeluje pri športni vzgoji, 

kjer se trudi in je kljub težavam s hrbtenico motiviran in uspešen.  

 

Analiza Desetminutnega testa za ugotavljanje avtomatizacije aritmetičnih  dejstev in postopkov 

 

AA je pri Desetminutnem testu za ugotavljanje avtomatizacije aritmetičnih dejstev in 

postopkov, dosegel 102 točki, oziroma 87 %.  Pravilno je rešil 56 računov, 6 računov je rešil 

napačno. Pri računih, ovrednotenih z eno točko, je dosegel 25 točk od 26. Napačno je izračunal 

račun (65 – 34). Pravilno je rešil 16 srednje zahtevnih računov, ki so bili ovrednoteni z dvema 

točkama. Dosegel je 32 točk od 34. 1 račun je rešil narobe (84 – 26 =). Pri računih, ovrednotenih 

s tremi točkami, je učenec dosegel 45 točk od 57, torej je pravilno rešil 15 računov. 4 račune je 

rešil napačno ( ___ x 8 = 32; 740 + 260=; 57 + (3 x 9) =; 541 - ____ = 300) 
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Glede na dobljeni rezultaat, ima učenec blage težave pri obvladovanju aritmetičnih postopkov, 

saj je napačno rešil sestavljene račune in račune z neznanim členom, torej opažamo težave pri 

računih, ki zahtevajo višji miselni nivo. Test je rešil v osmih minutah in pol. Če bi si učenec 

vzel čas za ponovni pregled, bi rezultat lahko še izboljšal. Osnovna deklarativna dejstva so 

avtomatizirana.  

 

Analiza nalog objektivnega tipa za preverjanje obvladovanja ulomkov 

 

AA je 1. nalogo objektivnega tipa za preverjanje obvladovanja ulomkov rešil uspešno, pozna 

pojem celota. Pri 2. nalogi je bilo potrebno geometrijske modele razdeliti na več enakih delov. 

Učenec ni razumel navodila naloge, zato je pri vsakem liku označil ogljišča. Pri 3. nalogi je 

ustrezno poimenoval posamezne dele ulomkov. Pri 4. nalogi sem preverjala povezavo med 

geometrijskimi modeli ter formalnim zapisom ulomka, pri čemer so bili vsi modeli razdeljeni 

na enake dele. Učenec je nalogo rešil pravilno. Pri 5. nalogi je bilo potrebno določiti del celote 

pri aritmetičnih modelih (ločenih elementih). Pravilno je rešil prvo nalogo, obkrožil je eno 

četrtino predmetov, v množici 4 predmetov. Pri naslednjem primeru je bilo v množici 12 

predmetov, obkroženih 6 predmetov. Učenčeva naloga je bila, da to zapiše z ulomkom. Zapisal 

je ulomek  
6

6
 , kar pomeni, da je preštel predmete, ki so bili v množici, ni pa prepoznal celote. 

Iz tega lahko ugotovimo, da učenec še ne obvlada koncepta aritmetičnih modelov. 6. naloga 

predstavlja enega izmed težjih konceptov, saj je bilo potrebno določiti del celote pri 

geometrijskih modelih, pri katerih se število delov ni ujemalo z imenovalcem. Ulomek 
1

3
 je bilo 

potrebno osenčiti na pravokotniku, ki je bil razdeljen na 12 delov. Učenec se ni osredotočil na 

celoto – 12 kvadratkov, ki bi jih moral razdeliti na tri dele, temveč le na štiri kvadratke, ki jih 

je tudi obarval. Pri naslednjem primeru je bilo potrebno izračunati 
3

4
 od 12 kvadratkov 

pravokotnika. Te naloge ni rešil.  Naslednja, 7. naloga, je preverjala razumevanje koncepta 

uporabe številske premice. Na premico, označeno z enoto 0 in 1, ki je bila razdeljena na šest 

delov, je učenec na vsako točko zapisal 
1

2
  

1

3
  

1

4
  

1

5
 … Iz tega lahko vidimo, da mu je številska 

premica kot reprezentacija tuja in da slepo posplošuje pravila, ki veljajo za cela števila, na 

ulomke. V 8. in 9. nalogi, ni znal določiti parov enakovrednih ulomkov, niti ni znal primerjati 

dveh ulomkov po velikosti, s pomočjo številske premice. 10. naloga je preverjala velikostne 

odnose med ulomki. Pravilno je rešil le en primer. Zadnja, 11. naloga, je zahtevala računanje z 

ulomki. Pravilno je rešil vse račune. Iz analize nalog vidimo, da učenec pozna postopke za 

računanje z ulomki, vendar le-ti ne izhajajo iz osnove, kar je poznavanje konceptualnega znanja, 

temveč so naučeni na pamet, brez razumevanja. Torej, učenec ve, kako izračunati, ne ve pa, 

zakaj je temu tako. Učenec mora pridobiti tudi konceptualne osnove za računanje z ulomki. 

 

Učenec ŽG 

 

ŽG prihaja iz podeželskega okolja. Rojen je julija, leta 2001. Zaradi upočasnjenega razvoja 

govora je imel eno leto odloženo šolanje. Prvi razred je obiskoval na redni osnovni šoli, v 

drugem razredu se je vključil v osnovno šolo s PP z NIS. Prihaja iz tople in podporne družine. 

Mama mu pomaga pri učenju, redno sodeluje s šolo in je učencu v veliko oporo pri šolskem 
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delu, kar se opazi tudi pri njegovih dosežkih. ŽG je motiviran, vedoželjen učenec. Pri pouku 

sodeluje in posluša, večkrat potrebuje sprotno povratno informacijo in dodatno razlago ali 

ponovitev navodila. Ob umirjenem, individualnem pristopu in usmerjanju, je izkazana 

učinkovitost boljša. Zaradi pomanjkljivega samozaupanja potrebuje gradnjo na pozitivnih 

izkušnjah in področjih, kjer je uspešen. S sošolci je v pozitivni interakciji. Je odgovoren do 

svojih zadolžitev in šolskih potrebščin, trudi se pri šolskem delu. Pri vodenih dejavnostih naredi 

stvari brez večjega ugovarjanja. Zvezki so urejeni, delovni zvezki natančno izpolnjeni, učenec 

vedno naredi domače naloge. Pisava je drobna, vendar berljiva. Pri družboslovju se slabše 

znajde na zemljevidu, a je uspešen, ko se nauči. Težave ima s priklicem zgodovinskih dejstev, 

ki pa jih zna dobro povezati in oblikovati celoto. Šibek je pri branju, le-to je pri daljših besedah 

še vedno zatikajoče, posledično pa tudi bralno razumevanje. Pri slovenščini je uspešen, kljub 

nekaterim bralno napisovalnim težavam. Njegova šibkost so daljša besedila, domače branje in 

obnova besedil. Pri tem si pomaga z deljenjem besedila na odstavke in obnavlja po delih. 

Težave z branjem vplivajo na reševanje besedilnih nalog pri matematiki. Poštevanka, kljub 

utrjevanju, še ni avtomatizirana. Osvojil je vse računske operacije, potrebuje pa več časa in 

utrjevanja kot sošolci. Ima slabše številske predstave, kar z rednim delom in vajami dobro 

kompenzira. Takoj je opazno, če ni utrjevanja. Vse naloge, ki zahtevajo logično sklepanje, 

abstraktno mišljenje in povezovanje, rešuje težje, ob pomoči učitelja ali z vizualnimi oporami 

(merske enote, ulomki, besedilne naloge). Potrebuje individualno pomoč, ki jo rad sprejme. 

Doma veliko dela in je razočaran, če je ocena slabša. Rad ima šport, tehniko in likovno vzgojo. 

Obvlada znanja s področja tehnike in tehnologije ter gospodinjstva. Pri omenjenih predmetih je 

zelo uspešen. Rad zbada ljudi okrog sebe, čeprav ne misli slabo. To je moteče pri pouku, saj 

nenamerno moti delovno dinamiko.  

 

Analiza Desetminutnega testa za ugotavljanje avtomatizacije aritmetičnih  dejstev in postopkov 

ŽG je pri Desetminutnem testu za ugotavljanje avtomatizacije aritmetičnih dejstev in 

postopkov, dosegel 75 točk, oziroma 64 %.  Pravilno je rešil 41 računov, 19 računov je rešil 

napačno. Pri računih, ovrednotenih z eno točko, je dosegel 18 točk od 26. Napačno je izračunal 

8 računov (42 + 50=; 18 : 3=; 8 x 3= ; 11 – 8=; 56 – 30=; 43 + 25=; 28 : 7=; 45 : 5=; ). Pravilno 

je rešil 12 srednje zahtevnih računov, ki so bili ovrednoteni z dvema točkama. Dosegel je 24 

točk od možnih 34. 5 računov je rešil narobe (7 x 8 =; 48 : 6=, 11 – 8=; 340 + 460=; 6 x 9=). 

Pri računih, ovrednotenih s tremi točkami, je učenec dosegel 33 točk od 57, torej je pravilno 

rešil 11 računov. 8 računov je rešil napačno ( 3+4+13=;  ___ : 8= 32; 328 – 156=; 63 + (54:9)=; 

57 + (3x9)=; 528 – 165=; 234 + 178=; 82 – (20:4)=).  

Glede na dobljeni rezultat, ima učenec težave z avtomatizacijo poštevanke, torej priklicem 

osnovnih aritmetičnih dejstev. Napačno je rešil večino sestavljenih računov, kar je posledica 

slabe avtomatizacije poštevanke ter deljenja. Pri računih seštevanja in odštevanja do 20, sem 

opazila, da si pomaga s štetjem na prste. C. Goldfus (2010, v Kavkler, 2015) opominja, da je 

avtomatizacija dejstev nujno potrebna za hitro reševanje enostavih računskih nalog, ker 

omogoči sprostitev prostora v delovnem spominu med reševanjem zahtevnejših računov, da se 

lahko ob avtomatiziranih dejstvih, učenec popolnoma posveti postopku računanja. Pri učencu 

je potrebno utrditi osnovna aritmetična dejstva do avtomatizacije, da bo lahko sprostil delovni 

spomin za zahtevnejše postopke. 
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Analiza nalog objektivnega tipa za preverjanje obvladovanja ulomkov 

 

ŽG je 1. nalogo objektivnega tipa za preverjanje znanja ulomkov rešil pravilno, pozna pojem 

celota. Pri 2. nalogi, je bilo potrebno geometrijske modele razdeliti na več enakih delov. Učenec 

je dva lika razdelil le na polovico (krog in trikotnik), ki sta tudi zahtevnejša za razdeljevanje na 

enake dele. Pravokotnik in šestkotnik je uspešno razdelil na več enakih delov. Pri 3. nalogi je 

uspešno poimenoval posamezne dele ulomkov. Pri 4. nalogi sem preverjala povezavo med 

geometrijskimi modeli ter formalnim zapisom ulomka. Tudi to nalogo je učenec rešil pravilno. 

Pri 5. nalogi, je bilo potrebno določiti del celote pri aritmetičnih modelih (ločenih elementih). 

Učenec je napačno rešil prvo nalogo, obkrožil je vse 4 predmete, v množici 4 predmetov. 

Zavedla ga je množica 4 števil in  
1

4
. Pri naslednjem primeru je upošteval celoto ter nalogo rešil 

pravilno. Tretji primer je zahteval izračun ene četrtine od 12. Tega primera učenec ni rešil. Iz 

tega lahko ugotovimo, da učenec ne obvlada koncepta aritmetičnih modelov. 6. naloga 

predstavlja enega izmed težjih konceptov, saj je bilo potrebno določiti del celote pri 

geometrijskih modelih, pri katerih se število delov ni ujemalo z imenovalcem ulomka. Ulomek 
1

3
 je bilo potrebno osenčiti na pravokotniku, ki je bil razdeljen na 12 delov. Učenec se ni 

osredotočil na celoto – pobarval je le tri kvadratke. Pri naslednjem primeru je bilo potrebno 

izračunati 
3

4
  od 12 kvadratkov pravokotnika. Tukaj je zopet pobarval tri kvadratke, kar je seveda 

napačno.  Naslednja, 7. naloga, je preverjala razumevanje koncepta uporabe številske premice. 

Na premico je pravilno umestil ulomek   
1

2
. V naslednji, 8. nalogi, je bilo potrebno določiti pare 

enakovrednih ulomkov, kar učenec ni znal rešiti. Pri 9. nalogi je primerjal velikost dveh 

ulomkov na številski premici. Obe točki na premici je označil kot  
1

2
 , večjega ulomka tudi s 

pomočjo premice ni znal določiti. 10. naloga je preverjala velikostne odnose med ulomki. 

Učenec je pravilno je rešil prva dva primera (
2

5
 < 

8

10
  ter  

1

3
 < 

6

8
 ), primera 

3

5
 < 

3

6
  ter  

2

4
 > 

1

2
  pa je 

rešil napačno. Pri vseh 4 primerjavah je učenec upošteval pravila za naravna števila. Pri prvih 

dveh primerih je s takšnim razmišljanjem, podobno kot sošolci, sicer dobil pravilen rezultat, 

druga dva napačno rešena primera pa sta potrdila nepoznavanje konceptov ulomkov, saj je tudi 

on uporabil pravila za urejanje naravnih števil in ne ulomkov. Zadnja, 11. naloga, je zahtevala 

računanje z ulomki. Pravilno je rešil le en račun seštevanja z enakim imenovalcem. Opaziti je 

nepoznavanje postopkov, pogosto uporabo napačnega znaka pri računski operaciji (zamenjal je 

računski operaciji seštevanja in odštevanja) ter nepoznavanje strategije iskanja skuupnega 

imenovalca. Pri učencu se težave kažejo predvsem v priklicu dejstev in posledično tudi 

postopkov. Analiza testa kaže, da mora učenec naprej pridobiti dobre konceptualne osove, da 

bo lahko osvojil tudi proceduralno znanje in predvsem razumevanje le-tega. 

 

Učenka PKG 

 

PKG je rojena junija, leta 2002. Do četrtega razreda je obiskovala redno osnovno šolo, na 

osnovno šolo s PP z NIS se je vključila v petem razredu. Je edini otrok v družini. Učenka je 

mirna, tiha in redkobesedna. Med poukom govori le takrat, kadar je vprašana oz. kadar to 

zahteva naloga. Potrebuje pozitivne spodbude s strani učitelja ter občasno dodatno razlago in 
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vodenje. Pri pouku je tiha in delovna. S sošolci navezuje pozitivne stike, rada jim priskoči na 

pomoč, če le lahko. Išče konstruktivne in logične rešitve. Zanimajo jo filmi in dramske igre, 

rada bi postala igralka. Dobro se vživlja v situacije, igra različne like in jih oponaša. Govorno 

je spretna – govori lepo, knjižno slovenščino, ima bogat besedni zaklad, povedi so 

polnopomenske. Velikokrat preseneti s poznavanjem najrazličnejših splošnih vsebin. Pri 

zapisih je veliko slovničnih in pravopisnih napak - izpuščanje črk in strešic, nekončnih ločil. 

Njeno šibko področje je branje, bere počasi, zatikajoče, težko veže zloge. Branje je za 

poslušalca na trenutke skoraj nerazumljivo. Ko je poklicana, se trudi tekoče brati, a ji vedno ne 

uspe. Pri učenju besedil na pamet ima prilagojeno ocenjevanje. Pri družboslovju in naravoslovju 

izkazuje veliko predznanja, ki ga težje nadgradi zaradi kompleksnosti novih besed, ki jih težje 

prebere in včasih napačno pomni. Pri pouku matematike je tiho in ne pove, da česa ne zmore 

ali razume. Poštevanka še ni avtomatizirana, pisnega odštevanja še ni osvojila. Posamezno snov 

razume in zmore samostojno pravilno rešiti naloge.  Težave ji povzročajo naloge, ki zahtevajo 

logično sklepanje, abstraktno mišljenje ter povezovanje. Besedilno nalogo reši, če le-ta vsebuje 

eno, manj zahtevno računsko operacijo, z enostavnimi postopki. Pomanjkljivo reši besedilne 

naloge, ki imajo več korakov reševanja ali zahtevajo več rešitev. Pri geometriji je zelo natančna. 

Pogosto je prehitro zadovoljna s svojim rezultatom. Pri družboslovju ima veliko predznanja in 

lažje povezuje nove pojme s celoto. Rada sodeluje pri pogovorih o aktualnih temah. Pri 

gospodinjstvu je usvojila osnovna znanja, ob vodenju zna sestaviti jedilnik za svoje prehranske 

potrebe ob alergiji. Pri ročnem in strojnem šivanju potrebuje usmerjanje, a naredi lep izdelek. 

Likovno ustvarjanje je njeno močno področje. Med odmorom dostikrat ostaja v razredu in 

skicira risbe v zvezek. Pri pouku tehnike potrebuje usmerjanje in pomoč pri močnejših prijemih. 

Težave ima pri načrtovanju, a vztraja pri dokončanju izdelka.  

 

Analiza Desetminutnega testa za ugotavljanje avtomatizacije aritmetičnih  dejstev in postopkov 

PKG je na Desetminutnem testu za ugotavljanje avtomatizacije aritmetičnih dejstev in 

postopkov, dosegla 70 točk, oziroma 62 %.  Pravilno je rešila 41 računov, 21 računov je rešila 

napačno. Pri računih, ovrednotenih z eno točko, je dosegla 21 točk od 26. Napačno je izračunala 

5 računov (18 : 3 =; 8 x 3 =; 28:7=; 614 – 500=; 754 – 102=). Pravilno je rešila 11 srednje 

zahtevnih računov, ki so bili ovrednoteni z dvema točkama. Dosegla je 22 točk od 34. 4 račune 

je rešila narobe (870 – 630=; 7 x 8=;  48 : 6 =; 340+460=), 2 pa ni rešila ( 82 – 26=; 37 + 58=). 

Pri računih, ovrednotenih s tremi točkami, je učenka dosegla 27 točk od 57, torej je pravilno 

rešila le 9 računov. 6 računov je rešila napačno ( 3+4+13=;  ___ : 8=32; 63 + (54 :6)=; 528 - 

165=; 49 + (3x7)=; 81 – (7x9)=), 4 pa ni reševala (653 + 206=; 328 – 165=; 740 + 260=; 541 - 

___ = 300). Učenka ima težave z avtomatizacijo poštevanke in deljenja, kar potrjujejo tudi 

rezultati testa. Napačno je rešila večino sestavljenih računov, kar je posledica slabe 

avtomatizacije poštevanke ter deljenja ter neobvladovanja postopka računanja. Učenka ima 

slabo avtomatizirana osnovna deklarativna dejstva seštevanja in odštevanja do 1000. Pogosto 

zamenjuje števke pri pisanju, zato je pri poštevanki težko določiti, ali ima za posamezen rezultat 

napačen priklic, ali se je le zmotila pri pisanju. Pri učenki je potrebno utrjevanje osnovnih 

aritmetičnih dejstev poštevanke ter deljenja do 100, do avtomatizacije. Prav tako je opaziti 

slabše razumevanje postopkov. 
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Analiza nalog objektivnega tipa za preverjanje obvladovanja ulomkov 

 

PKG je 1. nalogo objektivnega tipa za preverjanje znanja ulomkov rešila uspešno, pravilno je 

obkrožila vse celote. Pri 2. nalogi je geometrijske modele pravilno razdelila na več enakih 

delov. Pri 3. nalogi je pravilno poimenovala posamezne dele ulomkov. Pri 4. nalogi sem 

preverjala povezavo med geometrijskimi modeli ter formalnim zapisom ulomka, kar je učenka 

rešila pravilno. Pri 5. nalogi, je bilo potrebno določiti del celote pri aritmetičnih modelih 

(ločenih elementih). Učenka je pravilno obkrožila 
1

4
  predmetov pri aritmetičnem modelu, pri 

drugem primeru je pravilno ugotovila, kolikšen del množice je obarvan, tretji primer je zahteval 

izračun ene četrtine od 12, kar pa učenka ni rešila. 6. naloga predstavlja enega izmed težjih 

konceptov za razumevanje, saj je bilo potrebno določiti del celote pri geometrijskih modelih, 

pri katerih se število delov ni ujemalo z imenovalcem ulomka. Učenka naloge ni rešila, je pa 

štela kvadratke in ker se imenovalca ulomkov nista ujemala s celoto (
1

3
 in 

3

4
 , kvadrat pa je bil 

razdeljen na 12 delov), naloge ni rešila. Naslednja 7. naloga, je preverjala razumevanje 

koncepta uporabe številske premice, kjer je učenka pravilno umestila ulomek 
1

2
 na številsko 

premico. V naslednji, 8. nalogi, ni znala povezati parov enakovrednih ulomkov. Rešila ni niti 

9. naloge, kjer je bilo treba primerjati velikost dveh ulomkov na številski premici. 10. naloga je 

preverjala velikostne odnose med ulomki. Učenka je pravilno rešil prva dva primera, (
2

5
 < 

8

10
  ter  

1

3
 < 

6

8
 ) pri tem je uporabila strategijo iskanja skupnega imenovalca. Primer 

3

5
 < 

3

6
  je rešila 

napačno. Tudi tukaj je najprej izračunala skupni imenovalec, vendar števca in imenovalca ni 

pomnožila z istim številom. Pri zadnjem primeru je napačno primerjala ulomka 
2

4
 > 

1

2
 , vendar 

tu ni iskala skupnega imenovalca. Verjetno je preprosto posplošila pravila za cela števila in 

določila, da je ulomek 
2

4
 večji kot 

1

2
. Zadnja, 11. naloga, je zahtevala računanje z ulomki. 

Pravilno je rešila tri račune. Pri računu, kjer sta bila različna imenovalca, je ustrezno poiskala 

skupni imenovalec, ter seštela števca, imenovalec pa prepisala. Postopek za računanje z ulomki 

pozna, pri enem računu je napačno zmnožila 2x3, ter dobila napačen rezultat. Pri računu 

odštevanja je zamenjala znak za računsko operacijo, ter namesto odštevanja, uporabila 

operacijo seštevanja. Učenka pozna pravila za računanje z ulomki in razume, da mora za rešitev 

naloge, kjer so imenovalci različni, poiskati najmanjši skupni imenovalec. Kot kaže že analiza 

Desetminutnega aritmetičnega testa, ima učenka težave s priklicom aritmetičnih dejstev 

(poštevanka), pri računanju pa pogosto dela tudi proceduralne napake. Analiza testa nam 

narekuje, da mora učenka najprej pridobiti konceptualno znanje o ulomkih, na podlagi tega pa 

bo lažje razumela in priklicala pravilne postopke računanja z ulomki.  

 

Učenka ML 

 

ML je rojena aprila, 2001. Živi z mamo in mlajšo sestro. V lanskem letu je bila odsotna zaradi 

hudih zdravstvenih zapletov, saj jo je zadela lažja možganska kap. Pri učenki so ugotovili tudi 

presnovno bolezen, zaradi katere mora paziti na prehrano in se strogo držati dnevnega vnosa 

kalorij. Težave zaradi bolezni so učenki pustile posledice na področju koncentracije in spomina, 

zato potrebuje veliko pomoči in usmerjanja. ML je vedoželjna in motivirana deklica. Rada ima 
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sošolce in sošolke, navezuje pozitivne prijateljske stike. Velikokrat se med poukom zaklepeta, 

potrebno jo je opomniti, da mora končati delo. Dejavnostim pri pouku sledi in jih izvaja po 

svojih najboljših močeh. Ponovno je osvojila določena znanja, ki jih je obvladala pred 

možgansko kapjo, posledice pa so kljub trudu, da bi nadoknadila zamujeno, še vedno najbolj 

opazne na področju pomnjenja in priklica (poštevanka, pravila za pisno odštevanje, značilnosti 

geometrijskih likov). Ker ve, da je nekoč snov že znala, je občasno potrta, kadar česa ne zna. Iz 

tega razloga ima nekoliko odklonilen odnos do nekaterih predmetov, predvsem do matematike, 

ki ji povzroča tudi največje težave. Potrebuje vizualne opore (kartonček za poštevanko, tabelo 

za merske enote) in pozitivne spodbude. Najšibkejše področje so merske enote, ulomki ter 

besedilne naloge, katerih sama v večini primerov ne reši. Še vedno ni usvojila postopka pisnega 

deljenja, med računanjem se izgubi in dela veliko proceduralnih napak. Nekoliko šibkejša je na 

področju branja, bere počasi in zatikajoče, zaradi tega je slabše njeno bralno razumevanje. 

Prebrano pomanjkljivo obnovi. Uspešna je na likovnem področju – rada riše in svoj talent deli 

z drugimi. Uživa v glasbi in obiskuje pevski zbor. Pri naravoslovju in družboslovju težko 

prikliče dejstva, slabo pomni podatke, vendar jih povezuje med seboj. Pri športni vzgoji je kljub 

zdravstvenim težavam med uspešnejšimi učenci. Pri gospodinjstvu je ob minimalnem 

usmerjanju uspešno dosegla zastavljene cilje, naučila se je šivati ročno in strojno, samostojno 

si pripravi in izračuna ustrezni jedilnik za svoje prehranske potrebe. Pri tehniki ima težave pri 

načrtovanju, potrebuje vodenje in usmerjanje učitelja. Zaradi težav s spominom ima 

omogočeno ocenjevanje znanja po delih, kar se je izkazalo za zelo uspešno, prav tako pa je 

učenka pridobila na samozavesti.  

 

Analiza Desetminutnega testa za ugotavljanje avtomatizacije aritmetičnih  dejstev in postopkov 

 

ML je na Desetminutnem testu za ugotavljanje avtomatizacije aritmetičnih dejstev in 

postopkov, dosegla 60 točk, oziroma 51 %.  Pravilno je rešila 33 računov, 29 računov je rešila 

napačno. Pri računih, ovrednotenih z eno točko, je dosegla 14 točk od 26. Napačno je izračunala 

6 računov (8 x 3 =; 6 – 2=; 7 – 5=; 8 – 6=; 28 : 7=; 45 : 5=; ), 6 pa jih ni reševala (520 + 200=; 

447 + 320=; 56 – 30=; 43 + 25=; 614 -500=; 754 -102=). Pravilno je rešila 11 srednje zahtevnih 

računov, ki so bili ovrednoteni z dvema točkama. Dosegla je 22 točk od 34. 4 račune je rešila 

narobe (48 : 6=; 9 - ___ = 5; 42 : 7=; 6 x 9= ), 2 pa ni rešila (870 - 630=; 340 + 460 =). Pri 

računih, ovrednotenih s tremi točkami, je učenka dosegla 24 točk od 57, torej je pravilno rešila 

le 8 računov. 2 računa je rešila napačno ( 3+4+13=; 8 +5+7=), 9 pa jih sploh ni reševala (__ : 8 

= 32; 25 + (4x8)=; ___ x 6 = 48; 528 – 165 =; 234 + 178=; 541 - ___ = 300; 82 – (20 : 4); 49 + 

(3x7)=; 81 – (7x9)=). Pregled preizkusa nam kaže, da ima učenka slabo avtomatizirana osnovna 

deklarativna dejstva seštevanja in odštevanja do 10, koncept seštevanja in odštevanja 

dvomestnih in tromestnih števil ter neavtomatizirao poštevanko, na kar vplivajo težave s 

počasnim priklicem. Učenka ima težave tudi s proceduralnim znanjem.  

 

Analiza nalog objektivnega tipa za preverjanje obvladovanja ulomkov 

 

ML je 1. nalogo objektivnega tipa za preverjanje znanja ulomkov rešila pravilno. Pri 2. nalogi 

je geometrijske modele uspešno razdelila na več enakih delov. Pri 3. nalogi je pravilno 

poimenovala posamezne dele ulomkov. Pri 4. nalogi sem preverjala povezavo med 
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geometrijskimi modeli ter formalnim zapisom ulomka, pri čemer je bila uspešna. Pri 5. nalogi, 

je bilo potrebno določiti del celote pri aritmetičnih modelih (ločenih elementih). Prvega 

primera, kjer je bilo potrebno obkrožiti 
1

4
 v množici štirih elementov, učenka ni rešila. Pri 

drugem primeru je pravilno ugotovila, kolikšen del množice je obkrožen in to tudi pravilno 

zapisala, tretjega primera pa ni reševala. 6. naloga predstavlja enega izmed težjih konceptov za 

razumevanje, saj je bilo potrebno določiti del celote pri geometrijskih modelih, pri katerih se 

število delov ni ujemalo z imenovalcem ulomka. Učenka se ni osredotočila na celoto ter 

razmerje med števcem in imenovalcem, upoštevala je le števec in pri prvem primeru pobarvala 

en kvadratek (označiti je bilo potrebno  
1

3
 lika), pri drugem pa tri kvadratke (označiti je bilo 

potrebno  
3

4
 lika). Naslednja, 7. naloga, je preverjala razumevanje koncepta uporabe številske 

premice. Učenka je vse točke na premici označila z eno polovico, kar kaže na nerazumevanje 

številske premice kot reprezentacije. V naslednji, 8. nalogi, je bilo potrebno določiti pare 

enakovrednih ulomkov. Učenka naloge ni rešila. Pri 9. nalogi je bilo treba primerjati velikost 

dveh ulomkov na številski premici. Na mesto, kjer bi morala označiti  
1

2
 , je označila  

1

4
. Rešitev 

je ugibala. 10. naloga je preverjala velikostne odnose med ulomki. Učenka je pravilno rešil prvi 

in tretji primer (
2

5
 < 

8

10
, 

3

5
 > 

3

6
), drugi in četrti primer je rešila napačno. Zadnja, 11. naloga je 

zahtevala računanje z ulomki. Učenka je pravilno rešila tri račune. Pri prvem računu, kjer sta 

bila različna imenovalca, je števca seštela, imenovalca pa zmnožila. Pravilno je rešila račune 

seštevanja in odštevanja, ki so imeli skupni imenovalec. Pri računu, ki je zahteval iskanje 

skupnega imenovalca, si je pomagala s pomočjo večkratnikov, vendar jih je nanizala napačno. 

Postopek in pravila za računanje z ulomki delno pozna, zaradi prevelike okupiranosti s 

priklicem poštevanke se zmede pri postopku in ga med računanjem pozabi.  

 

3.3.2 Povzetek rezultatov nalog optimalnega tipa za preverjanje ulomkov za vse učence 

ter ključne ugotovitve za pripravo treninga 

 

Pri pregledu rezultatov posamezne naloge ugotovimo, da imajo učenci zelo različna znanja o 

ulomkih. Iz odgovorov pri 1. nalogi je razvidno, da vsi učenci poznajo pojem celote. Strnad 

(1997) navaja, da je pomembno, da znajo učenci najprej prepoznati celoto. Pri 2. nalogi je bilo 

potrebno celoto razdeliti na več enakih delov. Polovica učencev je like pravilno razdelila na več 

enakih delov, preostali pa so imeli težave z razdelitvijo trikotnika in kroga. Razdelitev celote 

na neenako velike dele je pogosta napaka, na kar opozarja tudi avtorica A. Hansen (2014), ki 

meni, da se to dogaja zato, ker so učenci pri pouku na enake dele razdeljevali samo pravokotnike 

in kvadrate, s tem pa niso razvili razumevanja, da ista strategija razdeljevanja ne velja tudi za 

trikotnik in krog. Nujno je, da se učenci zavedajo, da morajo biti posamezni deli celote enako 

veliki (Van de Walle, 2007). Vsi učenci so pravilno rešili 3. nalogo, saj so ustrezno prepoznali 

in poimenovali dele ulomka. Pri 4. nalogi so vsi učenci uspešno določili del celote pri 

geometrijskih modelih ter ga zapisali s formalnim zapisom. Geometrijski modeli zagotavljajo 

uporaben kontekst za poučevanje ulomkov, kar poudarjata tudi Tian in Siegler (2017), vendar 

lahko pretirana uporaba teh modelov vodi do generalizacije napačnih predstav o ulomkih, kar 

lahko opazimo v 5. nalogi, kjer so učenci določevali dele celot pri aritmetičnih modelih.  Naloge 

nihče ni rešil pravilno. Učenci težko razumejo idejo, da množica predstavlja celoto, podmnožice 
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pa njene dele (Lipovec, Antolin, Vaupotič, 2012). Zaradi pretrganih velikosti se učenci ne 

osredotočijo na vse elemente v skupini, zato nanje ne gledajo kot na celoto, kar je po mnenju 

A. Hansen (2014), ena izmed pogostejših napak pri razumevanju ulomkov. Določanje delov 

celot pri geometrijskih modelih, pri katerih se število razdeljenih delov ni ujemalo z 

imenovalcem ulomka, je zahtevala 6. naloga, katero pa so vsi učenci rešili napačno. Učenci se 

niso osredotočili na celoto ter razmerje med števcem in imenovalcem, temveč so zgolj prešteli 

toliko delov pravokotnika, kot jih je bilo določenih v imenovalcu (npr. pri primeru, kjer je bilo 

potrebno na pravokotniku, ki je bil razdeljena na 12 delov, določiti 
1

3
 , so učenci le prešteli tri 

kvadratke, enega označili, ostalih devet pa zanemarili). J. McNamara in M. Shaughnessy (2015) 

opozarjata, da so učenci pogosto preveč osredotočeni na strategijo štetja delov celote, ob tem 

pa pozabijo na najpomembnejše dejstvo, da morajo biti vsi deli celote enako veliki. Iz tega 

razloga jim je potrebno zagotoviti veliko vaj razdeljevanja. Pri 7. nalogi sem preverjala uporabo 

številske premice, ki je po izsledkih stroke, ena izmed najaktualnejših in uporabnih 

reprezentacij, ki učencem omogoča boljše razumevanje konceptov ulomkov (Tian in Siegler, 

2017; Fennel in Karp, 2017; Gersten, Schumacher in Jordan, 2017).  Ulomek  
1

2
  je na številsko 

premico pravilno umestila le polovica učencev. Uporabnost in učinkovitost številske premice, 

kot nadgradnjo tradicionalnih reprezentacij z geometrijskimi modeli, sta potrdili tudi N. 

Hamdan in E. A. Gunderson (2017), ki sta izvedli raziskavo z dvema skupinama otrok, pri 

kateri so bili uspešnejši učenci, ki so koncepte ulomkov spoznavali s pomočjo številske 

premice. Pomembna prednost uporabe številske premice kot reprezentacije je, da lahko na njej 

ponazorimo mešane ulomke, hkrati pa je neskončna ter učencem pomaga pri razumevanju 

dejstva, da so med dvema ulomkoma še mnogi drugi ulomki. Raziskovalci (Kavkler, 2015; 

Siegler idr., 2015) opozarjajo, da morajo imeti učenci najprej usvojen koncept številske premice 

z naravnimi števili. Prav tako pa mora biti prehod od konkretne do abstraktne ponazoritve 

številske premice speljan postopoma. 8. naloga je zahtevala določanje in iskanje enakovrednih 

ulomkov. Vsi učenci so nalogo rešili napačno ali pa je sploh niso reševali. Koncept iskanja 

enakovrednih ulomkov je eden izmed najtežjih, pomembno je, da učenci najprej razumejo 

koncept enakovrednih ulomkov (kdaj sta ulomka enakovredna), nato pa tudi postopek, kako 

ulomke krajšamo in razširjamo (Van de Walle, 2007; Shin in Pedrotty Bryant, 2015). Zelo slabe 

rezultate so učenci dosegli pri 9. nalogi, saj so na številsko premico morali umestiti dva ulomka 

in ju primerjati po velikosti. Celotne naloge ni rešil nihče. Nekateri učenci so rešitev ugibali. 

Kot navajajo mnogi avtorji, smo tudi mi ugotovili, da učenci posplošujejo pravila, ki veljajo za 

cela števila, na ulomke (ulomek 
1

4
 je večji kot ulomek 

1

2
 , saj je 4 > 2). Vukovic idr. (2014) 

opozarjajo, da nobena lastnost celih števil ne velja tudi za racionalna števila, to pa učenci zaradi 

neutrjenih konceptov pogosto pozabljajo, kar se je izkazalo tudi pri naši skupini devetošolcev. 

Nepoznavanje koncepta številske premice potrjuje tudi dejstvo, da učenci nimajo predstav, da 

števila na številski premici naraščajo od leve proti desni. Lastnost, ki je skupna ulomkom in 

celim številom je, da lahko obe vrsti števil, po naraščujoči vrednosti, predstavimo na številski 

premici (Bailey, Siegler in Geary, 2014). Primerjava ulomkov po velikosti, pri 10. nalogi,  je 

učencem delala veliko preglavic. Pri pregledu nalog se zopet opazi vpliv posploševanja lastnosti 

celih števil na ulomke, na kar opozarjajo mnogi avtorji (Meert, Gregoire in Noel, 2009, v 

Bailey, Siegler in Geary, 2014). Večina učencev je s tem razmišljanjem prva dva primera zgolj 

naključno rešila pravilno, pri drugih dveh primerih pa smo se prepričali, da ne poznajo 
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konceptov ulomkov ter da uporabljajo pravila za urejanje naravnih števil. Nekaj učencev je 

uporabilo strategijo za iskanje skupnih imenovalcev, ob tem pa so delali proceduralne napake, 

zato so bile naloge rešene napačno. N. Hamdan in E. A. Gundersen (2017) spodbujata 

ocenjevanje vrednosti posameznih ulomkov, kot pomemben predpogoj, da dobijo učenci 

občutek približne vrednosti posameznega ulomka. Van de Walle, Karp in Bay Williams (2009, 

v McNamara in Shaughnessy, 2015), navajajo različne strategije za primerjavo ulomkov, 

vendar so se devetošolci večinoma posluževali ugibanja ali iskanje najmanjšega skupnega 

imenovalca. Največje težave, ki sem jih pri analizi nalog zasledila pri učencih, so se na področju 

konceptualnega znanja izkazale pri primerjanju velikostnih odnosov med ulomki ter iskanju 

enakovrednih ulomkov, kar sovpada z izsledki stroke, saj sta tudi Shin in Pedrotty Bryant 

(2015) ti dve področji izpostavila kot najzahtevnejši. Proceduralno znanje, ki se nanaša na 

aritmetične operacije in računanje z ulomki, so morali učenci izkazati pri 11. nalogi. Mnogi 

raziskovalci, med njimi tudi Tian in Siegler (2017) navajajo, da učenci, zaradi utrjenih 

konceptov računanja z naravnimi števili, pogosto uporabljajo napačne strategije za računanje z 

ulomki. Najpogostejše napake pri računanju z ulomki, ki jih je izpostavila A. Hamdan (2017), 

so se pojavljale tudi pri naši skupini učencev. Učenci so večinoma uporabili napačne postopke 

in iz tega razloga števce in imenovalce med sabo seštevali ali odštevali, določeni učenci pa so, 

zaradi prevelike okupiranosti s priklicem poštevanke, kljub poznavanju postopka, račune rešili 

napačno.  

 

3.4 TRENING KONCEPTUALNEGA IN PROCEDURALNEGA ZNANJA 

PRI RAČUNANJU Z ULOMKI 

 

3.4.1 Načrtovanje treninga 

 

Trening je potekal dva meseca in sicer v aprilu in maju 2018. V tem času sem z učenci izvedla 

17 srečanj. Prvo in zadnje srečanje so reševali Desetminutni test za ugotavljanje avtomatizacije 

aritmetičnih dejstev in postopkov in naloge objektivnega tipa za preverjanje ulomkov. Srečanja 

so potekala dvakrat tedensko, pri urah dopolnilnega pouka ali pred začetkom pouka, v matični 

učilnici devetošolcev. Program treninga sem pripravila na osnovi teoretičnih spoznanj in 

zbranih informacij, pridobljenih pri Desetminutnem testu za ugotavljanje aritmetičnih dejstev  

in postopkov ter nalogah objektivnega tipa za preverjanje konceptualnega in proceduralnega 

znanja ulomkov, kar mi je predstavljalo osnovo za pripravo aktivnosti in dejavnosti pri treningu. 

Pred začetkom treninga, sem vsakemu učencu pripravila mapo, kamor je tekom treninga 

shranjeval svoje izdelke in delovne liste. Vsako srečanje je bilo sestavljeno iz uvoda, izhodišča, 

glavnega dela, povzetka in zaključka. V uvodnem delu so potekale aktivnosti za utrjevanje 

aritmetike (hitro seštevanje in odštevanje do 100, hitro množenje in deljenje do 100 do 

avtomatizacije). Izbor dejavnosti je potekal sproti, glede na napredek in individualne značilnosti 

učencev. Pri delu sem upoštevala učenčeva močna področja in interese, sploh pri nalogah, ki 

sem jih jemala iz življenjskega konteksta. Cilje treninga sem prilagodila predznanju učencev. 

Izhodišča za pripravo treninga so bile različne ugotovitve in spoznanja naših in tujih avtorjev, 

ki sem jih povzela v izhodiščenem delu. V teoretičnem delu sem po različnih avtorjih povzela 

najpogostejše napake, ki se pojavljajo pri ulomkih, ker sem želela preveriti, ali se vse te napake 
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resnično pojavljajo tudi v praksi. V pripravo posamezne ure sem vključila mnogo didaktičnih 

materialov, pripomočkov, veliko sem jih izdelala sama. Da bi vključila čimveč konkretnih 

življenjskih problemov, sem v trening vključila medpredmeto povezovanje z gospodinjstvom, 

likovno in športno vzgojo. S tem povezovanjem ter uporabo različnih pripomočkov in 

materialov, sem želela ure treninga narediti zanimivejše in privlačnejše ter tako učence čimbolj 

motivirati za delo. Pomemben del pri treningu je bila tudi verbalizacija, saj je le-ta zelo 

pomembna za razumevanje ulomkov.  

 

3.4.2 Namen in cilji treninga 

 

Namen treninga je bil izboljšati konceptualno in proceduralno znanje ulomkov, z uporabo 

različnih didaktičnih materialov, pripomočkov, ponazoril ter življenskih nalog 

 

Cilji treninga:  

 

1. UTRJEVANJE OSNOVNIH 

ARITMETIČNIH OPERACIJ 

1.a) Učenci hitro seštevajo in odštevajo v 

obsegu do 100. 

1.b) Učenci avtomatizirajo poštevanko vseh 

števil. 

1.c) Učenci hitro delijo v obsegu do 100. 

2. CELOTA IN DEL CELOTE 2.a) Učenci razdeljujejo celote na enake dele 

s pomočjo konkretnega materiala in 

različnih modelov. 

2.b) Učenci razumejo pojem del celote. 

2.c) Učenci razumejo, da so celote lahko 

različnih velikosti. 

2.d) Učenci  določajo dele celote s pomočjo 

aritmetičnih  modelov. 

2.e) Učenci poznajo matematični jezik in 

terminologijo, vezano na ulomke. 

2.f) Učenci med seboj primerjajo dele celote 

ter jih urejajo po velikosti. 

2.g) Učenci razumejo koncept številske 

premice za reprezentacijo ulomkov. 

2.h) Učenci določajo mesta delov celote na 

številski premici. 

3. PRIMERJANJE IN UGOTAVLJANJE 

VELIKOSTNIH RAZMERIJ MED 

ULOMKI, EANKOVREDNI ULOMKI 

3.a) Učenci določajo velikostna razmerja 

med ulomki z istim imenovalcem s pomočjo 

različnih reprezentacij in strategij. 

3.b) Učenci določajo velikostna razmerja 

med ulomki z različnim imenovalcem s 

pomočjo različnih reprezentacij in strategij. 
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3.c) Učenci poznajo strategije za iskanje 

skupnega imenovalca. 

3.d) Učenci razumejo pojem enakovredni 

ulomek. 

3.e) Učenci vedo, da je pri enakovrednih 

ulomkih zapis različen, vrednost pa ostaja 

enaka. 

4. RAZŠIRJANJE IN KRAJŠANJE 

ULOMKOV 

4.a) Učenci razširjajo ulomek s pomočjo 

poštevanke.  

4.b) Učenci krajšajo ulomke s pomočjo 

deljenja.  

4.c) Učenci poznajo pravila za razširjanje in 

krajšanje ulomkov. 

5. RAČUNANJE Z ULOMKI 

SEŠTEVANJE IN ODŠTEVANJE 

ULOMKOV Z ENAKIMI IMENOVALCI 

5.a) Učenci seštevajo ulomke z enakim 

imenovalcem. 

5.b) Učenci odštevajo in odštevajo ulomke z 

enakim imenovalcem. 

5.c) Učenci ponazorijo račune seštevanja in 

odštevanja ulomkov z enakim imenovalcem 

s pomočjo konkretnega materiala. 

6. RAČUNANJE Z ULOMKI 

SEŠTEVANJE IN ODŠTEVANJE 

ULOMKOV Z RAZLIČNIMI 

IMENOVALCI 

6.a) Učenci seštevajo ulomke z različnim 

imenovalcem. 

6.b) Učenci odštevajo ulomke z različnim 

imenovalcem. 

6.c) Učenci ponazorijo račune seštevanja in 

odštevanja ulomkov z različnim 

imenovalcem s pomočjo konkretnega 

materiala. 

Tabela 2: Cilji treninga 

3.4.3 Opis in struktura treninga 

 

Trening je obsegal 15 srečanj. Z učenci sem se srečevala ob torkih ter petkih. Reševanje 

Desetminutnega testa za ugotavljanje avtomatizacije aritmetičnih dejstev in postopkov ter 

naloge objektivnega tipa za preverjanje ulomkov, so učenci rešili v dveh dodatnih urah. Učna 

ura je trajala 45 minut, razdelila pa sem jo na pet delov: uvod, utrjevanje aritmetičnih operacij, 

glavni del, povzetek, zaključek. 

 

Struktura učne ure pri treningu ulomkov: 

 

Uvod: V uvodnem delu smo se z učenci pogovorili o počutju ter aktualnih dogodkih, ki jih pri 

devetošolcih proti koncu šolskega leta ne manjka. 

Izhodišče: Utrjevanje aritmetičnih operacij (seštevanje, odštevanje, množenje in deljenje do 

100): Kot osnovno izhodišče vsake učne ure, sem pripravila zanimive didaktične igre ter 
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pripomočke za utrjevanje posameznih operacij, saj je avtomatizacija le-teh pomemben 

predpogoj za učenje ulomkov.  

 

Glavni del: Učenje osnovnih konceptov ulomkov ter razvijanje proceduralnega znanja.  

 

Povzetek: Pregled in ponovitev ključnih spoznanj pri uri treninga.  

 

Zaključek: Naloge za utrjevanje nove snovi, s pomočjo didaktičnih pripomočkov ter 

življenjskih situacij.  

 

3.4.4 Aktivnosti, dejavnosti ter didaktične igre za utrjevanje osnovnih aritmetičnih 

operacij do 100 

 

3.4.4.1 Utrjevanje poštevanke s pomočjo didaktičnih iger 

 

Ujemi žogo in povej rezultat 

 

Cilj:  

- utrditi poštevanko vseh števil 

 

Pripomočki: mehka žoga 

Način dela: delo v skupini 

 

Izvedba:  

Z učenci smo se postavili v krog. Na glas sem izgovorila račun poštevanke in učencu naključno 

podala žogo. Učenčeva naloga je bila, da čimprej pove rezultat, nato pa si izmisli nov račun 

poštevanke in žogo vrže naslednjemu sošolcu.  Vsi učenci so morali bili pozorni, ali je sošolec 

povedal pravilni rezultat, ali ne. Če je bil rezultat napačen, je moral tisti učenec stati na eni nogi. 

Ko se je drugič zmotil, je izpadel iz igre.  

 

Pobarvaj mrežo in zmagaj! 

 

Cilj:  

- utrditi poštevanko vseh števil 

 

Pripomočki: navadna igralna kocka, prilagojena igralna kocka, predloga (mreža) 20 x 20 cm s 

kvadratki, rdeča barvica, modra barvica. 

Način dela: delo v dvojicah 

 

Izvedba: 

Vsak par učencev je dobil dve igralni kocki ter podlogo z mrežo. Eno igralno kocko sem 

prilagodila, tako da sem na kocko dodala števila 7, 8, 9 in 0. Učenca sta izmenično metala dve 

kocki ter na podlagi rezultata poštevanke pobarvala število kvadratkov na listu.  
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Kvadratki so se morali držati skupaj. Vsak učenec je barval s svojo barvico. Mrežo sta barvala 

toliko časa, dokler nista zapolnila večino prostora. Zmagal je tisti učenec, ki je pobarval večje 

število kvadratkov. 

 
Slika 62: Pobarvaj mrežo in zmagaj 

(Osebni arhiv) 

Igra BUM! 

 

Cilj:  

- utrditi poštevanko vseh števil. 

 

Pripomočki: lesene palčke, na katerih so zapisani računi ulomkov, pet lesenih palčk, na katerih 

je zapisana beseda BUM. 

Način dela: delo v skupini 

 

Izvedba: 

Igra poteka tako, da vse palčke obrnemo v lonček. Na večini palčk so računi z ulomki, na petih 

palčkah pa piše BUM. Učenci so v smeri urnega kazalca, po vrsti vlekli lesene palčke iz lončka. 

Ko so izvlekli svojo palčko, so morali povedati rezultat računa, ki je bil zapisan na palčki. Če 

je bil rezultat pravilen, je učenec palčko obdržal. Če so iz lončka izvlekli palčko, kjer je pisalo 

BUM, so morali vse, do takrat pridobljene palčke, vrniti nazaj v lonček. Zmagal je tisti učenec, 

ki je na koncu mel največ palčk.   
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Slika 63: Igra BUM 

(Osebni arhiv) 

 

Vojna števil 

 

Cilj:  

- utrditi poštevanko vseh števil. 

 

Pripomočki: igralne karte  

Način dela: delo v dvojicah 

 

Izvedba: 

Igra je potekala tako, da sta imela po dva učenca vsak svoj kupček kart (pripravila sem karte od 

številke 1 do 9, karta AS pa je predstavljala število 1). Karte sem premešala in jih razdelila na 

dva kupčka. Navodilo igre je bilo, da sta učenca hkrati obrnila karto iz svojega kupčka. Učenec, 

ki je prvi povedal rezultat zmnožka obeh kart, je lahko vzel obe karti in ju zložil na svoj kupček. 

Igra je potekala tako dolgo, dokler ni zmanjkalo kart. Zmagovalec je bil tisti učenec, ki je zbral 

več kart.  

 
Slika 64: Vojna števil 

(Osebni arhiv) 
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3.4.4.2 Utrjevanje deljenja do 100 

 

Ujemi balone 

 

Cilj:  

- utrditi deljenje v številskem obsegu do 100. 

 

Pripomočki: igralna podloga, 10 žetonov v rdeči barvi, 10 žetonov v modri barvi, 10 žetonov v 

rumeni barvi, igralna kocka 

Način dela: delo v skupini 

 

Izvedba: 

Učencem sem pripravila igralno podlogo in žetone razdelila med tri učence. Vsak učenec je na 

začetek postavil svoj žeton, s katerim se je premikal po poljih, ostane žetone je zadržal pri sebi. 

Igra je potekala tako, da so učenci premikali svoj žeton po igralni podlogi za toliko mest, kolikor 

pik je kazalo na kocki, ko so jo vrgli. Ko je pristala na mestu, kjer je bil zapisan račun, so morali 

povedati rešitev ter položiti enega izmed devetih žetonov na balon (rezultat) v sredini podloge. 

Če je bilo polje že zasedeno, so počakali na naslednji krog. Če je žeton pristal na mestu, kjer je 

bila narisana sličica, so lahko izbrali poljuben balon na sredini podloge. Zmagovalec je bil tisti 

igralec, ki je imel na sredini podlage največ žetonov.  

 
Slika 65: Ujemi balone 

(Osebni arhiv) 

 

Kdo bo dobil več kolačkov? 

 

Cilj:  

- utrditi deljenje v številskem obsegu do 100. 

 

Pripomočki: igralna podloga, 6 žetonov v rdeči barvi, 6 žetonov v modri barvi, igralna kocka 

Način dela: delo v dvojicah 
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Izvedba: 

Po dva učenca sta prejela igralno podlogo. Cilj igre je bil, da učenca pravilno rešita čimveč 

računov, ter prideta do čimvečjega števila kolačkov. Igra je potekala tako, da sta vrgla kocko 

ter začela pri prvem računu, v tisti vrstici, ki je imel enako število pik, kot na vrženi kocki. Ko 

je učenec povedal pravilen odgovor, je lahko v to vrstico, na pravilno odgovorjen račun, 

postavil svoj žeton. Če je naslednji igralec vrgel isto število pik na kocki, je odgovarjal na 

naslednji račun v vrstici. Račune je bilo potrebno reševati po vrsti in tako tudi pomikati žeton 

proti kolačku. Zmagoval je bil tisti učenec, ki je zbral največ kolačkov.  

 

 
Slika 66: Kdo bo dobil več kolačkov? 

(Osebni arhiv) 

 

Tri v vrsto 

 

Cilj:  

- utrditi deljenje v številskem obsegu do 100. 

 

Pripomočki: igralna podloga, rdeča in modra barvica 

Način dela: delo v dvojicah 

 

Izvedba: 

Dva učenca sta prejela po eno igralno podlogo. Cilj igre je bil, da sta izmenično barvala račune 

deljenja v vodoravni ali navpični smeri, pod pogojem, da je bilo s temi tremi števili možno 

izračunati račun deljenja brez ostanka. Naloga ni zahtevala, da morajo biti števila nanizana po 

vrsti kot npr. 36,4,9, lahko so bila zapisana tudi v različnem vrstnem redu kot je 4, 39, 9. Cilj 

naloge je bil, da je bilo potrebno račune deljenja sestaviti iz kombinacije treh števil. Vsak 

učenec je račune barval z drugačno barvo. Zmagal je tisti učenec, ki je pobarval največ 

kombinacij.  
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Slika 67: Najdi tri 

(Osebni arhiv) 

 

Sestavi rože 

 

Cilj:  

- utrditi deljenje v številskem obsegu do 100. 

 

Pripomočki: kartice (cvetni listi) računi, krogci s števili (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) 

Način dela: delo v skupini 

 

Izvedba: 

Učenci so se posedli v krog. Na mizi so bile pripravljene kartice (cvetni listi), na katerih so bili 

napisani računi deljenja. Rezultati v krogih so predstavljali sredino marjetice, računi deljenja 

pa njene cvetne liste. Učencem sem razdelila kroge (vsak učenec je imel različen krog – 5, 6, 

7, 9, 4, 2). Njihova naloga je bila, da so k svojemu rezultatu na sredini marjetice, našli 5 

ustreznih računov, ki so bili napisani na karticah. Učenec, ki je prvi zbral pet računov, ki so se 

ujemali z rezultatom, je bil zmagovalec igre.  

 
Slika 68: Sestavi rože 

(Osebni arhiv) 
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3.4.4.3 Utrjevanje seštevanja in odštevanja do 100  

 

Kdo bo prvi do 100? 

Cilj:  

- utrditi seštevanje in odštevanje v številskem obsegu do 100. 

 

Pripomočki: 40 kartic, na katerih so števila od 0 do 9, igralna podloga, list za sestavljanje 

rezultatov 

Način dela: delo v dvojicah 

 

Izvedba:  

Vsak par učencev je dobil igralno podlogo, 40 kartic ter list, na katerega so zapisovali račune. 

Kartice sem premešala in obrnila tako, da so učenci videli hrbtno stran kartic. Učenca sta s 

kupčka vzela po 6 kartic,  katere sta obrnila in položila na označena mesta.  

Iz teh 6 kartic sta morala sestaviti račun, katerega rezultat se je moral čim bolj približati številu 

100. Za sestavo računa sta izbrala 4 kartice, 2 pa sta ostali za naslednji krog. Ko sta sestavila 

račun, sta s kupa potegnila še 4 kartice, da sta jih imela spet skupno 6 in iz njih čim hitreje spet 

skušala sestaviti račun, katerega rezultat se najbolj približa številu 100. Nalogo so ponovili 

šestkrat, nato smo sešteli vse rezultate. Par, ki se je najbolj približal številki 600, je bil 

zmagovalec igre.  

 
Slika 69: Kdo bo prvi do 100? 

(Osebni arhiv) 

 

Domine seštevanja in odštevanja do 100 

 

Cilj:  

- utrditi seštevanje in odštevanje v številskem obsegu do 100. 

 

Pripomočki: domine z računi seštevanja in odštevanja v številskem obsegu do 100 

Način dela: delo v dvojicah 
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Izvedba: 

Po dva učenca sta dobila kupček domin. Karte oziroma domine, sta razporedila po delovni 

površini ter poiskala domino, ki je označevala začetek igre. Na tej kartici je bil račun seštevanja, 

za katerega sta morala poiskati rezultat na eni izmed domin, ki so bile razporejene po površini. 

Na domini, kjer je bil zapisan pravilen rezultat, je bil zopet napisan naslednji račun. Učenca sta 

izmenično iskala rešitve za račune ter bila pozorna na izmenjujoče se operacije seštevanja in 

odštevanja.  

 
Slika 70: Domine seštevanja in odštevanja do 100 

(Osebni arhiv) 

 

Sestavi palčke 

 

Cilj:  

- utrditi seštevanje in odštevanje v številskem obsegu do 100. 

 

Pripomočki: lesene palčke, na katerih so zapisani računi seštevanja in odštevanja 

Način dela: delo v dvojicah 

 

Izvedba:  

Vsak par učnencev je dobil 11 lesenih palčk, kjer so bili zapisani računi seštevanja in 

odštevanja. Začeli so s palčko, kjer je pisalo START. Na vsaki naslednji palčki je bil zapisan 

rezultat in naslednji račun. Učenca sta sestavljala palčke v zaporedju, glede na zapisane račune. 

Z delom sta končala, ko sta rešila zadnji račun na palčki ter s pomočjo predloge preverila 

pravilne razultate.  
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Slika 71: Sestavi palčke 

(Osebni arhiv) 

 

3.4.5. Aktivnosti, dejavnosti, strategije ter didaktične igre za razvoj konceptualnega 

znanja ulomkov 

 

3.4.5.1. Celota, del celote, razdeljevalje celote na enake dele, poimenovanje delov celote 

 

 Celota, del celote 

 

Cilj: 

- razvijati sposobnost razdeljevanje celote na enake dele s pomočjo konkretnega materiala 

(geometrijski modeli, aritmetični modeli); 

- utrditi znanje o tem, da mora biti celota vedno razdeljena na enake dele, pravična delitev; 

- utrjevanje povezave z razdeljenimi deli.   

 

Pripomočki: list, geometrijski liki, čokolada, litrski vrč, meter, embalaža od jajc, geobord, 

vrečka bonbonov, barvice…. 

Način dela: skupinsko delo 

 

Izvedba: 

Pogovor z učenci, kaj jim predstavlja celoto. Učence sem spodbudila, da so iz primerov 

vsakodnevnega življenja naštevali celote (torta, učenci določenega razreda, miza, vrečka 

bonbonov, ogrlica, liki, kroglice….) 

Učencem sem pripravila aktivnosti za razdeljevanje predmetov: 

- delitev površine šolske mize; 

- delitev table na več delov; 

- prepogibanje lista papirja po navodilu, razrez lista po navodilu (najprej na dva, nato na štiri, 

osem delov). Ko so list pretrgali ali razrezali, so dele lista nalagali na celoto (cel list), da so 

videli, da so deli enako veliki (enako nalogo smo ponovili z jajčno embalažo); 
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- prelivanje vode iz litrskega vrča (pol litra, četrtina litra); 

- risanje na tablo (v razredu je  šest učencev, učenci so skicirali šest učencev ter jih obkrožili – 

pojasnili smo, da razred predstavlja celoto, v kateri je več posameznih elementov – učencev); 

- delitev čokolade – pojem pravičnosti pri razdeljevanju delov (6 učencev si je moralo pravično 

razdeliti čokolado, ki ima 9 vrstic, v vsaki pa so bile po 4 kocke); 

- razdeljevanje celote na enake dele s pomočjo geoborda; 

- delitev skupine kroglic, barvic, bonbonov na enake dele. 

 

Učencem sem pripravila različen material, razdeljen na enake ali neenake dele. Učenci so 

morali ugotoviti, kateri deli celote nam predstavljajo ulomke. Poudarek naloge je bil na 

razvijanju razumevanja, da morajo biti celote vedno razdeljene na enake dele, če naj 

predstavljajo ulomek. Postopek določanja delov celote z ločenimi velikostmi sem učencem 

razložila s pomočjo deljenja (iz tega razloga je pomembno, da učenci čim prej avtomatizrajo 

deljenje do 100) in sicer tako, da so najprej prešteli vse elemente, ki so bili v določeni celoti, 

nato pa so jih delili s številom delov, na katere so razdeliti celoto. Rezultat je predstavljal število 

elementov, ki so se nahajali v enem od teh delov.  

 
Slika 72: Primeri aritmetičnih modelov 

(Osebni arhiv) 

 

Učencem sem pripravila različen slikovni material, kjer so določali dele celote pri aritmetičnih 

modelih.  

 

Opažanja: Učenci imajo največje težave pri razdeljevanju ločenih elemenotv, torej pri 

aritmetičnih modelih (vrečka bonbonov, kroglice….), saj jih težko razdelijo na enake dele, pri 

tem pa uporabljajo bolj in manj napredne strategije razdeljevanja. 

 

 Iskanje dela celote 

 

Cilj: 

- utrditi znanje o tem, da mora biti celota vedno razdeljena na enake dele, pravična delitev; 

- poimenovanje delov celote;  

- utrditi  simbolni zapis ulomkov; 

- razvijati razumevanje, da se z večanjem imenovalca zmanjšuje vrednost ulomka.  
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Pripomočki: delovni list, lego kocke 

Način dela: individualno delo 

 

Izvedba:  

Učenci so dobili škatlico, v kateri so bile lego kocke različnih velikosti. Najprej so morali 

poiskati eno, največjo lego kocko, ki je predstavljala celoto ter prešteti pike na tej kocki. Naloge 

na listu so jih vodile, da so iskali različne dele celote, glede na dano celoto. Učenci so s to 

aktivnostjo razvijali razumevanje, da manjša kot je kocka, več jih potrebujemo, hkrati pa 

dejavnost omogoča razumevanje simbolnega zapisa ulomka.  

 

 
Slika 73: Lego kocke in ulomki 

(Osebni arhiv) 

 

 Razdeljevanje celote na enake dele s pomočjo barvnih trakov, utrjevanje z  didaktično 

igro  

 

Cilj: 

- določanje delov celote pri merljivih modelih; 

- razumeti, da če je trak razdeljen na več delov, bodo deli manjši, imenovalec pa večji; 

- primerjati posamezne dele celot med seboj.  

 

Pripomočki: barvni trakovi, škarje, prilagojene igralne kocke. 

Način dela: individualno delo 

 

Izvedba:  

Učencem sem pripravila 5 enako dolgih barvnih trakov. Skupaj smo se odločili, kateri trak nam 

bo predstavljal celoto. Nanj smo napisali število 1 (ena celota). Nato smo trake razdelili na dva, 

štiri, osem, šestnajst delov ter nanje napisali dele celot z ulomki (kasneje lahko dodamo še 

tretjine, šestine in dvanajstine). Učenci so že z rezanjem trakov ugotavljali, da je potrebno trak, 

ki je razdeljen na več enakih delov, dlje časa rezati. Ko so zapisovali dele trakov z ulomki, so 

tudi glasno verbalizirali zapis.  
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Slika 74: Številski trak 

(Osebni arhiv) 

 

Kdo prvi sestavi celoto? 

 

Cilj:  

- sestaviti celoto iz različnih delov; 

- razumeti, da je 
1

2
 največji možni ulomek, če je števec 1. 

 

Način dela: delo v dvojicah 

Pripomočki: razrezani trakovi (2 kompleta), prilagojene kocke 

 

Izvedba: 

Učenca sta iz enega kompleta trakov vzela celoto ter jo položila na sredino mize, iz enega 

kompleta pa sta jo odstranila. Ostale trakove sta imela pri sebi. Vsak par je dobil prilagojeno 

igralno kocko, na kateri so bili zapisani ulomki: 
1

2
,

1

4
,

1

8
,

1

16
. Učenci so izmenično metali kocko 

ter polagali tisti del traku na celoto, ki je bil na vrženi kocki. Če je bil na kocki prevelik ulomek 

(npr. da je zasedene že 
3

4
 traku, na trak ni bilo mogoče položiti 

1

2
), je igralec počakal na naslednji 

krog in na naslednji met kocke. Zmagal je tisti učenec, ki je prvi sestavil celoto. Pri tej igri so 

učenci ugotavljali, da imamo različne dele celote, da manjši, kot je ulomek, manj traku zasede, 

trakove so lahko med seboj primerjali po velikosti, ter se srečevali s konceptom enakovrednih 

ulomkov. 
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Slika 75: Igra Kdo prvi sestavi celoto? 

(Osebni arhiv) 

 

Po končani igri smo trakove speli skupaj, da smo dobili natančen vpogled v dele celote 

posameznega traku. Pri tem so učenci lahko opazovali velikostna razmerja med ulomki. S 

pomočjo izdelanega didaktičnega materiala lahko učenci izvajajo različne vaje primerjanja 

velikosti med različnimi deli celote. Preko številskega traku pa kasneje lažje preidemo na 

številsko premico.  

 
Slika 76: Model delov celot po velikosti 

(Osebni arhiv) 

 

Namesto trakov lahko uporabimo tudi tablice z deli celote. Kljub temu pa lahko trakove spnemo 

in dobimo uporaben model za primerjavo velikosti delov celote.  

 

 
Slika 77: Tablica ulomkov 

(Osebni arhiv) 
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 Razdeljevanje celot  ter primerjanje velikosti posameznih delov (dejavnost v učni 

kuhinji) 

 

Cilj:  

 - utrditi razdeljevanje celote na več delov; 

- razumeti, da je 
1

2
 največji možni ulomek, kadar računamo en del od celote; 

- razumeti, da so celote lahko različno velike, ter da 
1

2
 od različnih celot ni enaka, kljub temu, 

da jo imenujemo 
1

2
. 

 

Način dela: delo v dvojicah 

Pripomočki: testo za pizzo, pekoča in nepekoča paradižnikova mezga, različne obloge za pizzo, 

listki z navodili 

*Opomba: Ker je učenje ulomkov z uporabo različnih življenjskih nalog za učence bolj 

zanimiva, sem se z učiteljico za gospodinjstvo dogovorila, da bodo učenci pri uri naredili 

testo, nato pa ga bomo mi matematično »okrasili«.  

 

Izvedba: 

Učencem sem pripravila listke z navodili, kako naj obložijo pizzo.  

1. Namaži polovico pizze z nepekočo paradižnikovo omako. 

2. Na drugi polovici namaži četrtino s pekočo paradižnikovo omako. 

3. Na nepekoči polovici pizze, polovico obloži s suho salamo, polovico pa s šunko. 

4. Na del, ki je brez paradižnikove omake, naloži samo rezine sira… 

 

Z navodili sem nadaljevala, dokler pizza ni bila obložena. Ko se je spekla, sem pred rezanjem 

pizze učence vprašala: 

Kateri ulomek je večji: 
1

2
  ali 

1

6
 ? 

 

Učenci pri odgovoru niso bili enotni, nekateri so ugibali. Na vprašanje, s kolikimi učenci bi raje 

delili pizzo, z dvema ali šestimi, so vsi v en glas rekli, da z dvema. Tako so ugotovili, da je 

ulomek 
1

2
 večji kot 

1

6
 in ne obratno. Takšen način poučevanja predlagajo in zagovarjajo mnogi 

avtorji (Fazio in Siegler, 2011; Brigham, Wilson, Jones, Moisio, 2014), saj učenci lažje 

razumejo ulomke, če so jim le-ti predstavljeni v resničnih, življenjskih situacijah. Pomembno 

je, da jim učitelji zagotovijo dovolj vaj in primerov iz vsakdanjega življenja, preko katerih lažje 

usvojijo pravila, ki veljajo za ulomke.  

Pečeno pizzo smo razdelili na 6 enakih delov, torej, vsak je dobil 
1

6
  pizze. Enega izmed učencev 

sem prosila, da nam je posodil svoj kos pizze. Prosila sem ga, naj ga razreže na 4 enake dele. 

Vsi so strinjali, da imamo narezane štiri četrine, torej je en kos vreden  
1

4
. Učencem sem želela 

prikazati, da ena četrtina tega kosa ni enaka eni četrtini celega pladnja ter da moramo vedno 

izhajati iz celote (to lahko prikažemo tudi na primeru jabolk – manjše in veliko jabolko; polovici 

nista enaki, ker tudi celoti nista enako veliki). 
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Z medpredmetnim povezovanjem lahko učencem nazorno prikažemo primere iz 

vsakodnevnega življenja, hkrati pa so za delo veliko bolj motivirani.  

 
Slika 78: Ulomki na pizzi 

(Osebni arhiv) 

 

Primerjaj paličice 

 

Cilj:  

- razviti razumevanje, da moramo vedno upoštevati razmerje med delom in celoto; 

- spoznavati različne odnose med posameznimi dolžinami paličic. 

Način dela: delo v dvojicah 

Pripomočki: Cuisenairove paličice 

 

Izvedba: 

Učence sem razdelila v dvojice. Vsak učenec je dobil komplet Cuisenairovih paličic. V 

kompletu so bile paličice različnih dolžin (od 1 cm do 10 cm).  

 

 
Slika 79: Cuisenairove paličice 

(https://www.google.si/search?q=cuisenaire+rods&rlz=1C1AVUC_enSI740SI797&source=lnms&tbm=isch&sa

=X&ved=0ahUKEwil84aX3dDbAhXIY8AKHd2ZDH8Q_AUICigB&biw=1536&bih=759#imgrc=xnVif9w31X

isRM) 

 

Cusenairove paličice so merljivi model. Učencem sem podala navodila za primerjanje paličic 

glede na celoto, hkrati pa so risali na karo papir: 

 

 

https://www.google.si/search?q=cuisenaire+rods&rlz=1C1AVUC_enSI740SI797&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwil84aX3dDbAhXIY8AKHd2ZDH8Q_AUICigB&biw=1536&bih=759#imgrc=xnVif9w31XisRM
https://www.google.si/search?q=cuisenaire+rods&rlz=1C1AVUC_enSI740SI797&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwil84aX3dDbAhXIY8AKHd2ZDH8Q_AUICigB&biw=1536&bih=759#imgrc=xnVif9w31XisRM
https://www.google.si/search?q=cuisenaire+rods&rlz=1C1AVUC_enSI740SI797&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwil84aX3dDbAhXIY8AKHd2ZDH8Q_AUICigB&biw=1536&bih=759#imgrc=xnVif9w31XisRM
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o Vzemi oranžno paličico  → katera izmed paličic je enaka 
1

2
 oranžne paličice?  

Učenci so primerjali paličice in hitro našli rumeno, 5 cm paličico. Učencem sem postavljala 

različna podvprašanja (zakaj ste izbrali to paličico, koliko rumenih paličic potrebujemo, da 

dobimo enako dolžino, kot je dolžina oranžne paličice…) Zapisali smo tudi s simboli. 

 

o Najdi paličico, ki predstavlja 
1

5
 oranžne paličice.  

Učence sem vodila z vprašanji. Kaj nam predstavlja število 5? Koliko  rdečih paličic 

potrebujemo, da lahko sestavimo celoto? 

 

o Poiščite paličico, ki predstavlja 
1

10
 oranžne paličice.  

o Katera paličica predstavlja 
1

2
 rjave paličice? 

Pri tem vprašanju je nekaj učencev odgovorilo, da je to rumena paličica, kot je bila v prvem 

primeru. Učenci se niso osredotočili na zvezo med paličicami, ker so napačno sklepali, da je 

ime rumene paličice vedno 
1

2
, kar pa ni res. Opozorila sem na razmerje med delom in celoto, 

učenci pa so s pomočjo paličic hitro našli ustrezno barvo (vijolično). 

 

o Katera paličica je 
1

4
 rjave paličice? 

Učenci so ugotovili, da je to rdeča paličica. Kljub temu, da je bila rdeča paličica v prejšnjem 

primeru vredna  
1

5
 oranžne paličice, je v tem primeru, ko je celota rjava paličica, rdeča paličica 

1

4
. Zopet sem jih opozorila na zvezo med dolžinama. 

 

o Tukaj je zelena paličica. Če je to 
3

4
, kateri del je celota? 

Ta naloga je bila težja za razumevanje, saj je zahtevala, da so učenci, glede na dane dele 

ugotovili, kolikšna je celota. Učenci so primere risali tudi v zvezek in simbolno zapisali 

posamezne dele celote. Iz pravokotnikov oziroma dvodimenzionalnega geometrijskega 

modela, smo prešli na številsko premico oziroma enodimenzionalni model. 

 

 

 
Slika 80: Slikovni prikaz primerjave ulomkov s pomočjo Cuisinairovih paličic 

(Osebni arhiv) 
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 Več delov celote, seštevanje enakih delov celote 

 

Cilj:  

- razviti razumevanje pomena števca; 

- upoštevati več delov celote ne samo enega; 

- seštevati več delov celote; 

 

Osvoji celoto (povzeto po Fraction card games, 2016): 

 

Cilj: 

- sestaviti celoto z različno velikimi deli celote; 

- seštevati več delov celote. 

 

Način dela: delo v dvojicah 

Pripomočki: predloga za igro, kartice z ulomki, 

 

Izvedba: 

Učencem sem pripravila podlogo oziroma model, ki predstavlja velikostna razmerja. Kartice 

sem premešala in vsakemu učencu izročila po štiri karte. Cilj igre je z različnimi deli celote 

osvojiti celoto (posamezno vrstico).  

 

 Primer igre:  

Učenec, ki je bil na vrsti, je na mizo položil eno karto, ki jo je izbral sam, izmed svojih štirih 

kart (npr. 
1

3
), nato je zopet izvlekel kartico s kupa, da je imel v rokah zopet 4 kartice. Tudi 

drugi igralec je na mizo položil kartico, tudi on je izbral 
1

3
, nato pa zopet vlekel novo karto s 

kupa. Na mizi sta imela skupno 
2

3
, in bi prvi igralec moral v rokah imeti še 

1

3
, da bi zaključil 

celoto in pobral kartice. Ker je ni imel, je moral na podlago položiti drugo kartico iz svojega 

kupčka štirih kart, ter začeti sestavljati (seštevati) drugo vrstico… Igra je trajala tako dolgo, 

dokler tekmovalca nista sestavila vseh celot na modelu.  

 
Slika 81: Osvoji celoto 

(Osebni arhiv) 
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Poišči del celote 

 

Cilj: 

- določanje delov celote pri ulomkih, ki so manjši kot 1. 

 

Način dela: delo v dvojicah 

Pripomočki: predloga za igro, barvni žetoni (vsak igralec ima 10 žetonov v določeni barvi), dve 

igralni kocki. 

 

Izvedba: 

Učenca sta si pripravila podlogo in žetone. Prvi učenec je hkrati vrgel obe kocki, da bi iz števil 

pik na dveh kockah sestavil ulomek. Pravilo igre je bilo, da ulomek ne sme biti večji kot 1 (če 

je vrgel števili 2 in 6, je moral sestaviti ulomek 
2

6
 in ne 

6

2
 ). Ko je učenec določil del celote , je 

moral ulomek zapisati ter povezati z grafičnim prikazom. Če je na podlogi našel dani ulomek 

(npr. 
 2

6
 ), je  nanj položil svoj barvni žeton. Če takšnega prikaza, kot je ulomek, ki ga je sestavil 

iz dveh kock, ni našel, v tistem krogu ni prekril nobenega polja. Zmagal je tisti učenec, ki je 

prvi porabil vse svoje žetone.  

 
Slika 82: Poišči del celote 

(Osebni arhiv) 

 

Razdeljevanje celote na enake dele 

 

Cilj:  

- utrditi sposobnost razdeljevanja celote na enake dele. 

 

Način dela: individualno delo 

Pripomočki: barvni žetoni, elastika, Cuisinairove paličice 

Izvedba: Učencem sem pripravila kupček žetonov ter jim zastavljala različne naloge in 

vprašanja. Po navodilu so razdeljevali celoto na zahtevane dele celote.  
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Ko so učenci razdelili celoto, s pomočjo pripomočkov in ponazoril, so nalogo zapisali tudi s 

simbolnim zapisom. Učencem sem izdelala tudi oporni kartonček, za pomoč, kako matemtično 

izračunamo en ali več delov od celote. 

 
Slika 83: Oporni kartonček za pomoč pri računanju dela celote 

(Osebni arhiv) 

 

Celoto delimo z imenovalcem, nato pa rezultat pomnožimo s števcem. 

 

 Primer: Življenjska naloga: 

Jon je od sošolca dobil 21 frnikul za svojo zbirko. Od tega je 
2

7
 frnikul podaril prijateljici Maši. 

Kako lahko Jon določi, koliko frnikul je podaril Maši? 

 

 
Slika 84: Prikaz razdeljevanja frnikul na sedmine 

(Osebni arhiv) 

 

Pomembno je, da si znajo učenci narisati skico in ponazoriti problem, ter ga tudi zapisati s 

simboli in poznati postopek za izračun. 

 

Domine 

 

Cilj:  

- utrditi pojem razdeljevanje celote na enake dele. 

 

Način dela: skupinsko delo 

Pripomočki: prilagojene domine 

 

Izvedba: 

Domine sem dobro premešala ter jih razdelila med učence, da je imel vsak isto število domin. 

Eno domino smo dali na sredino. Cilj igre je bil, da so se učenci morali čim prej znebiti domin, 
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ki so jih imeli v rokah. Učenec, ki je začel prvi, je moral med svojimi dominami poiskati 

pripadajočo domino oziroma poiskati ustrezno rešitev (v obliki razdeljenega lika ali s 

simbolnim zapisom), in jo položiti na površino zraven prve domine. Če ni imel ustrezne 

domine, je igro nadaljeval naslednji igralec v krogu. Zmagal je tisti učenec, ki je prvi ostal brez 

domin.  

 
Slika 85: Domine ulomkov 

(Osebni arhiv) 

 

 Primerjanje in urejanje delov celote po velikosti in določanje mest delov celote na 

številski premici 

 

Umeščanje predmetov na številsko premico 

 

Cilj:  

- spoznati številsko premico kot reprezentacijo; 

- ugotoviti, da so vsi ulomki lahko prikazani na številski premici; 

- razumeti, da je številska premica neskončna; 

- ugotoviti, da obstajajo tudi ulomki, ki so večji kot 1; 

- razumeti, da je številska premica sestavljena iz enako velikih enot (razdalij). 

 

Način dela: skupinsko delo 

Pripomočki: različno veliki koščki papirja, tabla, flumaster 

 

*Opomba: Pri razlagi številske premice, sem se najprej z učenci pogovarjala o Velenjskih 

jezerih. Škalsko jezero je najmanjše izmed treh, njen obseg pa meri cca. 2500 m, od tega je 

sprehajalni krog dolg približn 2000 metrov. Učenci so ta podatek sami poiskali na spletu. Z 

učiteljem telovadbe sem se dogovorila, da se bodo med športno vzgojo sprehodili okoli jezera 

ter prešteli koše za smeti ter klopi (koši in klopi so se pojavljali na približno enakomerih 

razdaljah). Preštete predmete smo naslednjo uro treninga umestili na številsko premico.  
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Slika 86: Škalsko jezero 

(http://vnaravi.si/velenjska/skalsko-jezero) 

 

Izvedba: 

Pri uri treninga sem učence vprašala, koliko zahtevanih predmetov so videli na poti do jezera. 

Učenci so povedali, da so našteli 4 koše ter 8 klopi. Učencem sem povedala, da bomo zdaj te 

predmete prikazali na številski premici. Najprej smo na sliki jezera označili začetek (0), 1 km  

(1), ter 2km (2).  

 
Slika 87: Označene razdalje v km na Škalskem jezeru 

(http://vnaravi.si/velenjska/skalsko-jezero) 

 

Zaradi boljše preglednosti, sem učencem povedala, da bomo obseg jezera samo raztegnili na 

številsko premico ter na njej zopet označili razdalje. Če bi bilo jezero daljše, bi narisali več 

enot. 

 

       
Slika 88: Obseg jezera, predstavljen na številski premici  

(Osebni arhiv) 

 

V nadaljevanju smo na narisano številsko premico, na kateri smo označili obseg jezera ter 

umestili predmete, ki so jih učenci šteli po poti okoli jezera. 

 

http://vnaravi.si/velenjska/skalsko-jezero
http://vnaravi.si/velenjska/skalsko-jezero
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Slika 89: Prikaz umeščanja predmetov na številsko premico 

(Osebni arhiv) 

 

Učenci so pri označevanju lepili slike predmetov na tablo in zapisovali ulomke. Medtem, ko so 

zapisovali, so tudi na glas šteli ulomke, kjer se je pojavljal posamezni predmet. Učenci so 

ugotovili, da je lahko ulomek večji kot ena, da števci enakomerno naraščajo, imenovalci pa 

ostajajo enaki, saj so tudi predmeti razporejeni enakomerno. Ko smo narisali koše, sem učence 

vprašala, če je lahko med ulomkom 0 in 
1

2
 še kakšen drug ulomek. Točnega odgovora niso 
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vedeli, nekaj jih je prikimalo, vendar niso znali točno razložiti zakaj. Ko smo umeščali klopce, 

so ugotovili, da so razdalje med njimi krajše, da jih naštevajo dlje časa ter da je možno med 

dvema ulomkoma vedno najti še en manjši ulomek. Učenci so ugotovili, da so ulomki lahko 

tudi večji kot ena ter da se lahko zapišejo na dva načina: kot ulomek 
3

2
 ali kot celi del in ulomek 

1 
1

2
.  

Vajo lahko ponovimo še s kakšnim drugim življenjskim primerom, kjer uporabimo tretjine, 

šestine, devetine…. 

 

Umeščanje delov celot na številsko premico s pomočjo Cuisenairovih paličic  

 

Cilj:  

- umeščati ulomke na številsko premico s pomočjo konkretnega materiala. 

 

Način dela: individualno delo 

Pripomočki: Cuisenairove paličice, karo list, svinčnik 

 

Izvedba: Učencem sem pripravila modro paličico (8 cm), ki so jo položili na karo papir ter 

narisali premico, ki je tako dolga kot modra paličica. Označili so začetek z 0, konec pa z 1. 

Naročila sem jim, naj poiščejo paličico, ki je enaka polovici modre paličice (rumena). Postavila 

sem podvprašanje, koliko rumenih paličic je potrebno, da dobimo celoto (2). Učenci so razdelili 

modro premico na dva dela in označili 
1

2
, 

2

2
. Ob vodenju in pomoči paličic so narisali še preostale 

premice in jih razdeljevali na ustrezne dele. Ko so končali z delom, smo paličice umaknili, ter 

ugotavljali, da se nekateri ulomki pojavljajo na istem mestu premice, le da so drugače zapisani. 

S tem, ko so učenci uvrščali dele celot na številko premico, so hkrati ugotavljali velikostne 

odnose med posameznimi ulomki ter se seznanili z enakovrednimi ulomki.  

 

Umeščanje ulomkov na številsko premico - I 

 

Cilj:  

- utrditi koncept številske premice kot reprezentacije; 

- umestiti ulomke na ustrezno mesto na premici. 

 

Način dela: delo  dvojicah 

Pripomočki: risalni list, svinčnik, škarje, delovni list z ulomki 

 

Izvedba: Učenci so razrezali dano mrežo števil, ter jih umeščali na vnaprej pripravljeno 

številsko premico.  
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Slika 90: Umeščanje ulomkov na številsko premico II 

(Osebni arhiv) 

 

Pri tej nalogi se je zopet pokazala ena izmed klasičnih napak pri ulomkih, saj je učenec napačno 

umestil ulomek 
1

3
 na mesto, kjer bi morali biti oznaačeni 

2

3
, saj je kot eno celoto upošteval obe 

enoti, namesto enoto od 0 – 1 (slika na sredini).  

 

Umeščanje ulomkov na številsko premico - II 

 

Cilj:  

- utrjevanje zapisa ulomka večjega kot 1, s pomočjo številske premice. 

 

Način dela: individualno delo 

Pripomočki: delovni list, svinčnik 

 

Izvedba: 

Učenci so morali na številski premici določiti, na katerem mestu se nahaja ulomek, ki je večji 

kot ena. Ko so ga našli, ga je bilo potrebno zapisati v dveh oblikah. Pri tej nalogi so učenci 

utrjevali, da morajo pri zapisu celega števila in ulomka, ulomek najprej pretvoriti v celi del ter 

nato te dele odšteti, ko zapišejo ulomek. 

 

 
Slika 91: Določanje celote in ulomka s pomočjo številske premice 

(Osebni arhiv) 
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Različni zapisi ulomkov 

 

Cilj:  

- utrditi zapis ulomkov; 

- razumeti, da lahko celoto kateregakoli števila zapišemo s celim številom ( 1 = 
4

4
 ); 

- utrditi pretvarjanje ulomkov, ki so večji od 1 v celi del in ulomek in obratno. 

 

Način dela: skupinsko delo 

Pripomočki: kartice z ulomki 

 

Izvedba: 

Učence sem razdelila v dve skupini. Na kartici sem pokazala ulomek npr. 
6

4
, učenci pa so morali 

čim hitreje določiti celoto in ulomek (1 
2

4
 ). Takšne naloge so zelo pomembne za hitro utrjevanje 

konceptov. 

 

Strategija: Risanje številske premice in umeščanje ulomka na premico 

 

Določanje mesta na številski premici je težko že takrat, če imamo vnaprej narisane primere 

premic. Kadar morajo  učenci sami risati in hkrati umeščati ulomek na premico, pa imajo s 

tem še toliko več težav. 

 

Z učenci smo zapisali korake za umeščanje ulomka na številsko premico: 

o Primer: Ulomek 
1

4
 

 

1. NARIŠI PREMICO IN OZNAČI ZAČETEK IN KONEC. 

 

2. IMENOVALEC (števka, ki je pod ulomkovo črto) TI POVE, NA KOLIKO DELOV 

MORAŠ RAZDELITI PREMICO. 

2

4
 

 

3. RAZDELI PREMICO. 

 

4. ŠTEVEC (števka, ki je nad ulomkovo črto) TI POVE, KOLIKO NARISANIH DELOV 

MORAŠ OZNAČITI. 

2

4
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5. OZNAČI TOČKO ULOMKA NA ŠTEVILSKI PREMICI.  

 

 
 

Slika 92: Postopek za umeščanje ulomka na številko premico – grafična opora 
(Osebni arhiv) 

 

3.4.5.2 Primerjanje in ugotavljanje velikostnih razmerij med ulomki, enakovredni ulomki 

 

 Velikostna razmerja med ulomki z istim imenovalcem 

 

Kateri je večji? 

 

Cilj: 

- primerjati ulomke z istim imenovalcem z različnimi grafičnimi reprezentacijami. 

 

Način dela: skupinsko delo 

Pripomočki: grafične ponazoritve, kartončki z znaki <, >, = 

 

Izvedba: 

Učencem sem pokazala različne dvojice geometrijskih likov, na katerih je bilo treba ugotoviti, 

kateri model predstavlja večji ulomek. Ker so celote enake, učenci s tem niso imeli težav. 

 

 Primer: Kateri ulomek je večji, 
5

6
 ali 

1

6
  ? 

 

 
Slika 93: Primerjanje velikosti ulomkov s pomočjo geometrijskega modela 

(Osebni arhiv) 

 

Učencem sem postavljala različna vprašanja,  

Za primerjavo velikosti dveh ulomkov so zelo uporabni merljivi modeli, zato smo snov 

utrjevali tudi s takšnimi nalogami: (številski trakovi, številska premica). 

 

 Primer: Življenjska naloga: 

 

Mama je kupila 
5

8
 blaga, teta pa 

7

8
 blaga. Katera je kupila več blaga? 



Trening konceptualnega in proceduralnega znanja ulomkov pri učencih z lažjo motnjo v duševnem razvoju, 

Vesna RIŽNIK 

106 
 

 
Slika 94: Primerjanje velikosti ulomkov s pomočjo merljivega modela 

(Osebni arhiv) 

 

 Primerjanje ulomkov z različnim imenovalcem s pomočjo strategije več ali manj kot 

ena polovica ali ena celota. 

 

Primerjanje ulomkov s pomočjo številske premice 

 

Cilj: 

-  primerjati ulomke z različnimi imenovalci s pomočjo številske premice. 

 

Način dela: individualno delo 

Pripomočki: tabla, zvezek, kartončki z oznakami za velikostna razmerja 

 

Izvedba:  

Učenci so primerjali velikost posameznega ulomka (kateri je bližje) z 0, 
1

2
 in 1. 

Na tablo sem napisala 15 različnih ulomkov: 
2

3
 , 

5

7
,

1

5
,

9

8
,

2

7
,

3

4
,

4

6
,

2

9
,

9

10
,  

2

3
,

1

4
,  

4

5
 

   
Učenci so ulomke s pomočjo številske premice razvrščali v tri skupine: 

- Ulomke, ki so blizu 0 na številski premici: _________________________________ 

- Ulomke, ki so blizu 
1

2
 na številski premici:  _________________________________ 

- Ulomke, ki so blizu 1 na številski premici: _________________________________  

 

Ko so učenci rešili nalogo primerjanja, sem na tablo napisala pare ulomkov z različnim 

imenovalcem, pri katerih so učenci morali s pomočjo strategije primerjanja na številski premici 

ugotoviti, kateri izmed dveh ulomek je večji, manjši ali enak.   

 
Slika 95: Določanje velikostnih razmerij 

(Osebni arhiv) 
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Primerjanje ulomkov s kockami 

 

Cilj: 

-  primerjati ulomke z različnimi imenovalci s pomočjo modela, ki predstavlja velikostna 

razmerja. 

 

Način dela: delo v dvojicah  

Pripomočki: številske premice, dve kocki (ena je navadna s števili od 1-6, druga je prilagojena 

in ima zapisana števila 1, 2, 3, 4, 8, 10), list za zapisovanje rezultatov. 

 

Izvedba: 

Igra je potekala v dvojicah. Vsak učenec je hkrati vrgel obe kocki, s pomočjo katerih je 

oblikoval ulomek. Pomembno je bilo, da je sestavil čim manjši ulomek (vsak učenec zase se je 

odloči, katero število bo uprabil za števec in katero za imenovalec). Ulomek je vpisal v svoj 

stolpec na listu. Isti postopek je ponovil tudi drugi igralec, ki je ravno tako moral sestaviti čim 

manjši ulomek, in ga vpisati v drugi stolpec na listu. Učenca sta s pomočjo številskih premic 

primerjala ulomka, ki sta ju sestavila s kockami. Učenec, ki je sestavil manjši ulomek, je v 

tistem krogu dobil točko.   

 

3.4.5.3 Razširjanje in krajšanje ulomkov 

 

 Primerjanje dveh ulomkov z različnimi imenovalci s pomočjo strategije iskanja 

skupnega imenovalca. 

 

Metulj – strategija za iskanje skupnega imenovalca, kadar imamo dva ulomka 

 

Cilj: 

- poiskati  skupni imenovalec dveh ulomkov, s pomočjo strategije metulja (križnega 

množenja). 

 

Način dela: individualno delo 

Pripomočki: oporni kartonček za iskanje skupnega imenovalca 

 

Izvedba:  

Učencem sem predstavila strategijo iskanja skupnega imenovalca s pomočjo križnega 

množenja. Poudarila sem, da lahko to metodo uporabijo le v primeru, ko primerjajo dva ulomka. 

Najpogosteje uporabljena strategija iskanja skupnega imenovalca s pomočjo večkratnikov, je 

predstavljena v teoretičnem delu. S pomočjo strategije metulja, lahko učenci hitro najdejo 

skupni imenovalec ter ugotovijo, kateri ulomek je večji.  
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Postopek primerjave dveh ulomkov: 

 

 
Slika 96: Strategija iskanja skupnega imenovalca 

(Osebni arhiv) 

 

Primerjanje ulomkov z igralnimi kartami 

 

Cilj: 

- ugotoviti velikostna razmerja med ulomki. 

 

Način dela: delo v dvojicah 

Pripomočki: igralne karte, dve pisali, list, svinčik 

 

Izvedba:  

Učencem sem pripravila po 4 kupčke igralnih kart za primerjavo dveh ulomkov po velikosti. 

Na sredino mize smo dali dve pisali, ki sta predstavljali ulomkovo črto, en kupček kart je bil 

nad zgornjem, drugi kupček kart pa pod spodnjem delu pisala. Na znak, sta oba učenca obrnila 

po dve karti. Karta iz zgornjega kupa je bila števec, iz spodnjega pa imenovalec. Ko sta imela 

postavljen vsak svoj ulomek, sta morala ugotoviti, kateri ulomek je večji. Določeni učenci so 

za primerjavo uporabili strategijo primerjanja s številsko premico (večje ali manjše kot polovica 

ali celote), večinoma pa so uporabljali strategijo iskanja skupnega imenovalca.  
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Slika 97: Primerjava ulomkov s kartami 

(Osebni arhiv) 

 

 Enakovredni ulomki 

 

Cilj: 

- utrditi pojem enakovredni ulomek; 

- razumeti, da imajo enakovredni ulomki različen zapis, a enako vrednost. 

  

Način dela: individualno delo 

Pripomočki: geometrijski modeli  

 

Izvedba:  

Učencem sem  pripravila obrise geometrijskih likov, da so nanj polagali različno velike dele 

likov. Cilj naloge je bil, da so učenci ugotovili, da lahko isti ulomek sestavijo iz različno velikih 

koščkov, ter da je velikost ulomka, kljub drugačnemu zapisu, še vedno enaka.  

 

Ujemi pošast 

 

Cilj: 

- utrditi pojem enakovredni ulomek; 

- razumeti, da lahko isti ulomek zapišemo na več načinov. 

 

Način dela: del v dvojicah 

Pripomočki: igralna podloga, 2x po 5 žetonov, dve igralni figurici, igralna kocka 

 

Izvedba:  

Učencema sem pripravila predlogo. Vsak učenec je na začetek položil svojo igralno figurico, 

žetone pa obdržal pri sebi. Igralca sta izmenično metala kocko in se pomikala naprej za toliko 

mest, kolikor pik je bilo na kocki. Če je figurico postavil na mesto, kjer je bil napisan ulomek 

ali narisan geometrijski lik, je moral temu ulomku ali liku poiskati enakovreden ulomek med 9 

ulomki, ki so napisani na pošastih sredi igralne podloge. Ko je našel enakovredni ulomek, je 
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lahko nanj položil svoj žeton. Če je s figurico prišel na mesto, kjer je bila narisana pošast, je 

lahko žeton položil na katerokoli pošast v sredini igralne podloge. Zmagal je tisti igralec, ki je 

zasedel mesto na zadnji pošasti.  

 

 
Slika 98: Ujemi pošast 

(Osebni arhiv) 

 

Družine enakovrednih ulomkov - sestavljanka 

 

Cilj: 

- utrditi pojem enakovredni ulomek; 

- razumeti, da lahko isti ulomek zapišemo na več načinov. 

 

Način dela: delo v dvojicah 

Pripomočki: puzzle 

 

Izvedba: 

Dele sestavljanke sem dobro premešala ter jih razdelila med učence. Naloga učencev je bila, da 

morajo poiskati družine enakovrednih ulomkov iz delov sestavljank. Vsaka družina je bila 

sestavljena iz 4 sestavljank. Dve sestavljanki sta bili zapisani z ulomkom, tema dvema 

simbolnima zapisoma pa je bilo treba poiskati tudi ustrezno sliko (geometrijsko obliko). 

Dvojica učencev, ki je prva sestavila 8 družin enakovrednih ulomkov, je zmagala.  
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Slika 99: Enakovredni ulomki – sestavljanka 

(Osebni arhiv) 

 

Poišči manjkajoči del 

 

Cilj: 

- poiskati enakovreden ulomek s pomočjo pravila za razširjanje ulomkov. 

 

Način dela: skupinsko delo 

Pripomočki: igralna podloga, kartice. 

 

Izvedba: 

Učencem sem podala navodilo, naj se posedejo v krog ter začnejo z igro, v smeri urinega 

kazalca. Kartice sem dala na kupček in ga postavila na sredino mize. Prvi igralec je potegnil 

kartico, na katerem sta bila napisana para ulomkov. En ulomek je npr. 
2

3
 , drugemu pa je manjkal 

števec ali imenovalec →   
6

 .  Manjkajoči števec je predstavljal število polj, po katerih se je 

učenec lahko s figurico pomikal naprej. Igro je nadaljeval naslednji igralec, po istem postopku. 

Rešene kartice so učenci odlagali na poseben kupček. Igralec, ki je prvi prišel do cilja, je bil 

zmagovalec igre.  

 

Slika 100: Poišči manjkajoči del 
(Osebni arhiv) 
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Iskanje enakovrednih ulomkov s pomočjo številske premice 

 

Cilj: 

- ugotoviti, da se enakovredni ulomki pojavljajo na istem mestu na številki premici; 

- razumeti pravilo za razširjanje ulomkov. 

 

Način dela: individualno delo 

Pripomočki: delovni list z razdeljenimi številskimi premicami. 

 

Izvedba: 

Učenci so dobili predlogo, na kateri so bile številske premice razdeljene na različno velike 

enote. Njihova naloga je bila prešteti in označiti posamezne dele enot. Ko so končalli z delom, 

so morali poiskati ulomke, ki se nahajajo na istem mestu številske premice ter jih obkrožiti. S 

to nalogo so učenci ugotovili, da se nekateri ulomki z isto vrednostjo, a drugačnim zapisom, 

pojavljajo na istem mestu na številski premici. Na ta način smo ponovili pravilo krajšanja in 

razširjanja ulomkov, da morajo števec in imenovalec množiti ali deliti z istim večkratnikom.  

 

 
Slika 101: Iskanje enakovrednih ulomkov na številski premici 

(Osebni arhiv) 

 

Vrtavka ulomkov  

 

Cilj: 

- iskanje enakovrednih ulomkov s pomočjo množenja in deljenja (razširanje in krajšanje). 

 

Način dela: individualno delo 
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Pripomočki: vrtavka, na kateri so zapisani različni ulomki, svinčnik, sponka 

 

Izvedba: 

Učencem sem pripravila podlago – vrtavko. Sponko za papir so postavili na sredino podlage, 

vanjo zapičili svinčnik in zavrteli sponko. Na mestih, kjer se je sponka ustavila, je bil zapisan 

ulomek. Učenečeva naloga je bila, da je poiskal enakovredni ulomke tistemu ulomku, na 

katerem se je sponka ustavila.  

 

Vrtavko lahko uporabimo za več različnih nalog: 

 

1. Dobro poglej ulomek. Če je mogoče, ga okrajšaj (določenih ulomkov ne gre okrajšat). Pri tej 

nalogi mora učenec ugotoviti,  ali obstaja skupni večkratnik za deljenje (krajšanje) obeh števil. 

2. Dani ulomek razširi z večkratnikom števila 3 (izbere ga poljubno). 

3. Cela skupina učencem išče enkovredne ulomke danemu ulomku. 

 
Slika 102: Vrtavka ulomkov 

(Osebni arhiv) 

 

Poišči čim več enakovrednih ulomkov 

 

Cilj: 

- iskanje enakovrednih ulomkov s pomočjo množenja in deljenja (razširanje in krajšanje). 

 

Način dela: individualno delo 

Pripomočki: zvezek, svinčnik 

 

Izvedba: 

Učencem sem na tablo napisala ulomek 
3

4
. Naloga posameznega učenca je bila, da  hitro poišče 

vsaj 5 enakovrednih ulomkov. Nato sem uporabila večji ulomek 
100

200
 ter jim naročila naj poiščejo 

tri enakovredne ulomke tako, da ulomek krajšajo.  
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Pripomoček za razširjanje ali krajšanje ulomkov 

 

Cilj: 

- razširjati in krajšati ulomke s pomočjo množenja in deljenja ob opori kartončka poštevanke. 

 

Način dela: individualno delo 

Pripomočki: kartonček poštevanke 

 

Izvedba: 

Učencem sem za pomoč pri razširjanu in krajšanju ulomkov ponudila kartonček poštevanke kot 

oporo za krajšanje in razširjanje ulomkov. 

 

 
Slika 103: Pripomoček za razširjanje in krajšanje ulomkov 

(https://www.pinterest.com/pin/393994667396319399/) 

 

Učencem sem narekovala naključno izbrane ulomke, ki so jih morali krajšati ali razširjati. 

Najprej so ulomek poiskali na kartončku, nato so povedali, s katerim večkratnikom so razširili 

ali krajšali ulomek, hkrati pa so utrjevali koncept enakovrednih ulomkov.  

 

 

Ristanc z ulomki  

 

Cilj: 

- utrditi znanje o enakovrednih ulomkih; 

- utrditi urejanje ulomkov po velikosti. 

 

Način dela: delo v skupini 

Pripomočki: barvni listi, manjši kamenček, flumaster 

https://www.pinterest.com/pin/393994667396319399/


Trening konceptualnega in proceduralnega znanja ulomkov pri učencih z lažjo motnjo v duševnem razvoju, 

Vesna RIŽNIK 

115 
 

Izvedba:  

Učencem sem pripravila predloge, na katerih so bili po vrsti napisani ulomki od 
1

8
 do 

8

8
  in nekaj 

praznih listov. Pri sestavljanju ristanca so si obliko pogledali na spletu. Ko smo sestavili 

predloge z osminami v pravilno razporeditev igre, nam je ostalo še nekaj praznih mest. 

Učencem sem vprašala, kakšne ulomke bi lahko napisali na ta mesta (namignila sem jim, naj 

se spomnijo na številsko premico – kateri ulomki se nahajajo na istih mestih). Ugotovili so, da 

je potrebno poiskati enakovredne ulomke. Iskali smo četrtine in polovice. Ko smo končali z  

delom, smo najprej izžrebali, po katerih ulomkih mora posamezni par priti do cilja. En par je 

do cilja skakal po polovicah, drugi par po četrtinah in tretji par po osminah. Igra je potekala 

tako, da so morali učenci metati kamenček na vsak ulomek iz svoje linije (po polovicah, 

četrtinah in osminah). Kljub temu, da je izgledalo, da bosta učenki, ki sta imeli samo dve polji 

imeli najlažjo nalogo, temu ni bilo tako, saj sta morali kamenček vreči na daljšo razdaljo. 

                                          

 
Slika 104: Ristanc z ulomki 

(Osebni arhiv)       

 

Sestavi palčke 

 

Cilj: 

- utrditi pridobljeno konceptualno znanje o ulomkih. 

 

Način dela: delo v dvojicah 

Pripomočki: lesene palčke z ulomki 
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Izvedba:  

Učencem sem za pregled in ponovitev obravnavane snovi pripravila palčke, na katere sem 

napisala različne naloge z ulomki. Začeli so s palčko START ter iskali ustrezen odgovor na 

vprašanje. Naloga ni bila enostavna, vsem učencem sem pomagala s podvprašanji, ena dvojica 

pa si je pomagala z modelom za primerjanje velikostnih razmerij med ulomki in nalogo rešila 

samostojno. Pripomoček je prikazan na sliki 74. 

 

3.4.6. Aktivnosti, dejavnosti, strategije ter didaktične igre za razvoj proceduralnega  

znanja ulomkov 

 

3.4.6.1 Seštevanje in odštevanje ulomkov z enakim imenovalcem 

 

Z učenci smo najprej grafično ponazorili postopke računanja, tako kot je to prikazano v 

teoretičnem delu. V nadaljevanju je predstavljenih nekaj vaj in didaktičnih iger za računanje z 

ulomki.  

 

 Seštevanje ulomkov z enakim imenovalcem 

 

Seštej in zmagaj – seštevanje ulomkov z enakim imenovalcem! 

 

Cilj: 

- utrditi seštevanje ulomkov z istim imenovalcem; 

- poznati postopek seštevanja ulomkov z enakimi imenovalci. 

 

Način dela: delo v dvojicah 

Pripomočki: igralna podloga, 10 žetonov v eni barvi, 10 žetonov v drugi barvi, 2 igralni kocki 

 

Izvedba:  

Učencem sem predstavila pravila igre. Igralca sta najprej vrgla vsak po eno kocko. Učenec, ki 

je vrgel večje število pik na kocki, je začel igro. Igra je potekala tako, da je bilo potrebo vreči 

obe kocki naenkrat. Vsota pik na kocki je igralcu povedala, kateri račun seštevanja ulomkov, 

ki je napisan na predlogi, mora rešiti. Ko je rešil račun, je poiskal rezultat med oranžnimi krogi 

ter nanj položil žeton. Igro je nadaljeval naslednji igralec. Če je igralec izračunal vsoto, ki je 

bila na krogih že pokrita z nasprotnikovim žetonom, je lahko soigralčev žeton zamenjal s svojim 

in ga »izrinil« iz mesta. Če je igralec izračunal isto vsoto, ki je že bila prekrita z njegovim 

lastnim žetonom, je lahko še en žeton položil na vrh svojega. Tako je »zaklenil« svoja dva 

žetona, da ga nasprotnik na tistem mestu ni mogel »izriniti« s svojim žetonom. Če je bil seštevek 

pik na kocki 12, si je moral sam izmisliti račun, katerega rezultat je bil enek enemu izmed 

ulomkov na igralni podlogi.  

Učenec je moral za izračun poznati pravilni postopek seštevanja ulomkov z enakim 

imenovalcem (sešteti števce, imenovalce prepisati). Zmagal je tisti igralec, ki je prvi ostal brez 

žetonov.  
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Slika 105: Seštej in zmagaj – seštevanje z enakimi imenovalci 

 (Osebni arhiv) 

 

 Odštevanje ulomkov z enakim imenovalcem 

 

Odštej in zmagaj – odštevanje ulomkov z enakim imenovalcem! 

 

Cilj:  

- utrditi odštevanje ulomkov z istim imenovalcem; 

- poznati postopek odštevanja ulomkov z enakimi imenovalci. 

 

Način dela: delo v dvojicah 

Pripomočki: igralna podloga, 10 žetonov v eni barvi, 10 žetonov v drugi barvi, 2 igralni kocki 

 

Izvedba:  

Učencem sem predstavila pravila igre. Igralca sta najprej vrgla vsak po eno kocko. Učenec, ki 

je vrgel večje število pik na kocki, je začel igro. Igra je potekala tako, da je bilo potrebo vreči 

obe kocki naenkrat. Vsota pik na kocki je igralcu povedala, kateri račun odštevanja ulomkov, 

ki je napisan na predlogi, mora rešiti. Ko je rešil račun, je poiskal rezultat med rdečimi kvadrati 

ter nanj položil žeton. Igro je nadaljeval naslednji igralec. Če je igralec izračunal razliko, ki je 

bila na kvadratih že pokrita z nasprotnikovim žetonom, je lahko soigralčev žeton zamenjal s 

svojim in ga »izrinil« iz mesta. Če je igralec izračunal isto razliko, ki je že bila prekrita z 

njegovim lastnim žetonom, je lahko še en žeton položil na vrh svojega. Tako je »zaklenil« svoja 

dva žetona, da ga nasprotnik na tistem mestu ni mogel »izriniti« s svojim žetonom. Če je bil 

seštevek pik na kocki 12, si je moral sam izmisliti račun,  katerega rezultat je bil enek enemu 

izmed ulomkov na igralni podlogi. Učenec je moral za izračun poznati pravilni postopek 

odštevanja ulomkov z enakim imenovalcem (odšteti števce, imenovalce prepisati). Zmagal je 

tisti igralec, ki je prvi ostal brez žetonov. Primer igralne podloge je prikazan na sliki 105.  
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3.4.6.2. Seštevanje in odštevanje ulomkov z različnim imenovalcem 

 

 Seštevanje ulomkov z različnim imenovalcem. 

 

Cilj: 

- seštevati ulomke z različnimi imenovaleci s pomočjo konkretnega materiala; 

- utrditi postopek seštevanja z različnimi imenovalci. 

 

Način dela: delo v dvojicah 

Pripomočki: geometrijski liki, list, flumaster 

 

Izvedba:  

Učencem sem na tablo zapisala račun 
1

4
 + 

3

8
 , katerega smo ponazorili z razdeljenimi krogi. 

Učenci morajo poznati postopek in sicer, da je seštevanje ulomkov z različnimi imenovalci 

mogoče le, če jim najdemo skupni imenovalec. S pomočjo konkretnih likov smo ponazarjali 

račune za lažjo zapomnitev postopka in utrjevali manipuliranje s konkretnim materialom.  

 

 
Slika 106: Seštevanje ulomkov s pomočjo geometrijskih likov 

(Osebni arhiv) 

 

Naslednji račun  
1

2
 + 

1

3
 + 

1

6
 , so učenci ravno tako reševali s pomočjo likov. S primerjanjem 

delov so ugotovili, kolikšen je skupni imenovalec.  
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Slika 107: Seštevanje ulomkov s pomočjo geometrijskih likov 

(Osebni arhiv) 

 

Seštej in zmagaj – seštevanje ulomkov z različnim imenovalcem! 

 

Cilj: 

- utrditi seštevanje ulomkov z različnim imenovalcem; 

- poznati postopek seštevanja ulomkov z različnimi imenovalci. 

 

Način dela: delo v dvojicah 

Pripomočki: podloga za igro, 10 žetonov v eni barvi, 10 žetonov v drugi barvi, 2 igralni kocki. 

 

Izvedba:  

Učencem sem predstavila pravila igre. Igralca sta najprej vrgla vsak po eno kocko. Učenec, ki 

je vrgel večje število pik na kocki, je začel igro. Igra je potekala tako, da je bilo potrebo vreči 

obe kocki naenkrat. Vsota pik na kocki je igralcu povedala, kateri račun seštevanja ulomkov, 

ki je napisan na predlogi, mora rešiti. Ko je rešil račun, je poiskal rezultat med modrimi krogi 

ter nanj položil žeton. Igro je nadaljeval naslednji igralec. Če je igralec izračunal vsoto, ki je 

bila na krogih že pokrita z nasprotnikovim žetonom, je lahko soigralčev žeton zamenjal s svojim 

in ga »izrinil« iz mesta. Če je igralec izračunal isto vsoto, ki je že bila prekrita z njegovim 

lastnim žetonom, je lahko še en žeton položil na vrh svojega. Tako je »zaklenil« svoja dva 

žetona, da ga nasprotnik na tistem mestu ni mogel »izriniti« s svojim žetonom. Če je bil seštevek 

pik na kocki 12, si je moral sam izmisliti račun,  katerega rezultat je bil enek enemu izmed 

ulomkov na igralni podlogi. Učenec je moral za izračun poznati pravilni postopek seštevanja 

ulomkov z razlličnim imenovalcem (poiskati skupni imenovalec, števce sešteti, imenovalce pa 

prepisati). Zmagal je učenec, ki je prvi ostal brez žetonov. Primer igralne podloge je prikazan 

na sliki 105.  
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Seštevanje ulomkov s pomočjo igralnih kart 

 

Cilj: 

- utrditi seštevanje ulomkov z različnim imenovalcem; 

- poznati postopek seštevanja ulomkov z različnimi imenovalci. 

 

Način dela: delo v dvojicah 

Pripomočki: podloga za igro, igralne karte 

 

Izvedba:  

Vsak par učencev je dobil podlogo, kjer so bili narisani štirje prostori za igralne karte. Karte 

sem premešala, ter jih razdelila na dva kupčka. Vsak učenec je dobil svoj kupček kart. Igro je 

začel tisti učenec, ki je iz svojega kupa izvlekel večjo karto. Po vrsti so naložili štiri karte na 

igralno podlogo. Najprej na oba števca, nato še na imenovalca ter izračunali račun. 

 

 
Slika 108: Seštevanje ulomkov s pomočjo igralnih kart 

(Osebni arhiv) 

 

 Odštevanje ulomkov z različnim imenovalcem 

 

Odštevanje ulomkov z različnim imenovalcem s pomočjo Cuisinariovih paličic 

 

Cilj: 

- utrditi odštevanje ulomkov z različnim imenovalcem s pomočjo konkretnega materiala; 

- poznati postopek odštevanja ulomkov z različnimi imenovalci. 

 

Način dela: individualno delo 

Pripomočki: Cuisinairove paličice 

 

Izvedba:  

Na tablo sem zapisala račun 
4

8
 - 

1

2
, ter učencem razdelila komplete Cuisinairovih paličic, da so 

si lahko pomagali pri računanju. Ponazarjali smo skupaj. Učenci so sicer želeli izračunati brez 

paličic ter poiskati le skupni imenovalec.  



Trening konceptualnega in proceduralnega znanja ulomkov pri učencih z lažjo motnjo v duševnem razvoju, 

Vesna RIŽNIK 

121 
 

Ker niso vedeli, kako naj si pomagajo s paličicami, smo nalogo naredili skupaj. Najprej smo 

poiskali paličico, ki nam je predstavljala celoto, torej 8 cm paličico (ugotovili smo, da je skupni 

imenovalec 8). Nato smo poiskali paličico, ki predstavlja 
4

8
 celote. Ker moramo od 

4

8
 odšteti  

1

2
 , 

so poiskali rdečo paličico, ki je predstavljala polovico od 
4

8
. Nato smo rdečo paličico zamenjali 

z belimi, centimetrskimi paličicami in ugotovili, da je  
1

2
 od 

4

8
 enako dvema centimetrskima 

paličicama. Odšteli smo 
2

8
 od 

4

8
, ter dobili rezultat 

2

8
. 

Podobno smo s paličicami odšteli račun 
6

10
 - 

2

5
.  

 

 
Slika 109: Odštevanje ulomkov z različnimi imenovalci s pomočjo Cuisinairovih paličic 

(Osebni arhiv) 

 

Igra: Odštej in zmagaj – odštevanje ulomkov z različnimi imenovalci! 

 

Cilj: 

- utrditi odštevanje ulomkov z različnim imenovalcem; 

- poznati postopek odštevanja ulomkov z različnimi imenovalci. 

 

Način dela: delo v dvojicah 

Pripomočki: podloga za igro, 10 žetonov v eni barvi, 10 žetonov v drugi barvi, 2 igralni kocki. 

 

Izvedba:  

Učencem sem predstavila pravila igre. Igralca sta najprej vrgla vsak po eno kocko. Učenec, ki 

je vrgel večje število pik na kocki, je začel igro. Igra je potekala tako, da je bilo potrebo vreči 

obe kocki naenkrat. Vsota pik na kocki je igralcu povedala, kateri račun odštevanja ulomkov, 

ki je napisan na predlogi, mora rešiti. Ko je rešil račun, je poiskal rezultat med vijoličnimi 

kvadrati ter nanj položil žeton. Igro je nadaljeval naslednji igralec. Če je igralec izračunal 

razliko, ki je bila na kvadratih že pokrita z nasprotnikovim žetonom, je lahko soigralčev žeton 

zamenjal s svojim in ga »izrinil« iz mesta. Če je igralec izračunal isto razliko, ki je že bila 

prekrita z njegovim lastnim žetonom, je lahko še en žeton položil na vrh svojega. Tako je 

»zaklenil« svoja dva žetona, da ga nasprotnik na tistem mestu ni mogel »izriniti« s svojim 

žetonom. Če je bil seštevek pik na kocki 12, si je moral sam izmisliti račun,  katerega rezultat 

je bil enek enemu izmed ulomkov na igralni podlogi. Učenec je moral za izračun poznati 
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pravilni postopek odštevanja ulomkov z enakim imenovalcem (poiskati skupni imenovalec, 

števce odšteti, imenovalce prepisati). Zmagal je tisti igralec, ki je prvi ostal brez žetonov. Primer 

igralne podloge je prikazan na sliki 105. 

 

Postopek seštevanja ali odštevanja celih delov in ulomkov z enakim ali različnim 

imenovalcem 

 

Kadar računamo z ulomki, kjer sta zapisana celi del in ulomek, lahko račune rešimo na dva 

načina, ki sem ju predstavila učencem: 

 

Pri prvem načinu lahko seštejejo ali odštejejo cele dele posebej, ter ulomke posebej. Učenci se 

niso odločili za ta način reševanja, saj so imeli težave pri odštevanju ulomkov, kadar je bil po 

razširitvi na skupni imenovalec, števec (zmajševanec) manjši od odštevanca. 

 

Primer – 1. NAČIN  

 

2 
1

4
  + 3 

2

5
  = 2 

5

20
  + 3 

8

20
 = 5 + 

13

20
 = 5 

13

20
   

 

Primer – 2. NAČIN 

 

2 
1

4
  + 3 

2

5
  = 

9

4
  +  

17

5
 = 

45

20
 + 

68

20
  = 

113

20
 = 5 

13

20
   

 

Pri drugem načinu seštevanja smo najprej cele dele spremenili v ulomke ter nato poiskali 

skupni imenovalec.  
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3.5 PRIMERJAVA IN INTERPRETACIJA REZULTATOV ZAČETNEGA 

IN KONČNEGA TESTIRANJA 

 

Pred začetkom in po zaključku treninga sem znanje učencev preverjala z Desetminutnim testom 

za oceno avtomatizacije dejstev in postopkov (Kavkler idr., 1996) ter z nalogami objektivnega 

tipa za preverjanje obvladovanja ulomkov.  

 

3.5.1 Rezultati Desetminutnega testa za oceno avtomatizacije aritmetičnih dejstev in 

postopkov za posameznega učenca 

 

PRED IZVAJANJEM 

TRENINGA 

 

 

PO ZAKLJUČENEM TRENINGU ŠT. 

MOŽNIH 

TOČK 

UČENEC BK 

Točke Število 

pravilno 

rešenih 

računov 

Dosežene 

točke 

Število 

napačno 

rešenih 

računov 

Število 

nerešenih 

računov 

Število 

pravilno 

rešenih 

računov 

Dosežene 

točke 

Število 

napačno 

rešenih 

računov 

Število 

nerešenih 

računov 

 

1 

točka 
25 25 1 0 22 22 4 0 26 

2 

točki 
15 30 1 1 12 24 3 2 34 

3 

točke 
5 15 7 7 12 36 5 2 57 

Skupaj 45 70 9 8 46 82 12 4 117 

UČENEC DN   

Točke Število 

pravilno 

rešenih 

računov 

Dosežene 

točke 

Število 

napačno 

rešenih 

računov 

Število 

nerešenih 

računov 

Število 

pravilno 

rešenih 

računov 

Dosežene 

točke 

Število 

napačno 

rešenih 

računov 

Število 

nerešenih 

računov 

 

1 

točka 
22 22 3 1 24 24 2 0 26 

2 

točki 
9 18 2 6 13 26 4 0 34 

3 

točke 
13 39 1 5 11 33 6 2 57 

Skupaj 44 79 6 12 48 83 12 2 117 

UČENEC AA 

Točke Število 

pravilno 

rešenih 

računov 

Dosežene 

točke 

Število 

napačno 

rešenih 

računov 

Število 

nerešenih 

računov 

Število 

pravilno 

rešenih 

računov 

Dosežene 

točke 

Število 

napačno 

rešenih 

računov 

Število 

nerešenih 

računov 

 

1 

točka 
25 25 1 0 23 23 3 0 26 

2 

točki 
16 32 1 0 17 34 0 0 34 

3 

točke 
15 45 4 0 18 54 1 0 57 

Skupaj 56 102 6 0 58 111 4 0 117 
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UČENEC ŽG 

Točke Število 

pravilno 

rešenih 

računov 

Dosežene 

točke 

Število 

napačno 

rešenih 

računov 

Število 

nerešenih 

računov 

Število 

pravilno 

rešenih 

računov 

Dosežene 

točke 

Število 

napačno 

rešenih 

računov 

Število 

nerešenih 

računov 

 

1 

točka 
18 18 8 0 22 22 4 0 26 

2 

točki 
12 24 5 0 14 28 3 0 34 

3 

točke 
11 33 8 0 9 27 10 0 57 

Skupaj 41 75 21 0 45 77 17 0 117 

UČENKA PKG 

Točke Število 

pravilno 

rešenih 

računov 

Dosežene 

točke 

Število 

napačno 

rešenih 

računov 

Število 

nerešenih 

računov 

Število 

pravilno 

rešenih 

računov 

Dosežene 

točke 

Število 

napačno 

rešenih 

računov 

Število 

nerešenih 

računov 

 

1 

točka 
21 21 5 0 25 25 1 0 26 

2 

točki 
11 22 4 2 13 26 4 0 34 

3 

točke 
9 27 6 4 8 24 11 0 57 

Skupaj 41 70 15 6 46 75 16 0 117 

UČENKA ML 

Točke Število 

pravilno 

rešenih 

računov 

Dosežene 

točke 

Število 

napačno 

rešenih 

računov 

Število 

nerešenih 

računov 

Število 

pravilno 

rešenih 

računov 

Dosežene 

točke 

Število 

napačno 

rešenih 

računov 

Število 

nerešenih 

računov 

 

1 

točka 
14 14 6 6 23 23 3 0 26 

2 

točki 
11 22 4 2 12 24 5 0 34 

3 

točke 
8 24 3 9 5 15 10 4 57 

Skupaj 33 60 12 17 40 65 18 4 117 

Tabela 3: Primerjava rezultatov Desetminutnega testa za oceno avtomatizacije aritmetičnih dejstev in postopkov 

pred pričetkom izvajanja treninga in po zaključenem treningu za vse učence 

S primerjavo začetnih in končnih rezultatov lahko ugotovimo, da so vsi učenci napredovali na 

področju avtomatizacije aritmetičnih dejstev in postopkov. Svoj rezultat je najbolj izboljšal 

učenec BK, najmanj na ŽG.  

Učenec BK je z rednim utrjevanjem osnovnih aritmetičnih operacij dosegel napredek in hitrejši 

priklic, pri testu, po zaključnem treningu, si je pri računanju pomagal s pomožnimi računi, kar 

pri prvem preverjanju ni želel. Več točk je dosegel pri računih, vrednih 3 točke, ki zahtevajo 

poznavanje postopkov. Najmanj rešenih računov je bilo v zadnjem stolpcu, padli sta mu 

pozornost in motivacija, zmanjkalo je časa, saj je bilo potrebno uporabiti bolj zamudne 

postopke za računanje. Pri poštevanki potrebuje še utrjevanje do avtomatizacije.  

Učenec DN še vedno nima avtomatizirane poštevanke 7, 8 in 9, saj si arimetičnega dejstva ne 

prikliče iz spomina, temveč uporablja strategijo štetja večkratnikov. Kljub temu, da je izboljšal 

rezultate pri testu, je še vedno potrebno utrjevanje poštevanke in operacije deljenja do 100, do 

avtomatizacije, saj bo lahko s tem, ko bo sprostil delovni spomin, uspešneje reševal 
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kompleksnejše probleme. Pri računanju je bil bolj zbran in motiviran kot pri prvem reševanju, 

pozoren je bil na obračanje mest števil. Tokrat je pri reševanju izpustil le dva računa s celotnega 

testa, pri prvem preverjanju jih je izpustil kar dvanajst. Na težave, ki se pojavljajo pri reševanju 

zahtevnejših računov, v prvi vrsti vpliva neavtomatizirano deklarativno znanje in občasno 

slabši priklic postopka (npr. katero operacijo mora uporabiti, kadar sta v računi hkrati operaciji 

seštevanja in množenja ipd…).  

Učenec AA je bil pri računanju natančen in učinkovit. Poštevanka je avtomatizirana, napačne 

rešitve so bolj posledica hitenja, kot težav priklica ali avtomatizacije. Uporabljal je miselno 

računanje. M. Kavkler (2002) navaja, da miselno računanje terja manj časa, posledično pa je 

prisotnih tudi manj napak, kar se je pri učencu izkazalo pri težjih računih, saj je kapaciteto 

delovnega spomina lahko uporabil za reševanje zahtevnejših računov.  

Učenec ŽG je dosegel najmanjši napredek in ima še vedno težave z avtomatizacijo poštevanke 

ter z operacijo deljenja. Tudi on je pri določenih številih poštevanke uporabljal verbalno 

strategijo, na list si zapisuje večkratnike števil, kar mu vzame veliko časa, obenem pa mu ne 

uspe zadržati toliko informacij v delovnem spominu, da bi hkrati lahko izvrševal še druge 

operacije. Učenec je sicer eden izmed uspešnejših devetošolcev, vendar za svoj uspeh, na vseh 

področjih, ob pomoči staršev, v šolsko delo vlaga ogromno truda. S težavo rešuje naloge, ki 

zahtevajo višje kognitivne procese, težko si zapomni postopke, ob tem pa ga ovirajo še slabo 

avtomatizirane aritmetične operacije. Pri učencu bi bilo smiselno poiskati kompenzacijsko 

strategijo, saj kljub ogromno rešenim vajam, operacije seštevanja in deljenja do 100 še vedno 

ni avtomatiziral.  

Učenka PKG je ob utrjevanju izboljšala priklic računov poštevanke in deljenja. Pri pisanju še 

vedno zamenjuje mesta števil, pri seštevanju pogosto pozabi prenesti desetice. Ustrezno je rešila 

naloge z enostavnejšimi postopki, sestavljene račune in račune z neznanim členom, je večinoma 

rešila napačno.  

Učenki ML, s pogostim, konstantnim treningom, uspe izboljšati priklic deklarativnih dejstev 

poštevanke, pogosto se še zmoti pri priklicu osnovnih dejstev seštevanja in odštevanja do 10. 

Pomagala si je s preštevanjem na prste. Zaradi manj razvitih strategij se težje loti zahtevnejših 

aritmetičnih problemov. Uporabljala je pomožne račune, kjer je bilo opaziti, da napačno 

podpisuje števila. Zahtevnejših računov ni reševala. 

Vsi učenci, med njimi tudi vedenjsko zahtevnejši učenec, so bili za končno preverjanje veliko 

bolj motivirani, kot pred začetkom treninga, saj so bili radovedni, kakšen rezultat bodo dosegli. 

Kar pet od šestih učencev ima manj razvite strategije reševanja. Učenec, ki je na testu dosegel 

najboljši rezultat, je uporabljal miselno strategijo, priklic aritmetičnih dejstev je bil hiter in 

avtomatiziran. Ostali učenci so se posluževali verbalnih strategij in si pri reševanju pomagali s 

štetjem in preštevanjem večkratnikov. M. Kavkler (2007, v Kavkler, 2015) meni, da je 

učinkovitost in točnost verbalnih strategij povezana s sposobnostjo štetja, pomnjenja in 

pozornosti. Težave zaradi slabo avtomatiziranih osnovnih aritmetičnih dejstev in postopkov, se 

kažejo pri osvajanju nekaterih težjih matematičnih pojmov kot so ulomki, decimalna števila…, 

saj le-te prestavljajo osnovo za nadgradnjo in učenje novih, težjih pojmov. Učenci morajo 

napredovati do stopnje avtomatizacije priklica, saj reševanje zahtevnejših nalog, poleg 

poznavanja postopka, zahteva priklic več enostavnih aritmetičnih dejstev (Thaker, 2011, v 

Kavkler, 2014). Učenci so z redno vajo izboljšali priklic dejstev in postopkov, vendar 

ocenjujem, da potrebujejo še veliko kontinuiranega utrjevanja, da bodo dosegli stopnjo 
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avtomatizacije pri vseh računskih operacijah do 100, saj sta jih ovirala predvsem slabo 

avtomatizirana poštevanka in deljenje. C. Goldfus (2010, v Kavkler, 2014) opominja, da je 

avtomatizacija dejstev nujna za hitro reševanje enostavnih nalog, saj sprosti prostor v delovnem 

spominu med reševanjem zahtevnejših računov, ker se le ob avtomatiziranih aritmetičnih 

dejstvih lahko osredotočimo na sam postopek reševanja. Trening aritmetičnih dejstev in 

postopkov je bil učinkovit za vse učence, pomembno pa je tudi dejstvo, da ciljna skupina 

učencev potrebuje mnogo več vaj do avtomatizacije, zaradi težav s pomnjenjm in priklicem ter 

nižjih kognitivnih sposobnosti, ki so ena izmed ključnih značilnosti učencev z lažjo motnjo v 

duševnem razvoju (Opara, 2009).  

 

3.5.2 Rezultati nalog objektivnega tipa za preverjanje obvladovanja ulomkov 

 

Rezultate končnega testiranja učencev sem podala za vsakega učenca posebej, tako da sem 

rezultate končnega testiranja primerjala z rezultati iz začetnega testiranja. S pomočjo primerjave 

testov sem analizirala napredek posameznega učenca ter izpostavila področja obravnave, na 

katerih ima posamezen učenec ali učenka še vedno težave.  

Tabela 4: Skupni rezultati nalog objektivnega tipa pred treningom 

 

 

PRED IZVAJANJEM TRENINGA 

 BK DN AA ŽG PKG ML 

1. 

naloga 

pravilno pravilno pravilno pravilno pravilno pravilno 

2. 

naloga 

napačno delno  

pravilno 

napačno delno 

pravilno 

pravilno pravilno 

3. 

naloga 

pravilno pravilno pravilno pravilno pravilno pravilno 

4. 

naloga 

pravilno pravilno pravilno pravilno pravilno pravilno 

5. 

naloga 

napačno napačno delno 

pravilno 

delno 

pravilno 

delno 

pravilno 

delno 

pravilno 

6. 

naloga 

napačno napačno napačno napačno napačno napačno 

7. 

naloga 

napačno pravilno napačno pravilno pravilno napačno 

8. 

naloga 

napačno napačno napačno napačno napačno napačno 

9. 

naloga 

napačno delno  

pravilno 

napačno napačno napačno napačno 

10. 

naloga 

napačno delno  

pravilno 

delno 

pravilno 

delno 

pravilno 

delno 

pravilno 

delno 

pravilno 

11. 

naloga 

napačno napačno delno 

pravilno 

napačno delno 

pravilno 

delno 

pravilno 
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Tabela 5: Skupni rezultati nalog objektivnega tipa po zaključenem treningu 

 

S primerjavo začetnih in končnih rezultatov ugotavljam, da so vsi učenci napredovali pri 

razumevanju konceptualnega in proceduralnega znanja ulomkov. Individualni napredek je bil 

pri določenih učencih večji, pri drugih pa manjši, odvisno od predznanj.  

Učenec BK je bil za trening ulomkov najmanj motiviran učenec. V razredu izstopa zaradi 

neprimernega vedenja, kar se je občasno kazalo tudi pri urah treninga. Iz kvalitativne analize 

testa je razvidno, da je učenec BK uspešno osvojil nekatera znanja o ulomkih, na določenih 

področjih pa je potrebno še utrjevanje in reševanje različnih nalog. Po prvem testiranju je bilo 

opaziti izredno nizko konceptualno znanje ulomkov, saj je napačno rešil kar osem nalog od 

enajstih, kljub slabši motivaciji in sodelovanju, pa je na testu, po treningu, dosegel napredek. 

Osvojil je osnovno terminologijo, razume deljenje celote na enake dele. Učenec še ni 

ponotranjil, da se je pri določanju dela celote, kjer se število razdeljenih delov ne ujema s 

številom v imenovalcu, potrebno osredotočiti na razmerje med delom in celoto. Številska 

premica, kot reprezentacija, mu je bila pred treningom popolnoma neznana, po treningu pa je 

pridobil osnovno znanje, kako premico uporabiti pri nalogah z ulomki. Pri določanju 

velikostnih odnosov med ulomki si je pomagal s strategijo številske premice in nalogo rešil 

pravilno. Proceduralno znanje je učenec izkazal pri zadnji nalogi – osvojil je postopek računanja 

PO ZAKLJUČENEM TRENINGU 

 BK DN AA ŽG PKG ML 

1. 

naloga 

pravilno pravilno pravilno pravilno pravilno pravilno 

2. 

naloga 

pravilno pravilno pravilno pravilno pravilno pravilno 

3. 

naloga 

delno 

pravilno 

pravilno pravilno delno 

pravilno 

pravilno delno 

pravilno 

4. 

naloga 

delno 

pravilno 

pravilno delno 

pravilno 

delno 

pravilno 

pravilno pravilno 

5. 

naloga 

pravilno delno  

pravilno 

pravilno delno 

pravilno 

pravilno napačno 

6. 

naloga 

delno 

pravilno 

delno  

pravilno 

delno 

pravilno 

delno 

pravilno 

pravilno delno 

pravilno 

7. 

naloga 

delno 

pravilno 

pravilno pravilno delno 

pravilno 

delno 

pravilno 

delno 

pravilno 

8. 

naloga 

pravilno napačno pravilno pravilno pravilno delno 

pravilno 

9. 

naloga 

delno 

pravilno 

pravilno pravilno delno 

pravilno 

delno 

pravilno 

delno 

pravilno 

10. 

naloga 

pravilno delno  

pravilno 

pravilno delno 

pravilno 

pravilno delno 

pravilno 

11. 

naloga 

delno 

pravilno 

pravilno pravilno delno 

pravilno 

pravilno delno 

pravilno 
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z ulomki, težave se še vedno pojavljajo zaradi neavtomatizirane poštevanke, zato je ponekod 

postopek pravilen, rezultat pa posledično napačen.  

Učenec DN je bil za trening motiviran, različne igre, dejavnosti in aktivnosti so ga spodbudile 

k sodelovanju. Pri razlagi posameznih tem, sem v razlago vključila življenjske primere iz 

kmetije, kar ga je še dodatno motiviralo za delo. Iz kvalitative analize testa je razvidno, da je 

učenec DN je izboljšal svoje znanje v primerjavi s prvim testiranjem. Usvojil je terminologijo, 

matematični jezik, razume koncept celote in razdeljevanje le-te na enake dele. Delno uspešen 

je bil pri določanju dela celote z aritmetičnimi modeli. Usvojil je koncept številske premice ter 

iskanje enakovrednih ulomkov s pomočjo le-te. Razširjanje in krajšanje ulomkov oziroma 

iskanje enakovrednih ulomkov s simbolnim zapisom, še ni utrjeno. Pri primerjanju ulomkov po 

velikosti je bil delno uspešen. Pri računanju z ulomki je bilo opaziti manj proceduralnih napak, 

usvojil je strategijo seštevanja in odštevanja z enakimi in različnimi imenovalci. V veliki meri 

je osvojil konceptualno znanje ulomkov, saj je eden redkih učencev, ki si je uspešno pomagal s 

številsko premico in osvojil koncept le-te.  

Učenec AA je bil za trening motiviran predvsem zaradi utrjevanja aritmetike, saj je to njegovo 

močno področje. Pri urah je sodeloval in pozorno poslušal. Iz kvalitative analize testa je 

razvidno, da je učenec AA izboljšal svoje konceptualno in proceduralno znanje v primerjavi s 

prvim testiranjem. Učenec razume pojem celote ter razdeljevanje le-te na enake dele. 

Terminologija je usvojena. Določanje delov celot pri aritmetičnih modelih še ni popolnoma 

utrjeno. Koncept številske premice je v veliki meri usvojil, prav tako koncept enakovrednih 

ulomkov. Pri primerjavi ulomkov je edini uspešno uporabil predstavljeno strategijo metulja. Pri 

izkazovanju proceduralnega znanja, kjer je bilo potrebno računati z ulomki, je tako kot na 

prvem testu, pravilno rešil vse račune, okrajšal ulomke ter, če je bilo potrebno, zapisal celi del 

in ulomek. Tekom treninga je delno pridobil manjkajoče konceptualno znanje. Za trajnejše 

znanje in razumevanje ulomkov, je potrebno pridobljeno znanje še poglabljati, predvsem zato, 

ker se učenec rad nauči postopke na pamet, zato je pomembno sprotno preverjanje razumevanja.  

Učenec ŽG je bil prisoten na vseh urah treninga ter se trudil za čim boljše rezultate. Po 

opravljenem treningu je napredoval in delno izboljšal konceptualno ter tudi proceduralno 

znanje ulomkov. Učenec razume pojem celota in ve, da mora biti le-ta razdeljena na enake dele. 

Terminologijo je delno usvojil, dostikrat pridobljenega znanja ni znal prenesti v prakso. Učenec 

ima težave z razumevanjem zahtevnejših tem pri matematiki, kar se, kljub trudu, potrjuje tudi 

pri ulomkih. Pri določanju dela celote pri aritmetičnih modelih še ni povsem suveren. 

Napredoval je pri razumevanju osnovnega koncepta uporabe številske premice, kadar je bila 

podana le ena enota. Uspešno je določil pare enakovrednih ulomkov. Določanje velikostnih 

odnosov še ni usvojil, težave se pojavljajo zaradi neavtomatizirane poštevanke, pri nekaterih 

primerih je posplošil pravila za urejanje naravnih števil na ulomke. Učenec pozna pravila za 

računanje z ulomki, vendar še vedno dela tipične proceduralne napake pri računanju (menjava 

znaka računske operacije).  

Učenka PKG je z zanimanjem je sledila razlagi in se trudila, da bi naloge čim boljše opravila. 

Pri razumevanju ulomkov je dosegla velik napredek. Uspešno je razdelila celoto na enake dele, 

terminologijo pozna. Pravilno je določila dele celot pri aritmetičnih modelih, kjer je imela 

večina učencev težave. Dobro razume osnovne koncepte razdeljevanja celote, tudi pri modelih, 

pri katerih se imenovalec ne ujema z razdelitvijo delov modela, kar je, edina, izmed vseh 

učencev, vključenih v trening, dokazala pri 6. nalogi. Napredovala je pri uporabi številske 
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premice. Uspešno je določila pare enakovrednih ulomkov, razvila razumevanje velikostnih 

odnosov med ulomki ter usvojila vsa pravila za računanje z ulomki. Učenka je pridobila zelo 

dobre konceptualne osnove, iz tega razloga pa je bolj razumela tudi same postopke za računanje. 

V primerjavi z ostalimi učenci v skupini, je dosegla največji napredek.  

Učenka ML je imela zaradi svoje bolezni največ težav pri matematiki. Njeno razpoloženje pri 

treningu je nihalo, najbolj produktivna je bila prve ure. Kljub težavam, je na določenih 

področjih dosegla napredek pri znanju ulomkov. Pozna pojem celota ter matematično 

terminologijo na področju ulomkov. Pri določanje dela celote na aritmetičnem modelu ima še 

vedno težave. Ulomek je pravilno umestila na številsko premico, napačno, kot pri večini 

sošolcev je bil rešen primer, kjer je bila premica razdeljena na dve enoti. Obe enoti je 

upoštevala, kot da sta ena enota. Delno je osvojila koncept določanja enakovrednih ulomkov 

ter določanja velikostnih odnosov. Zaradi zdravstvenih težav ter slabšega priklica deklarativnih 

dejstev poštevanke, se učenka hitro utrudi, ne zmore priklicati pravilnega rezultata, kar vpliva 

na reševanje vseh nalog. V primerjavi s prvim testom je učenka uporabila pravilne postopke za 

računanje z ulomki, nekaj računov je bilo rešenih napačno, predvsem zaradi slabše 

avtomatizacije osnovnih aritmetičnih operacij in ne zaradi nerazumevanja postopka.  

Izveden trening ocenjujem kot uspešen, saj so prav vsi učenci napredovali pri razumevanju 

konceptualnega in proceduralnega znanja ulomkov, glede na svoja predznanja. Vključila sem 

številne didaktične pripomočke, raznovrstne materiale ter številne primere iz vsakdanjega 

življenja, s čimer sem učence motivirala za delo. T. Hodnik Čadež in V. Manfreda Kolar (2009) 

opozarjata, da mora učitelj učencem ponuditi takšne pogoje za delo ter organizirati takšne učne 

situacije, da bodo učenca motivirale za učenje. Seah (2009) meni, da je potrebno za lažje 

predstave in razumevanje ulomkov, učencem ponuditi čimveč konkretnih pripomočkov in 

ponazoril. Vsi učenci so osvojili pojem celote ter razdeljevanje likov na enake dele. A. Hansen 

(2014) navaja, da se v primerih, ko učenci nimajo dovolj izkušenj z razdeljevanjem konkretnih 

predmetov na enake dele, pogosto zgodi, da učenci zanemarijo, da morajo biti vsi deli enako 

veliki. Terminologija, povezana z ulomki, je osnova za razumevanje konceptualnega in 

proceduralnega znanja. Učenci so jo delno usvojili, trije so se zmotili pri povezovanju, kaj 

pomeni števec in kaj imenovalec, kljub temu pa so dele ulomka pravilno poimenovali. Pri 

nalogi, kjer so učenci morali zapisati, kolikšen del lika je obarvan, so vsi pravilno rešili tiste 

naloge, kjer je bil lik s črtami razdeljen na enake dele. Kljub temu, da smo med treningom 

naredili veliko vaj razdeljevanja, ter razvijali razumevanje o relaciji del-celota, trije učenci niso 

pravilno določili del celote pri kvadratu, ki je bil na skici razdeljen na tri neenake dele. Ti učenci 

so uporabili strategijo štetja delov celote, pri čemer niso bili pozorni na to, ali so vsi deli 

kvadrata enako veliki. Tak način razmišljanja je pri učencih zelo pogost, na kar opozarjata tudi 

avtorici J. McNamara in M. Shaughnessy (2015). Določanje dela celote pri aritmetičnih 

modelih so usvojili trije učenci, trije pa so imeli težave. Ideja, da množica predmetov 

predstavlja neko celoto, je za učence težje razumljiva (Lipovec, Antolin in Vaupotič, 2012), kar 

se je izkazalo tudi pri naših učencih. Van de Walle (2007) vidi težavo v tem, da se učenci 

pogosteje osredotočijo na velikost množice, kot na število enakih podmnožic, A. Hansen (2014) 

pa opozarja, da se zaradi pretrganih velikosti učenci ne osredotočijo na vse elemente v skupini, 

ter nanje ne gledajo kot na celoto. Naloge, ki je zahtevala, da učenci določijo del celote pri 

pravokotniku, kjer se število razdeljenih kvadratkov ni ujemalo z imenovalcem ulomka, ni na 

testu pred treningom rešil nihče, po treningu pa le ena učenka. Vsi učenci so se napačno 
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osredotočili le na štetje delov, ne da bi bili pozorni na celoto. Učenje ulomkov s pomočjo 

številske premice je v zadnjem času najaktualnejša reprezentacija za učenje ulomkov, saj 

razširja koncept poučevanja ulomkov na drugačen, učinkovitejši način, kot druge reprezentacije 

(Tian in Siegler, 2014; Gersten, Schumacher in Jordan, 2017). Naloge, kjer je bilo potrebno 

umestititi ulomke na številsko premico, so učenci pred treningom rešili zelo pomanjkljivo. Iz 

rezultatov se je dalo razbrati, da jim je številska premica kot reprezentacija tuja ter jim je bolj 

v breme, kot v pomoč. Težavo vidim v tem, da so učenci v nižjih razredih številsko premico, 

kot reprezentacijo, uporabljali manj pogosto, kar pa Siegler (2011), označuje kot zaskrbljujoče, 

saj meni, da je pravilna uporaba številske premice eden izmed ključnih dejavnikov, ki vplivajo 

na uspešnost pri matematiki. Iz tega razloga smo pri treningu najprej izvajali aktivnosti na 

številski premici s celimi števili. Ko so učenci osvojili osnovna pravila številske premice s 

celimi števili ter razumeli ključni ideji, da je številska premica grafična reprezentacija in merski 

model, smo na premici predstavili tudi ulomke. M. Kavkler (2015) in Siegler idr. (2015) 

navajajo, da je umeščanje ulomkov na številsko premico uspešno takrat, ko učenci premico 

razumejo kot koncept, reprezentacijo in orodje. Zaradi abstraktnosti reprezentacije, sem 

aktivnostim na številski premici namenila veliko časa, ob tem pa sem upoštevala načelo 

postopnosti. Učenci so razvijali razumevanje, da se velikost ulomkov veča od leve proti desni, 

da lahko vrednost ulomka narašča, da obstajajo ulomki, ki so večji kot 1, da lahko ugotavljamo 

velikostne odnose med ulomki… Po treningu so učenci izboljšali znanje uporabe številske 

premice, težave pa so imeli pri umeščanju ulomkov, kadar je bila premica razdeljena na več 

enot. Ulomek 
1

2
 sta na premico, ki je imela dve enoti, uspešno umestila le dva učenca. To napako 

izpostavlja tudi A. Hansen (2014), ki ugotavlja, da učenci pogosto posplošijo strategijo 

razdeljevanja likov na številsko premico in namesto, da bi ulomek 
1

2
 umestili na enoto med 0 in 

1, so ga umestili na sredino premice, v našem primeru na število 1. Nalogo, kjer je bilo potrebno 

določiti enakovredne ulomke, so pred treningom vsi učenci rešili napačno. Po treningu so štirje 

učenci nalogo rešili pravilno, en učenec je ni reševal, en učenec pa je bil delno uspešen. Pri 

določanju enakovrednih ulomkov so si učenci v veliki meri pomagali s številsko premico, katere 

uporabo spodbujata tudi avtorici J. McNamara in M. Shaughnessy (2015). Učenci so 

napredovali tudi pri določanju velikostnih odnosov med ulomki, kar je po mnenju raziskovalcev 

(Shin in Pedrotty Bryant, 2015) eden izmed težjih izzivov pri učenju o ulomkih. Težava pri 

določanju velikostnih odnosov se pojavlja predvsem zaradi zmotnega prepričanja, da veljajo 

pravila za urejanje celih števil tudi za ulomke in zaradi tega učenci napačno sklepajo, da je npr. 

ulomek  
1

5
  večji kot npr. 

1

2
 (Hansen, 2014). Pri določanju velikostnih razmerij sem učencem 

predstavila različne strategije za primerjavo ulomkov, povzete po različnih avtorjih, 

(McNamara in Shaughnessy, 2015; Van de Walle, 2007) kljub temu, pa je večina učencev 

uporabljala že poznano strategijo iskanja skupnega imenovalca. Pomembno je, da sproti 

preverjamo, ali učenci pri določanju velikostnih razmerij slepo sledijo pravilom ali resnično 

razumejo koncept primerjave velikosti. Iz tega razloga, sem po priporočilih avtoric N. Hamdan 

in E. A. Gundersen (2017), z učenci izvajala tudi vaje približnega ocenjevanja velikosti, kjer so 

si pomagali s številsko premico (ali je ulomek bližje 0, 
1

2
 ali 1). Pridobljeno proceduralno znanje 

so učenci izkazali pri zadnji nalogi, kjer so seštevali in odštevali ulomke z enakimi in različnimi 

imenovalci. Pred treningom, so učenci pri računanju z ulomki uporabljali napačne strategije, 
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predvsem zaradi vpliva posploševanja pravil za računanje s celimi števili, na pravila za 

računanje z racionalnimi števili, na kar opozarjajo tudi Bailey, Siegler in Geary (2014). 

Najpogostejše napake, povzete po različnih avtorjih (Eichhorn, 2018; Hansen, 2014; 

McNamara in Shaughnessy, 2015), katere so predstavljene v teoretičnih izhodiščih, so delali 

tudi učenci, vključeni v trening. Učenci so števec in imenovalec v veliko primerih dojemali kot 

celi, neodvisni števili in ju tako tudi seštevali ali odštevali. Iz tega razloga je pomembno, da 

imajo učenci dobro razvito konceptualno znanje o ulomkih. Po treningu so učenci napredovali 

pri računanju z ulomki, kljub temu, so se določeni učenci pravila za računanje zgolj naučili na 

pamet, pri nekaterih učencih pa je še vedno prisotno narezumevanje temeljnih konceptov 

ulomkov. Vsi učenci še nimajo avtomatiziranih aritmetičnih operacij do 100, kar je pomenilo 

oviro pri računanju, hkrati pa so pri postopku naredili več napak, kot bi jih sicer. Raziskovalci 

(Lortie Forgues, Tian in Siegler, 2015) potrjujejo, da prevelika obremenitev delovnega spomina 

o razmišljanju o ulomkih zmanjša kognitivne vire, ki so na voljo za razmišljanje o postopku, 

potrebnemu za reševanje problema.  

 

3.5.3 Rezultati vprašalnika za preverjanje motivacije  

 

 1. 

ura 

2.  

ura 

3.  

ura 

4.  

ura 

5.  

ura 

6.  

ura 

7. 

ura 

8.  

ura 

9.  

ura 

10.  

ura 

Povzetek zapisov 

posameznega učenca 

BK  

 

         DOBRO  

- ker smo pekli pico in smo 

jo lahko pojedli; 

- ker nisem bil vprašan 

naravoslovja .. 

- ker smo si razdelili 

čokolado… 

SREDNJE 

- ker se mi ne da; 

- ker že vse znam; 

- ker je brezveze… 

SLABO 

- ker je brezveze; 

- ker tega ne rabim. 

DN  

 

         DOBRO  

- ker smo pekli pico; 

- ker smo uporabljali 

kocke; 

- ker smo vadili s kartami; 

SREDNJE 

- »zmatran« sem; 

- ulomki so težki; 

- že cel teden vadimo 

matematiko, ker pišemo 

NPZ; 

- ker sem se naveličal 

ulomkov… 

SLABO: / 
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AA  

 

         DOBRO  

- ker sem najboljši pri 

poštevanki; 

- ker smo pekli pico; 

- ker smo z učiteljem 

telovadbe šli okrog jezera; 

SREDNJE 

- sem se naveličal; 

- dovolj imam šole; 

SLABO: / 

ŽG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         DOBRO  

- ker smo pekli pico; 

- ker smo imeli super 

pripomočke; 

- bilo je poučno; 

- ker smo naredili ristanc. 

SREDNJE 

- ker smo imeli že pet ur 

pouka; 

- ne razumem najbolj; 

- črta je težka; 

- pozabil sem poštevanko 

in deljenje do 100 

SLABO: / 

PKG  

 

         DOBRO  

- pripomočki mi pomagajo; 

- zdaj bolj znam, razumem; 

- znanje se mi je izboljšalo; 

- pripomočki so uporabni; 

- s pripomočki lahko 

preverim, če je odgovor 

pravilen; 

- ker smo pekli pico… 

SREDNJE 

- ne razumem še vsega; 

- malo je težko; 

- utrujena sem; 

SLABO: / 

ML  

 

         DOBRO  

- ker zdaj bolj znam; 

- lego kocke so bile «fajn«; 

- rada se igram družabne 

igre; 

- metanje žoge pri pri 

poštevanki; 

- lepljenje magnetov na 

tablo…. 

SREDNJE 

- ker me boli glava; 

- pozabila sem poštevanko; 

SLABO: / 

Tabela 6: Skupni rezultati vprašanika za preverjanje motivacije 
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Učencem sem ob koncu vsake ure treninga dala v reševanje vprašalnik za preverjanje 

motivacije. Svoje počutje ter pripravljenost za delo z raznolikimi materiali in dejavnostmi so 

ovrednotili s pomočjo smeškov, s katerimi so uro ocenili z dobro, srednje ali slabo. Učenčeva 

ocenjevanja učne ure so zbrana v zgornji tabeli. Učence sem pred reševanjem vprašalnika 

prosila, naj svoje odgovore podkrepijo z razlago. V tabelo sem navedla povzetke zapisov 

posameznega učenca.  Kot slabo, je učno uro označil učenec BK, kar sem pričakovala, saj 

izstopa s svojo vedenjsko problematiko. Učenci so bili za delo motivirani. Kjer so učenci 

obkrožili smeška “srednje” so navedli, da so utrujeni, da so ulomki zelo težka snov in da je ne 

razumejo, da imajo dovolj šole, da je boljše, če imajo matematiko zjutraj… Sama se strinjam s 

tem, da bi bilo trening, že zaradi kompleksnosti teme, bolje načrtovati prve ure pouka, vendar 

zaradi urnika vsako uro to ni bilo mogoče. Največ pozitivnih odzivov je bilo na uporabo nalog 

iz vsakodnevnega življenja, še posebej iz sprehoda ter učne kuhinje, učenci so pohvalili tudi 

različne didaktične pripomočke, izboljšanje svojega znanja, naloge arimetike so izpostavili kot 

zanimive in zabavne. Konstruktivistična teorija poudarja aktivno vlogo učenca v procesu 

oblikovanja znanja. Pomembno je, da učitelj zagotovi takšne pogoje, da bodo učenci za delo 

motivirani ter da bodo različna znanja pridobivali z lastno aktivnostjo (Hodnik Čadež in 

Manfreda Kolar, 2009). Glede na delo in sodelovanje sem tudi sama mnenja, da je drugačen 

način poučevanja na učence vplival pozitivno, z zanimanjem so spremljali razlago ter 

preizkušali različne pripomočke. Učenci so bili bolj motivirani tudi za preprosto reševanje 

računov na tablo, če je vaja ali naloga potekala s pomočjo nekega pripomočka ali igre (npr. 

učenec vrže kocko, na njej so 4 pike – zato mora rešiti četrti račun z lista).  Opazila sem, da je 

bilo medpredmetno sodelovanje, v povezavi z uporabo nalog iz vsakdanjega življenja, 

ključnega pomena za dvig motivacije učencev, pri usvajanju tako zahtevne teme, kot so ulomki. 

 

3.5.4 Skupinska evalvacija zastavljenih ciljev  

 

V tabeli je predstavljena skupinska evalvacija zastavljenih ciljev. Pri delno doseženih 

skupinskih ciljih sem napisala kratko obrazložitev. 

 

1. UTRJEVANJE  

OSNOVNIH  

ARITMETIČNIH  

OPERACIJ 

(1.a) Učenci hitro 

seštevajo in odštevajo v 

obsegu do 100. 

Dosegajo – DN, BK, AA, ŽG, PKG 

Delno dosega – ML  

 

(1.b) Učenci 

avtomatizirajo 

poštevanko vseh števil. 

Dosega – AA 

Delno dosegajo – BK, DN, ŽG, PKG, ML 

 

(1.c) Učenci hitro delijo v 

obsegu do 100 

Dosega – AA 

Delno dosegajo – BK, DN, ŽG, PKG, ML 

 

2. CELOTA  

IN DEL  

CELOTE 

(2.a) Učenci razdeljujejo 

celote na enake dele s 

pomočjo konkretnega 

materiala in različnih 

modelov. 

 

Vsi dosegajo. 
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(2.b) Učenci razumejo 

pojem del celote. 

Dosegajo – DN, PKG 

Delno dosegajo – BK, AA, ŽG, ML 

 

(2.c) Učenci razumejo, 

da so celote lahko 

različnih velikosti. 

Vsi dosegajo. 

(2.d) Učenci  določajo 

dele celote s pomočjo 

aritmetičnih modelov 

Dosegajo – BK, AA, PKG 

Delno dosegajo – DN, ŽG, ML 

(2.e) Učenco poznajo 

matematični jezik in 

terminologijo, vezano na 

ulomke. 

 

Vsi dosegajo. 

(2.f) Učenci primerjajo 

med seboj dele celote ter 

jih urejajo po velikosti. 

 

Vsi dosegajo. 

(2.g) Učenci razumejo 

koncept številske 

premice za reprezentacijo 

ulomkov. 

 

Vsi dosegajo. 

(2.h) Učenci določajo 

mesta delov celote na 

številski premici. 

Dosegajo – DN, AA 

Delno dosegajo – BK, ŽG, PKG, ML. 

3. PRIMERJANJE  

IN 

UGOTAVLJANJE  

VELIKOSTNIH  

RAZMERIJ MED 

 ULOMKI, 

ENAKOVREDNI  

ULOMKI 

(3.a) Učenci določajo 

velikostna razmerja med 

ulomki z istim 

imenovalcem s pomočjo 

različnih reprezentacij in 

strategij. 

 

 

Vsi dosegajo. 

(3.b) Učenci določajo 

velikostna razmerja med 

ulomki z različnim 

imenovalcem s pomočjo 

različnih reprezentacij in 

strategij. 

Dosegajo – BK, AA, PKG 

Delno dosegajo – DN, ŽG, ML 

 

(3.c) Učenci poznajo 

strategije za iskanje 

skupnega imenovalca. 

 

Vsi dosegajo. 

(3.d) Učenci razumejo 

pojem enakovredni 

ulomek. 

Dosegajo – BK, AA, ŽG, PKG 

Delno dosegajo – ML 

Ne dosega – DN 
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(3.e) Učenci  vedo,da je 

pri enakovrednih ulomkih 

zapis različen, vrednost 

pa ostaja enaka. 

Dosegajo – BK, AA, ŽG, PKG 

Delno dosegajo – ML 

Ne dosega – DN 

 

4. RAZŠIRJANJE  

IN KRAJŠANJE  

ULOMKOV 

(4.a) Učenci razširjajo 

ulomek s pomočjo 

poštevanke.  

Vsi dosegajo. 

(4.b) Učenci krajšajo 

ulomke s pomočjo 

deljenja.  

Vsi dosegajo. 

(4.c) Učenci poznajo 

pravila za razširjanje in 

krajšanje ulomkov. 

Vsi dosegajo. 

5. RAČUNANJE  

Z ULOMKI 

SEŠTEVANJE  

IN ODŠTEVANJE  

ULOMKOV Z  

ENAKIMI 

 IMENOVALCI 

(5.a) Učenci seštevajo 

ulomke z enakim 

imenovalcem. 

Vsi dosegajo. 

(5.b) Učenci odštevajo in 

odštevajo ulomke z 

enakim imenovalcem. 

Vsi dosegajo. 

(5.c) Učenci ponazorijo 

račune seštevanja in 

odštevanja ulomkov z 

enakim imenovalcem s 

pomočjo konkretnega 

materiala. 

 

 

Vsi dosegajo. 

6. RAČUNANJE  

Z ULOMKI 

SEŠTEVANJE 

 IN 

ODŠTEVANJE  

ULOMKOV Z  

RAZLIČNIMI  

IMENOVALCI 

(6.a) Učenci seštevajo 

ulomke z različnim 

imenovalcem. 

Dosegajo – DN, AA, PKG 

Delno dosegajo – BK, ŽG, ML 

(6.b) Učenci odštevajo 

ulomke z različnim 

imenovalcem. 

Dosegajo – DN, AA, PKG 

Delno dosegajo – BK, ŽG, ML 

(6.c) Učenci ponazorijo 

račune seštevanja in 

odštevanja ulomkov z 

različnim imenovalcem s 

pomočjo konkretnega 

materiala. 

Dosegajo – DN, AA, PKG 

Delno dosegajo – BK, ŽG, ML 

Tabela 7: Skupinska evalvacija zastavljenih ciljev 

 

 

 

 

 

 



Trening konceptualnega in proceduralnega znanja ulomkov pri učencih z lažjo motnjo v duševnem razvoju, 

Vesna RIŽNIK 

136 
 

Interpretacija delno doseženih ciljev:  

 

1. UTRJEVANJE OSNOVNIH ARITMETIČNIH OPERACIJ 

1.a: Učenci hitro seštevajo in odštevajo v obsegu do 100 

Obrazložitev: Učenka ML ima po koncu treninga še vedno težave s priklicem osnovnih dejstev 

seštevanja in odštavanja. Kljub temu, da je na individualni ravni napredovala, potrebuje še 

veliko kontinuiranega utrjevanja. Manj razvite strategije jo ovirajo pri reševanju težjih 

aritmetičnih problemov. Ostali učenci so izboljšali hitrost priklica. 

 

1. b:  Učenci avtomatizirajo poštevanko vseh števil 

Obrazložitev: Učenec AA je edini v skupini, ki je poštevanko popolnoma avtomatiziral, priklic 

je hiter in točen. Ostali učenci uporabljajo manj razvite strategije, ki jim vzamejo več časa ter 

zasedejo več prostora v delovnem spominu. Največje težave imajo pri priklicu aritmetičnih 

dejstev pri številih 6, 7, 8 in 9, zato bi bilo smiselno, da poštevanko utrjujejo s pomočjo grafičnih 

opor, kjer bi imeli zapisane večkratnike problematičnih števil, do avtomatizacije. Največ težav 

ima učenka ML, vsi pa potrebujejo še veliko kontinuiranega utrjevanja.  

 

1. c: Učenci hitro delijo v obsegu do 100 

Obrazložitev:  Operacija deljenja, je prav tako, kot operacija množenja, pri določenih učencih 

še vedno neavtomatizirana. Za priklic potrebujejo več časa, odgovor pogosto ugibajo. Učenec 

AA je avtomatiziral operacijo deljenja do 100, priklic je hiter in točen. Največ težav z deljenjem 

ima ML, rezultate pogosto ugiba. Ostali učenci so pri priklicu počasni, uporabljajo strategije 

večkratnikov, iz tega razloga potrebujejo kontinuirano urjenje do avtomatizacije.  

 

2. CELOTA IN DEL CELOTE 

 

2. b.: Učenci razumejo pojem del celote 

Obrazložitev: Vsi učenci razumejo koncept razdeljevanja celote na enake dele, prav tako znajo 

na liku, ki je razdeljen na enako velike dele, pravilno določiti en ali več delov celote. Določanje 

dela celote, pri likih, ki niso bili enakomerno razdeljeni, je posamezne učence zavedlo, saj so 

posamezne dele le prešteli, ne da bi bili pozorni, da le-ti niso enako veliki. Ti učenci potrebujejo 

še več utrjevanja z raznolikimi pripomočki in materiali.  

 

2. d: Učenci določajo dele celote s pomočjo aritmetičnih modelov 

Obrazložitev: Vsi učenci so napredovali pri določanju delov celot pri enostavnejših aritmetičnih 

modelih. Aritmetični modeli so zaradi posameznih elementov v dani množici težji za 

razumevanje, zato sem tukaj tudi pričakovala težave.  Učenci so se pogosto osredotočili le na 

števec in pri tem niso upoštevali razmerja med števcem in imenovalcem, sploh kadar se število 

delov modela ni ujemalo z imenovalcem ulomka. Kljub temu, pa so bili nekateri učenci uspešni 

tudi pri določanju dela celote pri zahtevnejših aritmetičnih modelih.  

 

2. h: Učenci določajo mesta delov celote na številski premici  

Obrazložitev: Učenci se pred treningom, s številsko premico kot reprezentacijo, niso veliko 

srečevali, zato so morali najprej usvojiti osnovne koncepte in pravila za uporabo te 
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reprezentacije. Po treningu so uspešno določali mesta delov celote na premici, kadar je bila le-

ta razdejena na eno enoto. Kadar je bilo enot več, so učenci pogosto pozabili, da morajo pri 

umeščanju ulomka upoštevati razdelitev ene enote in ne celotne premice. Učenca DN in AA, 

sta dobro osvojila koncept številske premice, saj sta znala umestiti ulomke tudi na razširjeno 

premico.   

 

3. PRIMERJANJE IN UGOTAVLJANJE VELIKOSTNIH RAZMERIJ MED ULOMKI, 

ENAKOVREDNI ULOMKI 

 

3.b: Učenci določajo velikostna razmerja med ulomki z različnim imenovalcem s pomočjo 

različnih reprezentacij in strategij. 

Obrazložitev: Urejanje ulomkov po velikosti je eden izmed osnovnih konceptov, ki so ga 

nekateri učenci usvojili, pri drugih pa je bil prisoten močno zakoreninjen vpliv pravil urejanja 

velikostnih odnosov pri naravnih številih, ki ne velja za ulomke. BK, AA in PKG so pri 

določanju velikostnih razmerij uporabljali tudi strategije, predstavljene na treningu (metoda 

metulja, primerjava s pomočjo številske premice), medtem ko so učenci DN, ŽG in ML, 

uporabljali najbolj poznano strategijo iskanja skupnega imenovalca. Postopek določanja so 

poznali, napačno določena razmerja so bila posledica nenatančnega priklica aritmetičnih 

dejstev poštevanke in s tem je bila naloga tudi napačno rešena.  

 

3.d: Učenci razumejo pojem enakovredni ulomek 

3.e: Učenci  vedo,da je pri enakovrednih ulomkih zapis različen, vrednost pa ostaja enaka. 

Obrazložitev: Večina učencev je napredovala pri doseganju pojma enakovredni ulomek. Tudi 

ta koncept je eden zahtevnejših za razumevanje ulomkov. Pred treningom nihče ni znal določiti 

parov enakovrednih ulomkov, po treningu so nekateri učenci nalogo v celoti rešili pravilno, 

drugi pa še vedno potrebujejo usmerjanje in dodatna ponazorila. K boljšemu razumevanju 

učencev so pripomogle vaje ob pomoči konkretnega materiala in pripomočkov. Zaradi 

težavnosti koncepta in razvoja trajnejšega znanja, bi potrebovali še več vaj, da bi vsi učenci 

določanje enakovrednosti ulomkov suvereno izkazali tudi brez ponazoril. Vsi učenci so s 

pomočjo vaj na številski premice dobili dober vpogled, da se pri enakovrednih ulomkih zapis 

sicer spreminja, vrednost pa ostaja enaka.  

 

6. RAČUNANJE Z ULOMKI – SEŠTEVANJE IN ODŠTEVANJE ULOMKOV Z 

RAZLIČNIMI IMENOVALCI 

 

6.a: Učenci seštevajo ulomke z različnim imenovalcem 

6.b: Učenci odštevajo ulomke z različnim imenovalcem 

Obrazložitev: Vsi učenci so po treningu izboljšali svoje znanje pri računanju z ulomki. 

Proceduralne napake, ki so bile izražene pred treningom, so odpravili (seštevanje števcev in 

imenovalcev, iskanje skupnega imenovalca…) Seštevanje in odštevanje z različnim imenovalci 

je kompleksnejši postopek, saj je potrebno najprej poiskati skupni menovalec, šele nato 

seštevati ali odštevati. Učenci, ki so imeli slabo avtomatizirane aritmetične operacije, so imeli 

pri računanju dodatne težave, saj so se preveč časa ukvarjali s priklicem aritmetičnih dejstev 

poštevanke, ob tem pa so se zmedli pri postopku in naredili več napak, kot bi jih sicer.  
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6.c: Učenci ponazorijo račune seštevanja in odštevanja ulomkov z različnim imenovalcem s 

pomočjo konkretnega materiala 

Obrazložitev: Postopek seštevanja in odštevanja z različnimi imenovalci so učenci ponazarjali 

s pomočjo konkretnih materialov. Pri učencih, ki so se postopke naučili na pamet, je bilo opaziti 

večje težave pri prikazu, saj kljub veliko skupnim vajam, niso točno razumeli, kako bi lahko 

samostojno, brez vodenja učitelja, prikazali določen račun.  

 

Po pregledu osvojenih ciljev, sem s pridobljenim znanjem učencev zadovoljna in ocenjujem, 

da je bil trening dobro zastavljen. Pričakovano, učenci niso osvojili vseh zastavljenih ciljev 

treninga, saj so ulomki ena izmed težjih in abstraktnejših tem matematike, so pa vseeno vsi 

učenci osvojili konceptualne osnove, kar se je izkazalo tudi pri boljšem razumevanju 

proceduralnega znanja. Trening bi lahko bil še učinkovitejši, če bi imeli učenci že na začetku 

utrjene tako zelo pomembne predpogoje, kot so poznavanje številske premice ter 

avtomatizirane aritmetične operacije seštevanja, odštevanja, moženja in deljenja do 100. 

Največji poudarek je bil na razvijanju konceptualnih osnov ob pomoči različnih reprezentacij. 

Med treningom so se pojavljale individualne razlike med razumevanjem posameznih učenev, 

zato je bilo potrebno sprotno prilagajanje dela, določeni učenci so potrebovali še več ponazoril 

in dodatne razlage, na uspešnost pa je vplivala tudi motivacija posameznih učencev za delo.  

 

3.6 Odgovori na raziskovalna vprašanja 

 

RV1: Ali obstaja povezava med učenčevo sposobnostjo obvladovanja ulomkov ter 

avtomatizacijo aritmetičnih dejstev in postopkov? 

 

Na podlagi diagnostičnih instrumentov (Deseminutnega testa za oceno avtomatizacije 

aritmetičnih dejstev in postopkov, nalog objektivnega tipa za preverjanje znanja ulomkov ter 

vprašalnika za ugotavljanje motivacije), ki sem jih izvedla v okviru treninga pomoči ter 

primerjave le-teh pred in po treningu, sem ugotovila, da avtomatizacija aritmetičnih dejstev 

vpliva na rezultate znanja o ulomkih. Pet učencev, vključenih v trening, z izjemo učenca AA, 

še ne obvlada osnovnih aritmetičnih operacij, bodisi zaradi težav s priklicem, bodisi zaradi 

premalo utrjevanja. Ob primerjavi začetnih in končnih rezultatov Desetminutnega testa za 

ugotavljanje avtomatizacije aritmetičnih dejstev in postopkov, so učenci izboljšali rezultat na 

testu in napredovali, kljub temu pa potrebujejo še utrjevanje do avtomatizacije. Ciljna skupina 

učencev, zaradi težav s pomnjenjem in priklicem ter nižjih kognitivnih sposobnosti, potrebuje 

mnogo več vaj do avtomatizacije, kar je ena izmed ključnih značilnosti učencev z lažjo motnjo 

v duševnem razvoju (Opara, 2009). Pri priklicu dejstev, predvsem pri aritmetični operaciji 

množenja in deljenja uporabljajo manj razvite, verbalne strategije in si pri reševanju pomagajo 

s preštevanjem večkratnikov, kar jim obremeni in zasede delovni spomin, posledično pa imajo 

večje težave pri osvajanju zahtevnejših matematičnih vsebin kot je znanje ulomkov. Thaker 

(2011, v Kavkler, 2014) meni, da učenci morajo napredovati do stopnje avtomatizacije priklica, 

saj reševanje zahtevnejših nalog, poleg poznavanja postopka, zahteva priklic več aritmetičnih 

dejstev. To potrujeje tudi M. Kavkler (2002), ki navaja, da slabše avtomatizirana osnovna 

aritmetična znanja vplivajo na slabše razumevanje težjih matematičnih pojmov, kot so ulomki 
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in decimalna števila. V primeru, da učenci nikakor ne zmorejo avtomatizirati osnovnih 

aritmetičnih dejstev, jim je pri zahtevnejših matematičnih vsebinah, kot so ulomki, smiselno 

ponuditi oporo v obliki žepnega računala. Pomanjkanje avtomatiziranega znanja aritmetičnih 

dejstev množenja in deljenja je vplivalo tako na konceptualno, kot tudi na proceduralno znanje 

ulomkov. Pri slednjem je bilo še močneje izraženo, saj so bili učenci, pri računanju z ulomki, 

obremenjeni s priklicem aritmetičnih dejstev, kar je pomenilo oviro pri računanju, hkrati pa so 

pri postopku naredili več napak, kot bi jih sicer. Raziskovalci potrjujejo (Lortie Forgues, Tian 

in Siegler, 2015), da prevelika obremenitev delovnega spomina o razmišljanju o ulomkih 

zmanjša kognitivne vire, ki so na voljo za razmišljanje o postopku, ki je potreben za reševanje 

problema. Avtomatizacija dejstev je nujna za hitro reševanje enostavnih nalog, saj sprosti 

prostor v delovnem spominu med reševanjem zahtevnejših računov, ker se le ob 

avtomatiziranih dejstvih lahko osredotočimo na postopek reševanja (Goldfus 2010, v Kavkler, 

2014). Učenci po treningu sicer izbirajo ustreznejše strategije reševanja besedilnih nalog, 

izboljšali so priklic aritmetičnih dejstev, sorazmerno pa tudi znanje ulomkov, vendar so 

rezultati, zaradi manj utrjenega znanja aritmetike slabši, kot bi bili sicer. Učenec AA je imel, 

zaradi dobro usvojenega znanja aritmetike, sorazmerno boljše rezultate pri nalogah, kjer je bilo 

potrebno izkazati znanje ulomkov, kljub temu pa je pomembno, da gledamo vsakega učenca 

posebej in njegov individualni napredek. Pri primerjavi rezultatov na Desetminutnem testu za 

ugotavljanje avtomatizacije aritmetičnih dejstev in postopkov ter z nalogami objektivnega tipa 

za preverjanje obvladovanja ulomkov zaključujem, da imajo učenci, ki imajo slabšo 

avtomatizacijo aritmetičnih dejstev in postopkov, tudi večje težave pri usvajanju tako 

konceptualnega, kot tudi proceduralnega znanja ulomkov in posledično dosegajo nižje 

rezultate. 

 

RV2: Ali bo trening, ki vključuje razvijanje konceptualnega in proceduralnega znanja pri 

računanju z ulomki izboljšal  razumevanje učencev ? 

 

Trening, ki vključuje razvijanje konceptualnega in proceduralnega znanja pri računanju z 

ulomki, je bil zasnovan na podlagi rezultatov Desetminutnega testa za ugotavljanje 

avtomatizacije aritmetičnih dejstev in postopkov ter nalog objektivnega tipa za preverjanje 

znanja ulomkov. Potrebo pri preverjanju izhodiščnega znanja ter predpogojev poudarja tudi R. 

Seah (2004), saj lahko iz teh izhodišč gradimo osnovno razumevanje in temeljne ideje. Mnogi 

raziskovalci (Kavkler, 2007; McNamara in Shaughnessy, 2015; Empson in Levi, 2011; Hansen, 

2017) poudarjajo, da je za razvoj občutka za ulomke najprej potrebno razviti in utrditi 

konceptualno znanje, saj je le-to bistvenega pomena za razvoj proceduralnega znanja. Trening 

je bil dobro zastavljen, učenci, z izjemo enega, so dobro sodelovali, težave so se občasno 

pojavile pri organizaciji urnika, ker imajo učenci devetega razreda proti koncu šolskega leta 

veliko obveznosti in aktivnosti. S prisotnostjo učencev ni bilo težav, večina jih je bila vključena 

v vse ure treninga, občasno je kdo manjkal zaradi bolezni ali šolskih tekmovanj. Z učenci sem 

se dobivala dvakrat tedensko, enkrat po eno uro in enkrat po dve uri. »Blok« uro smo imeli prvo 

in drugo šolsko uro ob petkih, ob torkih pa smo se srečevali peto šolsko uro. Skozi celoten 

trening se je kazala razlika v učinkovitosti, saj so bili učenci v jutranjih urah bolj spočiti in 

pripravljeni na delo. Ugotovila sem, da je bistveno večji učinek, če imajo učenci skupaj dve uri 

treninga, saj je zaradi pestrosti materialov, iger in pripomočkov, takšna časovna razporeditv 
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najboj optimalna. Pri zasnovi treninga sem bila pozorna na najpogostejše napake pri 

razumevanju ulomkov, ki sem jih povzela po različnih avtorjih (Eichhorn, 2018; Hansen, 2014; 

McNamara in Shaughnessy, 2015) ter jih izpostavila v teoretičnem delu naloge. Avtorica M. S. 

Eichhorn (2018) meni, da je pomembno, da učitelji razumejo, zakaj učenci delajo napake ter 

zakaj razvijajo napačne predstave o ulomkih, saj jim lahko tako učinkoviteje pomagajo ter 

razvijejo intervencije za spodbujanje resničnega razumevanja ulomkov. Večina učencev je 

usvojila osnovne koncepte, največ težav je bilo pri ugotavljanju velikostnih odnosov med 

ulomki ter določanju enakovrednih ulomkov. Razumevanje velikostnih odnosov ter 

enakovrednosti ulomkov, kot najtežja koncepta za razumevanje ulomkov, izpostavljata tudi 

Shin in Pedrotty Bryant (2015).  

Pri računanju z ulomki smo odpravljali napačno utrjene predstave zaradi vpliva lastnosti celih 

števil, saj se postopki za računanje z ulomki, razlikujejo od postopkov za računanje s celimi 

števili. Mnogi raziskovalci (Behr, Wachsmut, Post in Lesh, 1984, v Lipovec, Antolin in 

Vaupotič, 2012) menijo, da imajo učenci težave zato, ker se s spoznavanjem ulomkov v osnovi 

šoli odlaša predolgo, saj imajo učenci, ko se srečajo z racionalnimi števili, že tako utrjene 

koncepte računanja z naravnimi števili, da težko prehajajo med eno in drugo temo. V trening 

sem vključila številsko premico, ki je trenutno najaktualnejša reprezentacija za razlago in 

razumevanje odnosov med ulomki (Tian in Siegler, 2016; Rodriguez, Dyson, Hansen in Jordan, 

2017). S pomočjo aktivnosti na številski premici so se učenci lahko osredotočili na razumevanje 

povezave med števcem in imenovalcem, na razumevanje velikostnih razmerij, urejanje 

ulomkov po velikosti ter ugotavljanju enakovrednih ulomkov, hkrati pa so lahko na njej 

opazovali odnose med naravnimi in racionalnimi števili. Potrebno je poudariti, da je številska 

premica, kot reprezentacije za uporabo ulomkov, zelo koristna reprezentacija, saj lahko z njo 

učinkovito razlagamo tako koncepte, kot tudi postopke za računanje z ulomki. Pri treningu je 

najbolj je napredovala učenka PKG, ki je osvojila tudi zahtevnejše koncepte. Če bi imeli učenci 

dobro usvojen koncept številske premice kot reprezentacije že pred treningom, bi lahko trening 

bil še bolj učinkovit. Končni rezultati testiranja kažejo, da so učenci, ki so bili vključeni v 

sistematičen trening, ki je vseboval raznolike reprezentacije, didaktični material, aktivnosti ter 

primere iz vsakodnevnega življenja, napredovali in izboljšali svoje znanje, tako na področju 

aritmetičnih dejstev in postopkov, kakor tudi pri razumevanju osnovnih konceptov o ulomkoh 

ter pri razvoju proceduralnega znanja, ki zahteva poznavanje postopkov seštevanja in 

odštevanja ulomkov z enakim in različnim imenovalcem. Pri pripravi treninga so mi bile v 

veliko pomoč zbrane najpogostejše napake, ki jih imajo učenci pri razumevanju ulomkov, da 

sem utrjevanju najtežjih konceptov posvetila še več pozornosti.   

 

RV3: Ali bo uporaba različnih reprezentacij in praktičnih življenjskih primerov vplivala 

na učenčevo motiviranost in sodelovanje pri treningu? 

 

Učenci so z zanimanjem opravljali predvidene igre, aktivnosti in dejavnosti. Občasno je učenec 

BK motil pouk ter dinamiko dela, vendar je ob spodbudi tudi on opravil skoraj vse aktivnosti. 

Uporaba številnih pripomočkov, različnih reprezentacij ter praktičnih življenjskih primerov, je 

tekom treninga pozitivno vplivala na pripravljenost in motivacijo učencev za delo. Izkušnje, ki 

jih učenci pridobivajo s svojo lastno aktivnostjo, vplivajo na trajnejše znanje posamezne teme. 

Zelo pomembna je vloga učitelja, saj s svojim načinom poučevanja močno vpliva na motivacijo 
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učencev ter boljše razumevanje tako zapletene teme, kot so ulomki. Izhajala sem iz učenčevih 

predhodno priučenih predstav o ulomkih, s pomočjo testov sem ugotovila, kje imajo največ 

težav, jih skupaj z njimi skušala osmisliti ter izboljšati nivo znanja s pomočjo različnih 

reprezentacij in življenjskih primerov. Na takšen način poučevanja opozarja tudi A. Žakelj 

(2004), ki meni, da je odločilno, da učitelj upošteva otrokov začetni nivo mišljenja, strukturo 

že obstoječega znanja ter pomembno dejstvo, da otrok že ima lastne konceptualne predstave o 

določeni temi. Učenci, ki imajo možnost izvajati več dejavnosti z različnimi materiali, razvijejo 

boljše miselne predstave, boljše razumejo matematične koncepte in jih znajo hkrati tudi 

uporabiti v življenjskih situacijah. Pomembno je upoštevati postopnost obravnave in nuditi 

učencem dovolj priložnosti za izvajanje dejavnosti s konkretnim materialom (Garnett, 1998, v 

Kavkler, 2011). Na pridobljeno znanje po treningu je vplivalo aktivno sodelovanje posameznih 

učencev. Napredoval je tudi učenec, ki je v skupini najbolj izstopal s svojo vedenjsko 

problematiko in motnjami pozornosti, saj so ga raznolike dejavnosti pritegnile k aktivnemu 

delu. Učenci, ki so bili bolj motivirani za delo, so postavili tudi boljše konceptualne temelje o 

razumevanju ulomkov, kar se je pokazalo tudi pri rezultatih testa, izvedenega po treningu. 

Velik doprinos k pripravljenosti in motivaciji za trening je prineslo medpredmetno sodelovanje 

ter uporaba nalog iz vsakdanjega življenja, kar so učeci tudi izpostavili v vprašalniku za 

ugotavljanje motivacije in izrazili željo, da bi bilo lahko takšnih ur pouka v prihodnje še več. 

Učenci so kuhali ter hkrati osvajali osnovne koncepte o ulomkih, tekali okoli jezera in se 

nezavedno učili tudi zahtevnejših matematičnih konceptov. Ta način poučevanja izpostavlja 

Cooter (2004, v Košir, 2011), ki meni, da mora učitelj nameniti več pozornosti povezavi učenja 

z resničnimi življenjskimi siatuacijami, kar je ključno za učence z lažjo motnjo v duševnem 

razvoju. Priprava takšnih učnih ur zahteva od učitelja veliko lastne aktivnosti, vloženega truda 

in dodatnega dela, pa vendar je končni rezultat treninga pokazal, da je učence mogoče, skozi 

vsakdanje aktivnosti, motivirati tudi za tako zahtevno in težko razumljivo temo, kot so ulomki.  
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4 SKLEP 
 

V magistrskem delu sem želela ugotoviti, kako lahko učencem z lažjo motnjo v duševnem 

razvoju, ki obiskujejo osnovno šolo s prilagojenim programom in nižjim izobrazbenim 

standardom, pomagam pri razvijanju konceptualnega in proceduralnega znanja pri matematično 

zahtevni, a v vsakodnevnem življenju tako pomembni temi, kot so ulomki. Ulomki so ena izmed 

težjih matematičnih vsebin, a so zelo povezani z vsakdanjikom vseh ljudi. Znanje in poznavanje 

ulomkov je za učence z lažjo motnjo v duševnem razvoju, ki po osnovni šoli večinoma 

nadaljujejo šolanje v dvoletnih poklicnih šolah, ki so praktično naravnane, še kako pomembno. 

Z ulomki se nezavedno srečujemo pri vsakodnevnih opravilih, v receptih, pri merjenju, pri 

oblačilih, pri obrestnih merah…. Iz tega sklepamo, da je obvladovanje ulomkov, tudi za učence 

z lažjo motnjo v duševnem razvoju, velikega pomena na poti k samostojnosti, v dobi odraslosti. 

Študija primera je pokazala, da so vsi učenci, ki so bili vključeni v trening, individualno in po 

svojih zmožnostih napredovali na področju razvijanja konceptualnega in proceduralnega znanja 

pri računanju z ulomki.  

Trening je vključeval načela dobre poučevane prakse, v katere sem vključila raznolike 

reprezentacije, pester didaktični material, različne aktivnosti ter primere iz vsakodnevnega 

življenja. Ključnega pomena pri učenju ulomkov je, da morajo učenci, za poglobljeno in 

trajnejše znanje, nove vsebine pridobivati postopno in po korakih. Na končnem preverjanju so 

vsi učenci izboljšali svoje konceptualno in tudi proceduralno znanje o ulomkih. Večina učencev 

je presegla pogosto, na pamet naučeno razumevanje ulomkov »kako«, ter s pomočjo treninga 

in lastne motivacije za delo, ugotovila tudi »zakaj« so pravila za računanje z ulomki drugačna. 

Dobro utrjeno konceptualno znanje je ključnega pomena za pravilno uporabo ulomkov v 

različnih življenjskih situacijah. Učenci so dosegli različne stopnje razumevanja ulomkov, pri 

določenih težjih konceptih, kot so določanje enakovrednih ulomkov ter velikostnih odnosov 

med ulomki, pa bi potrebovali še dosti kontinuiranega utrjevanja. Učinkovitost treninga bi bila 

lahko še večja, če bi se učenci z različnimi reprezentacijami, sploh s številsko premico, srečevali 

že v nižjih razredih, ker bi tako lažje miselno »preklapljali« med različnimi ponazoritvami, saj 

so se do sedaj, pri razlagi ulomkov, večinoma srečevali samo s pizzami, tortami ter krogi. 

Večina devetošolcev bo šolanje nadaljevala v dvoletnih poklicnih šolah, ki poudarjajo 

predvsem razvoj praktičnih veščin in znanj, zato so ulomki resnično tema, ki ji je vredno 

nameniti več pozornosti. V srednji šoli bodo morali učenci pri pouku matematike graditi na do 

sedaj pridobljenih temeljih znanja, zato je pomembno, da učitelji v osnovnih šolah postavijo 

dobre konceptualne osnove. Smiselno bi bilo, da bi se v prihodnje, učenci že v nižjih razredih 

seznanili s čim več različnimi materiali in ponazorili za boljše razumevanje ulomkov.  

Izveden trening vključuje določena priporočila različnih avtorjev, ki se ukvarjajo z ulomki. 

Uporabo številske premice, kot najpomembnejše reprezentacije za učenje ulomkov 

izpostavljajo številni avtorji (Tian in Siegler, 2016; Rodriguez, Dyson, Hansen in Jordan, 2017), 

saj se lahko učenci s pomočjo aktivnosti na številski premici osredotočijo na razumevanje 

povezave med števcem in imenovalcem, na razumevanje velikostnih razmerij, urejanje 

ulomkov po velikosti ter ugotavljanje enakovrednih ulomkov, kasneje pa je v pomoč tudi pri 

računanju z ulomki. Številska premica, kot ključna reprezentacija treninga, je pomembno 

vplivala na razumevanje ulomkov.  Motivacija učencev se je med treningom povečala predvsem 
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zaradi raznolikih nalog, številnih pripomočkov, ki so bili vključeni v vsako uro treninga, še 

posebej spodbudno pa je na učence vplivalo učenje v paru in skupinsko učenje. S primerno 

zastavljenimi vprašanji sem v učencih skušala sprožiti kognitivni konflikt in v njih prebuditi 

motivacijo po razširitvi znanja. A. Žakelj (2004) navaja, da bodo učenci lažje sprejeli pomen 

učenja novih vsebin, če bodo razumeli, da morajo že obstoječe znanje razširiti, saj je njihovo 

znanje preskromno, da bi bili kos določenim problemom. Avtorica poudarja pomembnost 

pravega trenutka za uvedbo novih pojmov in konceptov, saj lahko učitelj, ki vpelje koncepte, 

ki se ne navezujejo na obstoječe znanje, doseže le to, da se učenci snov naučijo na pamet in 

brez razumevanja.  

Raziskovalno delo je temeljilo na študiji primera, kamor je bilo vključenih 6 učencev z lažjo 

motnjo v duševnem razvoju, zato raziskave ne moremo posplošiti na širšo populacijo. 

Raziskavo bi lahko v prihodnosti še poglobili in razširili. Zanimivo bi bilo vzporedno primerjati 

dve skupini učencev z LMDR, ki bi bili deležni različnega načina poučevanja ulomkov. Ena 

skupina bi bila deležna poučevanja s pomočjo različnih reprezentacij, pripomočkov in primeri 

iz vsakdanjega življenja, z drugo skupino pa bi izvedli standardno, tradicionalno poučevanje 

ulomkov, ki je prisotno pri veliki večini učiteljev. Raziskava bi morala biti longitudinalna in 

trajati od začetka vpeljave konceptualnih osnov v nižjih razredih do razvijanja proceduranega 

znanja in računskih operacij v višjih razredih. Podobno raziskavo je pri učencih, ki imajo težave 

pri matematiki izpeljal tudi avtor Butler (2010) in dokazal, da če so učenci deležni poučevanja 

z raznolikimi reprezentacijami, razvijejo boljše razumevanje ulomkov. Rodrigues in sodelavci 

(2017) predlagajo, da naj bo pri vsaki učni uri 3-5 minut namenjenih utrjevanju osnovnih 

konceptov o ulomkih s pomočjo kratkih in hitrih iger, ki omogočajo avtomatizacijo in tekočnost 

osnovnih pojmov. Ta smernica, ki sem jo tudi sama uporabila pri treningu ulomkov, se je 

izkazala za učinkovito, saj so učenci pri vsaki uri treninga, s pomočjo različnih dejavnosti 

ponovili snov prejšnje ure, hkrati pa je kratek uvodni del tudi motiviral učence za učno uro.  

V teoretičnem delu sem v posebnem poglavju izpostavila tudi najpogostejše napake, ki se 

pojavljajo tako pri konceptualnem, kot tudi proceduralnem znanju ulomkov. Pri treningu se je 

izkazalo, da so večino napak, ki so jih izpostavili različni tuji avtorji (Hansen, 2014, McNamara 

in Shaughnessy, 2015) delali tudi učenci, ki so bili deležni treninga. Kljub temu, da so učenci 

pri treningu napredovali, bi bil le-ta lahko še učinkovitejši, če bi trajal dlje časa. A. Žakelj 

(2004) opozarja, da morajo imeti učenci pri aktivni konstrukciji znanja predvsem dovolj časa, 

saj bodo le na takšen način lahko samostojno razmišljali, eksperimentirali ter razvijali lastne 

pristope reševanja problemov. Ulomki so resnično abstraktna tema, težka za razumevanje, zato 

bi morali tako v rednih, kot tudi v osnovnih šolah s PP in NIS, tem poglavjem v prihodnje 

nameniti več pozornosti, predvsem pa se držati in stremeti k uresničavanju načela, da učence 

naučimo razumeti “zakaj” in ne samo razumeti “kako”.  

Usvajanje konceptualnega in proceduralnega znanja ulomkov je dolgotrajen proces, ki se mora 

začeti že v nižjih razrednih osnovne šole. S treningom sem skušala prikazati možno pot do 

boljših dosežkov pri razumevanju ulomkov, ter pri izbrani skupini učencih izpostaviti in 

odpraviti najpogostejše pri napake pri učenju ulomkov, hkrati pa pripraviti pregleden nabor 

nalog, aktivnosti in didaktičnih pripomočkov, ki bodo lahko v pomoč tudi drugim specialnim 

in rehabilitacijskim pedagogom.   
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6 PRILOGE 
PRILOGA 1 – NALOGE ZA PREVERJANJE ZNANJA ULOMKOV – PRED TRENINGOM 

NALOGE ZA PREVERJANJE ZNANJA ULOMKOV 

Vabim te, da preveriš svoje znanje o ulomkih. Pred tabo je nekaj zanimivih nalog. 

Natančno preberi navodila pri vsaki nalogi.  Želim ti veliko uspeha pri reševanju.  

1. OBKROŽI TISTE SLIČICE, KI PREDSTAVLJAJO CELOTO. 

                            

 

                            

 

2. RAZDELI VSAK LIK NA VEČ ENAKIH DELOV. 

 

 

 

 

                                                         

                                                  

                                        

3. KAKO POIMENUJEMO DELE ULOMKA IN KAJ DELI ULOMKA 

OZNAČUJEJO? USTREZNO POVEŽI. 
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4. POD VSAKO SLIKO ZAPIŠI, KOLIKŠEN DEL LIKA JE OBRAVAN. ULOMEK 

ZAPIŠI TUDI Z BESEDO. 

slika 

     

zapis z 

ulomkom 

 

 

1

6
 

    

zapis z 

besedo 

 

ena šestina 

 

    

 

5. REŠI NALOGO. 

 

a.) Obkroži četrtino spodnjih predmetov.                                             

  

 

b.) Z ulomkom zapiši, kolikšen del množice je obarvan. 

  

 

                                                                                       Ulomek:                                                                                     

                                                           

 

c.) Napiši, koliko krožcev predstavlja četrtina od dvanajst.  

____________________________________________________________    

6.  POBARVAJ DELE LIKOV, GLEDE NA SPODAJ ZAPISAN ULOMEK. 

 

 

____ 

 

___ 

 

 

____ 

 

___ 
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7. REŠI NALOGO S POMOČJO ŠTEVILSKE PREMICE.  

   

a.) Označi dani ulomek na številski premici.  

      

                
1

2
 

                           

8. POVEŽI ULOMKE, KI SO MED SEBOJ ENAKOVREDNI. 

       

 

 

9. PRIMERJAJ ULOMKA S POMOČJO ŠTEVILSKE PREMICE. 

 

Na premici označi ulomka   
1

2
 in 

1

4
. Obkroži ulomek, ki ima večjo vrednost.   

  

10. PRIMERJAJ ULOMKE PO VELIKOSTI IN VSTAVI USTREZEN ZNAK: <, >, = 

 
2

5
           

8

10
         

1

3
           

6

8
        

3

5
            

3

6
      

2

4
         

1

2
 

             

11. RAČUNAJ Z ULOMKI:   

  
1

2
  + 

1

2
  =                                            

 2

6
  + 

2

6
  + 

1

6
  =                                            

 

  
7

8
  -  

5

8
   =                                            

 8

6
  - 

2

6
  - 

1

6
  =  

  

 
1

2
  + 

2

3
  =                                               

2

3
  -  

1

4
 = 
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PRILOGA 2 - NALOGE ZA PREVERJANJE ZNANJA ULOMKOV – PO TRENINGU 

NALOGE ZA PREVERJANJE ZNANJA ULOMKOV 

Vabim te, da preveriš, koliko si se pri treningu naučil o ulomkih. Pred tabo je nekaj 

zanimivih nalog. Natančno preberi navodila pri vsaki nalogi.  Želim ti veliko uspeha 

pri reševanju.  

1. OBKROŽI TISTE SLIČICE, KI PREDSTAVLJAJO CELOTO. 

 

                            

 

                               

 

 

 

 

2. OBKROŽI LIKE, KI PREDSTAVLJAJO ULOMEK.  

 

                                                                                                                                             

 

 

 

3. USTREZNO POVEŽI POJME Z ULOMKOM. 
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4. POD SLIKO ZAPIŠI, KOLIKŠEN DEL LIKA JE OBRAVAN. ULOMEK ZAPIŠI 

TUDI Z BESEDO.  

slika 

    

 

zapis z 

ulomkom 

 

 

3

7
 

 

    

zapis z 

besedo 

 

tri sedmine 

    

 

5. REŠI NALOGO. 

 

 

a.) Obkroži osmino žogic.  

 

 

b.) Z ulomkom zapiši, kolikšen del oranžnih src je v množici.  

 

 

Ulomek:                                                                  

                                                           

c.) Pobarvaj eno petino zvezdic in z ulomkom napiši, koliko zvezdic predstavlja ena 

petina od 15. 

 

 

____________________________________________________________ 
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6. POBARVAJ LIKE GLEDE NA ZAPISAN ULOMEK. 

 

         

7. REŠI NALOGO S POMOČJO ŠTEVILSKE PREMICE   

 

a.) Označi dani ulomek na številski premici.  

 

     
𝟏

𝟑
                                                   

𝟐

𝟓
           

 

b.) Točko na številski premici zapiši z ulomkom. 

                       

                                                               

 

8. POVEŽI ULOMKE, KI SO MED SEBOJ ENAKOVREDNI. 

 

 

     

 

9. PRIMERJAJ ULOMKA S POMOČJO ŠTEVILSKE PREMICE. 

 

Na premici označi ulomka 
1

6
 in 

1

3
. Obkroži večji ulomek  
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10. PRIMERJAJ ULOMKE PO VELIKOSTI IN VSTAVI USTREZEN ZNAK: <, >, =      
      
1

4
           

1

3
         

5

3
           

2

4
        

3

6
           

3

8
       

7

4
         

4

7
      

 

11. RAČUNAJ Z ULOMKI: 

 
3

4
  + 

7

4
  + 

6

4
  =                                                             

5

6
 -  

2

6
 =                            

 

6

8
  +  

3

4
  =                                                                   

4

7
  -  

1

3
   =                                           

 

2 
2

5
 + 1 

3

5
 =                                                               3 

2

7
 – 2 

2

3
 = 
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PRILOGA 3 – VPRAŠALNIK ZA UGOTAVLJANJE MOTIVACIJE 

 

Obkroži, kako je uporaba različnih pripomočkov in iger vplivala na tvojo MOTIVACIJO za 

učenje, pri posamezni učni uri treninga ulomkov. Svojo odločitev tudi utemelji in jo zapiši v 

prazen kvadratek pri posamezni uri.  

 

 

 

 

 

 

1. URA  

 

   

2. URA  

 

   

3. URA  

 

   

4. URA  

 

   

5. URA  

 

   

6. URA  

 

   

7. URA  

 

   

8. URA  

 

   

9. URA  

 

   

10. URA  

 

   

11. URA  

 

   

12. URA  

 

   

13. URA  

 

   

14. URA  

 

   

15. URA  

 

   


