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POVZETEK 

Z matematiko se v svojih vsakodnevnih dejavnostih zelo pogosto srečamo. Tudi otroci 
se že zelo zgodaj srečujejo z matematiko v igri in vsakodnevnih dejavnostih. Učiteljeva 
naloga je, da otroku matematiko čimbolj približa, zbudi njegovo zanimanje in 
radovednost. Pri tem mu je v veliko pomoč spoznanje, kaj otrok že zmore in česa še 
ne, kolikšno je njegovo znanje na začetku šolanja, pri katerih vsebinah je njegovo 
znanje šibko in pri katerih močno. Tako ve, katere vsebine je potrebno še posebej 
približati otroku in kaj je potrebno še dodatno utrjevati.  
 
V teoretičnem delu magistrskega dela je predstavljen učni načrt za matematiko, 
njegove naloge, namen in zgradba. Osredotočili smo se na učne cilje pri aritmetiki, 
predvsem na tiste, ki se ponavljajo, dopolnjujejo in nadgrajujejo skozi prvo triletje. 
Opisano je poučevanje sklopa aritmetike v prvem triletju osnovne šole. V nadaljevanju 
je opisana Gagnejeva taksonomija znanj, ki jo pri klasifikaciji znanj pri pouku 
matematike najpogosteje uporabljamo. Predstavljena je Piagetova kognitivna teorija, 
ki se najbolj izmed vseh spoznavnih teorij veže na razvoj številskih predstav. Navezali 
smo se tudi na kasnejše kritike te teorije, nove raziskave in ugotovitve.  
 
V empiričnem delu smo raziskali, kakšno je znanje prvošolcev o aritmetiki, s katero se 
srečajo v prvem triletju osnovne šole. Zanimalo nas je, ali dosegajo cilje, ki so v učnem 
načrtu določeni za prvi razred, in v kolikšni meri jih presegajo. Preverili smo, pri katerih 
vsebinah aritmetike in pri katerih vrstah znanja učenci v največji meri presegajo učne 
cilje, ki so v učnem načrtu opredeljeni za prvi razred. Preverili smo tudi, ali se znanje 
učencev pri aritmetiki razlikuje glede na spol. 
 
Rezultati raziskave so pokazali, da so bili učenci zelo uspešni in dosegajo učne cilje, 
ki so v učnem načrtu navedeni za prvi razred. V veliki meri dosegajo tudi cilje za drugi 
in tretji razred. Glede vsebin aritmetike so znanje, predvideno za prvi razred, v večji 
meri presegali pri nalogah, ki so spadale v sklop naravnih števil in števila 0, v primerjavi 
z nalogami iz sklopa računskih operacij in njihovih lastnosti. Razlike med spoloma so 
se pojavljale, vendar niso bile statistično pomembne.  
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matematika, učni načrt za matematiko, prvi razred osnovne šole, aritmetika, znanje 
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ABSTRACT 

We often encounter mathematics in our everyday activities. Children are, already at an 
early age, faced with mathematics during play times and everyday activities. A 
teacher's task is to introduce a child to mathematics, awaken his interest and curiosity. 
In doing so, it is immensely helpful that the teacher knows what the child is and is not 
capable of doing, how much knowledge the child has at the beginning of schooling and 
in which contents is his knowledge stronger or weaker. This way the teachers knows 
what contents need to be especially introduced to the child and what needs to be 
further refreshed.  

The theoretical part of the thesis presents the curriculum for mathematics, its tasks, its 
purpose and its structure. I focused on learning goals in arithmetic, especially on those 
that are repeated, complemented, and upgraded through the first three years of 
primary school. The teaching of arithmetic in the first three years of primary school is 
described. Next, Gagne's taxonomy of knowledge is described. It is most commonly 
used in classifying knowledge in mathematics’ classes. Piaget's theory of cognitive 
development is presented, which most of all cognitive theories relates to the 
development of the representation of numbers. I also referenced later criticisms of this 
theory, new research and findings. 

In the empirical part, we studied the knowledge of first grade students on arithmetic 
with which they are presented in the first three years of primary school. We were 
interested in whether they achieved the goals set in the curriculum for the first grade 
and to what extent they exceed them. We have checked in which contents of arithmetic 
and for which types of knowledge pupils largely exceed the learning objectives defined 
in the curriculum for the first grade. We also checked whether pupils' knowledge of 
arithmetic varies by gender. 

The results of the research showed that pupils were very successful and achieved the 
learning objectives that are included in the curriculum for the first grade. To a 
considerable extent, goals for the second and third grades are also achieved. 
Regarding the contents of arithmetic, the knowledge expected for first grade was 
exceeded to a greater extent in the tasks that belonged to the set of natural numbers 
and the number 0, in comparison with the tasks from mathematical operations and their 
properties. There were differences between genders, but they were not statistically 
significant. 

 

KEY WORDS: mathematics, curriculum for mathematics, first grade of primary school, 
arithmetic, knowledge of first grade students 
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1 UVOD 
 

Matematiko srečujemo v vsakodnevnih dejavnostih, kljub temu da se nam večinoma 
ne zdi tako. Tudi otroci se že zelo zgodaj srečajo z matematiko v družini ali vrtcu. 
Pomembno je, da jim znamo matematiko čimbolj približati. Da lahko načrtujemo 
nadaljnje poučevanje in učenje matematičnih pojmov, moramo poznati njihovo 
predznanje. 

Učitelj mora pri načrtovanju poučevanja upoštevati različne sposobnosti otrok, pri njih 
zbujati pozitiven odnos do matematike in zaupanje v svoje matematične sposobnosti. 
Priporočljivo je, da na začetku prvega razreda preveri predznanje otrok.  

V magistrskem delu bomo raziskali, kakšno je znanje otrok ob koncu prvega razreda. 
Osredotočili se bomo na aritmetiko.  

Magistrsko delo smo razdelili na teoretični in empirični del. V teoretičnem delu je opisan 
učni načrt, podrobneje je razčlenjena aritmetika v učnem načrtu za matematiko v 
prvem triletju osnovne šole.  Med drugim je opisan tudi način posodabljanja učnega 
načrta. Predstavljena je Gagnejeva taksonomija znanj, ki jo pri matematiki 
najpogosteje uporabljamo. Osredotočili smo se tudi na poučevanje aritmetike v prvem 
razredu osnovne šole. V nadaljevanju je opisana Piagetova kognitivna teorija in nove 
raziskave ter ugotovitve na področju razvoja številskih predstav pri otrocih.  

V raziskovalnem delu smo želeli ugotoviti, kakšno je znanje učencev prvega razreda 
pri aritmetiki. Zanimalo nas je, ali to znanje dosegajo ali ga celo presegajo. Želeli smo 
ugotoviti, ali obstajajo razlike med spoloma ter katera vrsta znanja in znanje katerih 
vsebin najbolj odstopa od povprečja. Raziskava je potekala preko testa, ki so ga učenci 
reševali individualno. Dobljene podatke smo obdelali, analizirali in prikazali z grafičnimi 
prikazi.  

Pričakujemo, da bodo ugotovitve raziskave v pomoč učiteljem pri pregledu znanja ob 
koncu prvega razreda in za nadaljnje načrtovanje. Z upoštevanjem različnih 
sposobnosti učencev lahko učitelj uspešno razvija potencial učencev in tudi povečuje 
njihovo motivacijo. Ugotovitve lahko pripomorejo tudi k načrtovanju učnega načrta.  

 

I. TEORETIČNI DEL 

2 UČNI NAČRT 
 

F. Strmčnik (2001) ugotavlja, da besedo »kurikulum« v evropskem šolskem svetu vse 
bolj nadomešča besedna zveza »učni načrt«. V svojem magistrskem delu bomo 
uporabljali poimenovanje učni načrt. 

Učni načrt je »strokovni šolskoupravni dokument, ki skupaj s predmetnikom določa 
vzgojno-izobraževalni profil šole, predpisuje vzgojno-izobraževalne smotre in 
splošnejše cilje, kodificira njim ustrezni obseg in globino učne vsebine ter predvidi 
sistematično razvrstitev in soodvisnost učnih tem« (Blažič idr., 2003, str. 245).  
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Naloga učnega načrta je, da nam ponudi učne cilje in vsebine, ki so didaktično 
funkcionalizirani oziroma prilagojeni neposredni učni uporabi, le-te pa primerno izbere, 
razvrsti, prilagodi in stopnjuje glede na vrsto šolanja. Učni načrt usmerja učenje in 
poučevanje, od njega sta odvisna sistematično in racionalno učenje in poučevanje 
(Blažič idr., 2003). 
 
Učni načrt predmetov v osnovni šoli zajema naslednje vsebine: opredelitev predmeta, 
splošne cilje, operativne cilje in vsebine, standarde znanja in didaktična priporočila. 
Učna snov je razdeljena na različne teme in na tri vzgojno-izobraževalna obdobja.  

 

2.1 Funkcije učnega načrta 

Na podobo učnega načrta vplivajo njegove funkcije, ki se spreminjajo predvsem glede 

na družbene razmere in z razvojem psihopedagoških in didaktičnih učnih konceptov. 

Najpomembnejše funkcije so strnjene v naslednjih štirih funkcijah (Strmčnik, 2001): 

– Naloga učnega načrta je, da usmerja in pospešuje uresničevanje temeljnih 
trenutnih in bodočih potreb posameznika in družbene skupnosti. Učni načrt 
omogoča zadovoljevanje potreb družbe in interesov posameznika. Ti so toliko 
bolj usklajeni, kolikor bolj demokratična je družba in ima posluh za posameznika 
ter kolikor več je strpnih dogovorov in kompromisov.  

 
– S predpisovanjem temeljnih učnih ciljev in vsebin varuje enotne nacionalne 

vzgojno-izobraževalne standarde in enake možnosti učenja ne glede na 
socialne in druge okoliščine otroka.  

 
– Vse bolj krepi funkcijo učne pomoči šolam. Učni načrt mora usmerjati učitelja z 

didaktičnimi načeli, navodili, nasveti in mu zagotavljati svobodnejši učni položaj. 
Učni načrt morajo spremljati tudi kakovostni priročniki in temeljito stalno 
izobraževanje učiteljev glede uporabe učnega načrta.  

 
– Splošni učni načrt je nujna podloga za izdelavo podrobnih učnih načrtov, ki jih 

izdelajo učitelji z upoštevanjem učnih posebnosti učencev in razmer v šoli. 
Učitelj prilagodi okvirne učne cilje in vsebine učencem in lokalnim razmeram, 
predvidi povezave in smiselna zaporedja učnih tem tudi med predmeti, učno 
vsebino ustrezno didaktično opremi, razdeli vsebino na logično zaokrožene dele 
in jih časovno določi, z izdelovanjem podrobnega učnega načrta dobi pregled 
nad učno vsebino šolskega leta in tako lahko smiselno povezuje učne vsebine 
in naslanja znano na neznano. 

 

2.2 Posodabljanje učnega načrta 

V osnovni šoli se pri predmetu matematika uporablja posodobljen učni načrt iz leta 
2011. Pripravila ga je Predmetna komisija za posodabljanje učnega načrta za 
matematiko. Po besedah N. Komljanc (2007) je posodabljanje pogosteje vpeljevanje 
tako imenovane dobre prakse, redkeje pa didaktična intervencija. Ugotavlja, da pri 
posodabljanju na podlagi prakse aktualizirajo učni načrt.  
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Izdelovalci učnih načrtov so bili še v začetku 20. stoletja posamezniki, ki so jih določili 
vladarji. Danes je skrb in nadzor nad šolstvom zaupan državi. Država izoblikuje 
komisijo, ki jo sestavljajo predmetni znanstveniki, pedagogi, psihologi, splošni in 
posebni didaktiki, javni delavci oziroma politiki in učitelji ter drugi šolski praktiki. 
Največje spremembe v strukturiranju učnega načrta se kažejo v upoštevanju potreb in 
zahtev šolske prakse. Včasih so imeli učitelji zelo obrobno vlogo in posledično tudi 
dokaj odtujen odnos do učnega načrta (Strmčnik, 2001). 
 
Pomembno je, da se učni načrt stalno razvija in posodablja. »Razvoj kurikuluma, 
njegovo stalno spremljanje in posodabljanje je sestavni del šolskega sistema, saj 
izobraževanje izhaja iz družbenih potreb in se mora odzvati na usmeritve sodobne 
družbe, v kateri imajo velik pomen znanje in njegovi učinki.« (Ivanuš Grmek, 2009, str. 
11) 
Naloga Zavoda Republike Slovenije (v nadaljevanju: RS) za šolstvo je poleg izdelave 
tudi stalno spremljanje in posodabljanje učnega načrta. Leta 2006 so oblikovali 
predmetne komisije zadolžene za posodabljanje učnih načrtov. Sestavljajo jih 
svetovalci Zavoda RS za šolstvo, osnovnošolski in gimnazijski učitelji ter univerzitetni 
profesorji. Posodabljajo na podlagi analiz trenutnih učnih načrtov, primerjalnih analiz s 
tujimi učnimi načrti, rezultatov spremljanja pouka, izsledkov mednarodnih raziskav, 
izsledkov projektov, ki jih pripravi Zavod RS za šolstvo, in trendov znanja na področju 
discipline. Stalno spremljanje, posodabljanje in razvijanje učnega načrta postajajo 
sestavni deli šolskega sistema. Izobraževanje izhaja iz družbenih potreb, zato mora 
slediti razvoju in usmeritvi družbe. Šola mora razvijati tudi tiste kompetence 
posameznika, ki mu omogočajo sposobnosti za stalno učenje (Žakelj, 2007). 
 

2.3 Cilji v učnem načrtu 

Z učnimi cilji označujemo predstavo o izobraževalnih in vzgojnih namenih učnih vsebin 
in celotne učne organizacije. So sestavni del splošnega učnega načrtovanja in 
najpomembnejši usmerjevalec pouka. Vsi cilji imajo skupne temeljne namene, vendar 
se razlikujejo po svoji funkciji. V učnih načrtih se uveljavlja ciljna hierarhija, na vrhu 
katere so splošni cilji, ki prehajajo v vmesne cilje, le-ti pa v operativne cilje (Blažič idr., 
2003). V nadaljevanju bomo predstavili vse tri vrste ciljev.  

Splošni cilji izražajo splošne trajne vrednote osebnega in družbenega pomena, ki 
veljajo v določenem družbenem prostoru in času. Poudarjajo vrednote, kot so na 
primer humanost, demokratičnost, strpnost, enakopravnost, solidarnost, odgovornost, 
kritičnost in ekološkost (Blažič idr., 2003). Posch (1983, v Blažič idr., 2003) ugotavlja, 
da učitelji ne poznajo dobro splošnih učnih ciljev, da jih v učnih pripravah ne 
upoštevajo, usklajenost poučevanja z učnimi cilji je le naključje. Nekateri učitelji menijo, 
da so splošni učni cilji popolnoma neuporabni, saj so nejasni in od njih ne pričakujejo 
nobene praktične koristi. Ta stališča učiteljev so v nasprotju z nepogrešljivo funkcijo 
splošnih učnih ciljev, ki označujejo in usmerjajo vrednostni obseg celotnega vzgojno-
izobraževalnega sistema. Predstavljajo podlago za konkretnejše učne cilje, učno 
vsebino in načrte, za šolski in učiteljev učni načrt, vse do učne priprave. Soodločajo o 
strukturi šolskega sistema, izbiri učbenikov, učnih sredstev, vzpostavljajo zvezo med 
učnimi cilji, vsebinami in metodami ter predstavljajo ideal človeka, h kateremu naj 
vodita vzgoja in izobraževanje. Običajno so splošni učni cilji predpisani in obvezni tako 
za šolo kot za učitelja (Blažič idr., 2003). 
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Med delne ali parcialne učne cilje spadajo predmetno področni in predmetni cilji. Oboji 
predstavljajo vez med splošnimi in operativnimi učnimi cilji. Ti cilji so manj splošni in 
abstraktni in so že bližje praksi. Predmetno področni cilji prenašajo splošne učne cilje 
na učne namene posameznih učnovsebinskih področij ali sklopov, na primer 
naravoslovja in družboslovja. Pri naravoslovju bi bil tak cilj na primer: »Ozaveščanje 
odnosov med naravo, tehniko in človekom, s posebnim ozirom na ekologijo«. Pri 
učnopredmetnih ciljih gre še za nekoliko nižjo raven splošnosti, ti označujejo vzgojno-
izobraževalne namene vsakega posameznega učnega predmeta posebej. Temeljijo 
na tem, da morajo cilji zajemati funkcijo medpredmetnih in nadpredmetnih skupnih 
namenov, ki jih ni mogoče utemeljevati in uresničevati le na ravni posameznih učnih 
predmetov. Predmetni cilji pouka matematike na primer ne morejo mimo 
medpredmetnih ciljev, kot je na primer uvajanje učencev v problemske situacije (Blažič 
idr., 2003). 
 
Z operativnimi cilji pa dosežemo najvišjo stopnjo konkretnosti. Usmerjajo pedagoške 
odločitve in ravnanje učitelja, prihajajo v neposredni učni kontakt z učenci, v njihove 
konkretne dejavnosti in realizacijo le-teh. Določajo konkretne izobraževalne aktivnosti, 
ki vodijo do določenih obveznih rezultatov, medtem ko si za dosego splošnih ciljev 
prizadevamo dlje časa in jih redkeje do konca dosežemo. Operativni učni cilji so vezani 
na določeno učno situacijo in konkretno učno nalogo (Blažič idr., 2003). 
 
Pouk je lahko učinkovit le, če imamo jasno opredeljene cilje. Cilji predstavljajo osnovo 
za izbiro primernih metod, vsebin in sredstev. Učitelj mora vedeti, kaj naj bi učenec 
znal in zmogel ob koncu pouka določene enote. Vedeti mora, s katero dejavnostjo, 
aktivnostjo ali operacijo (od tod izraz operativen) bo učenec dokazal, da je cilj res 
dosegel. Pomembno je, da je cilj opisan čimbolj enopomensko glede na učenčevo 
dejavnost, ki jo je možno opazovati ali neposredno preverjati (npr. našteti, poiskati, 
primerjati ...). Glagol je ena izmed pomembnih sestavin cilja. V učnem cilju morajo biti 
opredeljeni tudi pogoji oziroma okoliščine, v katerih učenec doseže cilj (npr. 
pripomočki, ki so na razpolago), vsebovati mora tudi kriterij, s katerim bomo učenčevo 
ravnanje še označili za zadovoljivo. Vendar avtorica pojasnjuje, da mora pri pouku 
učitelja voditi predvsem težnja po jasnosti in enopomenskosti učnih ciljev, ki jo 
največkrat doseže z upoštevanjem prve in delno tudi druge sestavine cilja (Marentič 
Požarnik, 1991).  

Cilji v učnem načrtu so razčlenjeni v dve ravni: globalni ali splošni cilji in specifični ali 
operativni cilji (Ivanuš Grmek, 2009). S splošnimi cilji avtorji učnega načrta opredelijo 
namen poučevanja matematike. Skozi izobraževanje na osnovni šoli naj bi učenci 
usvojili te cilje in razvili tiste kompetence, ki vodijo k sposobnostim za stalno učenje. 
Operativni cilji in vsebine posameznih sklopov se nadaljujejo, dopolnjujejo in 
poglabljajo. Namenjeni so pouku, učenju in poučevanju, vodijo k usvajanju bistvenih 
matematičnih pojmov in vsebin (Žakelj idr., 2011). 
V učnem načrtu so navedeni operativni cilji in vsebine, ki se delijo na obvezne in 
izbirne. Za vsa tri izobraževalna obdobja so zapisani operativni cilji in vsebine, ki so le 
orientacijsko vezani na posamezen razred. Vsako vzgojno-izobraževalno obdobje 
vsebuje glavne teme, ki so razdeljene na vsebinske sklope, ti pa so razdeljeni na 
posamezne vsebine. Pri vsaki temi so opredeljeni tudi globalni cilji (Žakelj idr., 2011). 
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2.4 Matematični učni načrt 

Po besedah A. Žakelj idr. (2011) je matematika eden temeljnih predmetov v osnovni 
šoli s številnimi izobraževalno-informativnimi, funkcionalno-formativnimi in vzgojnimi 
nalogami. Matematiko srečujemo na večini področij človekovega življenja in 
ustvarjanja.  
A. Lipovec (2013) meni, da je temeljni cilj matematike na razredni stopnji razvijanje 

računske pismenosti, ki je opredeljena kot skupek znanj, spretnosti in odnosov, ki so 

potrebni za uspešno reševanje matematičnih problemov, s katerimi se srečujemo v 

različnih življenjskih situacijah. 

Pri matematiki učenci gradijo pojme in povezave, spoznavajo in se učijo postopkov, ki 
jim omogočajo vključitev v kulturo, v kateri živijo. Pouk matematike v osnovni šoli 
obravnava matematične temelje na načine, ki so v skladu z otrokovim kognitivnim 
razvojem, z njegovimi sposobnostmi, z osebnimi značilnostmi in življenjskim okoljem. 
Učencem omogoča, da spoznajo praktično uporabnost in smiselnost matematike 
(Žakelj idr., 2011). 
 
A. Lipovec (2013) opozarja, da temeljni vir učiteljevega poučevanja pri matematiki ni 

učbenik, ampak učni načrt. Ta nam z navedenimi cilji pomaga, da izberemo ustrezne 

teme pri poučevanju in nam pokaže pot razvijanja pojmov pri učencih. F. Strmčnik 

(2001) potrjuje, da se glede na izkušnje učitelji pri načrtovanju in izvajanju pouka 

naslanjajo bolj na učbenik kot na učni načrt. Zato je zelo pomembno, da je učbenik 

konceptualno ter po obsegu in globini obravnavanja čim bolj v skladu z učnim načrtom. 

 
V učnem načrtu za matematiko vsako vzgojno-izobraževalno obdobje zajema tri 
glavne teme: geometrija in merjenje, aritmetika in algebra ter druge vsebine, kamor 
spadajo logika in jezik ter obdelava podatkov (Žakelj idr., 2011). 
 
 

2.4.1 Aritmetika v učnem načrtu 

 
V prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju se za temo aritmetika in algebra predvideva 
85 ur v prvem razredu, 90 ur v drugem razredu in 115 ur v tretjem razredu. Tema v tem 
vzgojno-izobraževalnem obdobju zajema dva globalna cilja (Žakelj idr., 2011):  

– učenci zgradijo konceptualni sistem za reprezentacijo številskih predstav in 
pojmov;   

– učenci prepoznajo, opišejo in znajo uporabljati zakonitosti osnovnih računskih 
operacij. 

 
Aritmetika je veda o računanju s števili, algebra pa je veda o računanju s črkami ali 

kakimi drugimi znaki (Slovar slovenskega knjižnega jezika, 2000). Tema aritmetika 

zajema dva sklopa (Žakelj idr., 2011):  

– naravna števila in število 0; 

– računske operacije in njihove lastnosti. 

 

Sklop naravna števila in število 0 v prvem razredu zajema naslednje operativne cilje 
(Žakelj idr., 2011): 
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– štejejo, zapišejo in berejo števila do 20, vključno s številom 0; 

– ocenijo število predmetov v množici; 

– uredijo po velikosti množico naravnih števil do 20; 

– določijo predhodnik in naslednik danega števila; 

– prepoznajo, nadaljujejo in oblikujejo zaporedja števil; 

– primerjajo števila po velikosti. 

 

Sklop računske operacije in njihove lastnosti zajema naslednje operativne cilje (Žakelj 

idr., 2011):  

– seštevajo in odštevajo v množici naravnih števil do 20, vključno s številom 0 

(prehod: ob konkretnih pripomočkih s štetjem čez desetico); 

– na konkretni ravni pojasnijo zakon o zamenjavi pri seštevanju; 

– na konkretni ravni pojasnijo, da sta seštevanje in odštevanje nasprotni operaciji; 

– spoznajo, da je število 0 razlika dveh enakih števil; 

– uporabijo računske operacije pri reševanju problemov. 

 

M. Cotič, D. Felda in L. Kozel (2004) ugotavljajo, da mednarodne primerjalne raziskave 
iz matematike kažejo, da pri nas, v primerjavi z večino drugih držav, v prvem in drugem 
triletju zelo počasi obravnavamo vsebine s področja aritmetike oziroma števil.  
V posodobljenem učnem načrtu se je konkretna raven koncepta  računanje s prehodi 
premaknila leto nižje. Prej so učenci v celoti obdelali računanje s prehodom do dvajset 
v drugem razredu, zdaj se učenci že v prvem razredu srečajo s situacijami in računi, ki 
vsebujejo prehod čez desetico. V drugem razredu to znanje usvojijo še na simbolni 
ravni in avtomatizirajo temeljna računska dejstva. Pri računanju s prehodom v obsegu 
do sto je podobno. S konkretnimi situacijami, ki jih opišemo z računskimi operacijami, 
se učenci srečajo že v drugem razredu. V posodobljenem učnem načrtu se je povečala 
vloga konkretne situacije, s katero učenec pridobi zelo pomembne izkušnje za 
poznejšo rabo simbolov (Lipovec, 2013). 

 

2.4.2 Primerjava učnih ciljev pri aritmetiki v prvem izobraževalnem obdobju 

Večina operativnih ciljev, ki so zapisani za prvi razred, se skozi vse tri razrede prvega 
vzgojno-izobraževalnega obdobja ponavlja, dopolnjuje in nadgrajuje. To so naslednji 
cilji v sklopu naravna števila in število 0 (Žakelj idr., 2011): 

– štejejo, zapišejo in berejo števila; 
– uredijo po velikosti množico naravnih števil; 
– določijo predhodnik in naslednik danega števila; 
– prepoznajo, nadaljujejo in oblikujejo zaporedja števil; 
– primerjajo števila po velikosti/zapišejo odnose med števili (<, >, =). 

 

V sklopu računske operacije in njihove lastnosti pa so to naslednji cilji (Žakelj idr., 
2011):  

– seštevajo in odštevajo v množici naravnih števil; 
– uporabijo računske operacije pri reševanju problemov. 

Na začetku šolanja se učenci učijo matematike z izkustvom materialnega sveta, nato 
se učijo preko govornega jezika, ki posploši to izkustvo, sledi učenje matematike preko 
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slike in šele nazadnje na simbolni ravni. Operativni cilji pri sklopu računske operacije 
so naravnani tako, da poudarjajo najprej znanja na konkretni ravni, nato na grafični in 
simbolni ravni (Lipovec, 2013). Več o tem v naslednjem poglavju.  

Razvoj številskih predstav v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju temelji predvsem 
na praktičnih dejavnostih. V prvem razredu učenci spoznajo števila do dvajset, vključno 
s številom nič. V tej množici obravnavajo tudi seštevanje in odštevanje, ob prehodu 
čez desetico si pomagajo s štetjem ob konkretnih pripomočkih. V drugem razredu 
nadgradijo znanje, saj obravnavajo seštevanje in odštevanje števila v množici naravnih 
števil do sto, ob prehodu čez desetico si pomagajo z didaktičnimi pripomočki in 
ponazorili. V tretjem razredu še nadgradijo svoje znanje, saj spoznajo števila v množici 
naravnih števil do tisoč. Seštevajo in odštevajo pisno, kar jim omogoča lažje računanje. 
Pri poučevanju računskih operacij morajo biti učitelji pozorni, da poučujejo tako, da se 
učenci zavedajo povezav med njimi. Povezani sta računski operaciji seštevanja in 
odštevanja ter računski operaciji množenja in deljenja (Lipovec, 2013). 
 

3 POUČEVANJE ARITMETIKE 
 

3.1 Aritmetične strategije 

Pri pouku matematike učenec uporablja različne strategije, ki se razvojno spreminjajo. 
Tudi pri reševanju aritmetičnih problemov z isto računsko operacijo učenec izbira 
različne strategije (Novljan in Šemrl, 1996).   

Aritmetične strategije delimo na materialne strategije, verbalne strategije in miselno 
računanje ali priklic aritmetičnih dejstev iz dolgotrajnega spomina (Kavkler, 1996).  

Materialne strategije vključujejo uporabo učnih pripomočkov. Aritmetične probleme 
oziroma račune rešujemo z neko materialno oporo (prsti, tabele, številske črte …). M. 
Kavkler (1996) navaja, da posamezni šestletniki z uporabo materialne strategije 
uspešno rešujejo besedne aritmetične probleme v manjšem številskem obsegu, če so 
ti ponazorjeni s konkretnimi predmeti, ki so povezani z njihovimi življenjskimi 
izkušnjami. Nekateri na tak način rešujejo celo probleme z operacijama množenja in 
deljenja. Posamezniki rešujejo tudi probleme, ki so le simbolno predstavljeni – račune. 
Nekateri 6- in 7-letniki rešujejo račune s pomočjo materialnih opor, kar bi učitelji morali 
upoštevati pri poučevanju tako, da bi učencem nudili ustrezne učne pripomočke in 
dovolj časa za računanje. Če imajo učenci dovolj priložnosti za reševanje aritmetičnih 
problemov na svojem miselnem nivoju, bodo uspešneje razvili strategije (Kavkler, 
1996). 
 
Verbalne strategije vključujejo verbalno oporo, na primer štetje pri seštevanju. Veliko 
otrok, zlasti tisti s slabšo pozornostjo, naredi pri reševanju aritmetičnih problemov več 
napak, saj je sled pri uporabi verbalne strategije manj močna (Kavkler, 1996). 
 
Miselno računanje ali priklic aritmetičnih dejstev iz dolgotrajnega spomina je strategija, 
ki omogoča otroku najhitrejše in najučinkovitejše reševanje temeljnih aritmetičnih 
problemov. Učitelji si prizadevajo za čim hitrejšo avtomatizacijo aritmetičnih dejstev, 
vendar te stopnje kognitivnega razvoja ne morejo doseči vsi otroci istočasno (Kavkler, 
1996). 
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3.2 Vpeljevanje sklopa števil  

V prvem razredu je učiteljeva najpomembnejša naloga, da otroku pravilno predstavi 
pojem naravnega števila in števila 0. Usvajanje naravnega števila mora biti postopno, 
začnemo pri konkretni ravni, nadaljujemo na slikovni ravni in šele nato preidemo na 
simbolno raven. Na slednjo ne smemo prehitro preiti. Po Piagetu otrok v tem obdobju 
prehaja s predoperacionalne na konkretno stopnjo, zato mora imeti pri izoblikovanju 
matematičnih pojmov na voljo dovolj didaktičnega materiala in iger. Priporočljivo je, da 
imajo učenci v razredu matematični kotiček, kjer so razni didaktični materiali, ki so 
učencu vedno dosegljivi in jih lahko uporabi, kadar sam začuti potrebo. Poglavitne 
učne metode so v prvem triletju predvsem igra, opazovanje in izkušenjsko učenje 
(Cotič, Felda in Hodnik, 2000).  

Učenci morajo pridobiti osnovne matematične pojme ob igračah in ostalih predmetih iz 
svoje okolice ter v povezavi z drugimi vzgojno-izobraževalnimi vsebinami. Šele, ko 
pridobijo ustrezne izkušnje ob uporabi in opazovanju tega konkretnega materiala, 
lahko uporabimo strukturiran material, kot so ploščice. Če bi ta material uporabljali 
prezgodaj, lahko učence zavedemo, da nova spoznanja vežejo le na strukturiran 
material (Novljan in Šemrl, 1996). 

Najprej uvedemo števila do deset. Glavne aktivnosti in naloge v oblikovanju pojma 
števil do deset so (Žakelj idr., 2011): 

– Spoznati štetje kot postopek, ki določa število elementov v množici. 
– Urediti števila po velikosti. 
– Spoznati vrstni red naravnih števil, spoznati predhodnik in naslednik 

posameznega števila. 
– Prepoznati, nadaljevati in oblikovati zaporedja števil. 
– Primerjati števila po velikosti. 
– Spoznati računski operaciji seštevanje in odštevanje in njuna pravila. 
  

Ko zelo dobro utrdimo znanje o odnosih števil do deset in rabi pravilnih znakov ter se 
prepričamo o dobrem in stabilnem znanju učencev, začnemo z obravnavanjem števil 
do 20. Števila obravnavamo po vrsti, od enajst do dvajset. Tudi pri tej obravnavi je 
pomembno, da učenci štejejo predmete iz neposrednega okolja in uporabljajo 
didaktični material (Markovac, 1990). 

Poznati moramo tudi strategije, ki jih učenec uporablja pri preštevanju predmetov, saj 
lahko zaradi neustrezne ali netočne strategije štetja račun napačno izračuna. Pri 
preštevanju predmetov lahko učenec uporablja naslednje strategije:  

– predmet prime in ga premakne, ko šteje; 
– predmeta se dotakne; 
– na predmet pokaže s prstom; 
– predmete pogleda (če količine niso prevelike) in jih prešteje.  

Učence moramo naučiti, da morajo predmete urediti, preden začnejo šteti (Novljan in 
Šemrl, 1996). Strategije pri preštevanju predmetov se spreminjajo z razvojem otroka 
in prehajajo od preštevanja predmetov do preštevanja skupin predmetov (Kavkler, 
1996). 
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3.3 Vpeljevanje sklopa računskih operacij  

V prvem razredu učenci usvojijo osnovni računski operaciji seštevanje in odštevanje. 
Na tej starostni stopnji so učenci že zmožni dojeti ohranitev števila, kar je predpogoj 
za dojemanje osnovnih računskih operacij. Tudi pri obravnavanju seštevanja in 
odštevanja se morajo učenci učiti na konkretnih predmetih in dejanjih, ne zgolj na 
besedni in abstraktni formulaciji (Novljan in Šemrl, 1996). 

 

3.3.1 Seštevanje 

 

Pojem seštevanja uvedemo postopoma, začnemo na konkretni stopnji in nadaljujemo 
na abstraktno stopnjo. 

Konkretna stopnja: 

Pojem seštevanje lahko učencem predstavimo na več načinov: 

a) Skupino predmetov razdelijo na podskupine (Markovac, 1990): 
Skupino konkretnih predmetov lahko razdelijo glede na logične odnose, na primer 
sadje razdelijo na banane in hruške. Lahko jo razdelijo glede na številske odnose, na 
primer 5 svinčnikov razdelijo na podskupini 3 in 2 svinčnikov. Med rokovanjem s 
konkretnimi predmeti učenci na glas govorijo in ubesedijo dejanja.  
Priporočljivo je, da učenci ob razdeljevanju skupine na podskupine usvojijo tudi 
združevanje podskupin nazaj v skupino in tako že razmišljajo o povratnosti, na primer 
5 = 3 + 2, 2 + 3 = 5. To je najbolj neposredna priprava na operacijo seštevanja.  
 

b) Posamezne predmete združujejo v skupino (Markovac, 1990): 
Učenec ima na voljo različne predmete, na primer 2 modri kocki in 3 zelene kocke, ki 
jih da skupaj in pove: 2 predmeta in 3 predmeti je skupaj 5 predmetov ali krajše 2 in 3 
je 5. V tem primeru ne združujemo množic, ampak posamezne predmete, ki jih med 
seboj ločimo po obliki, barvi …  
 
Seštevanje vključuje naslednje korake:  

– postavimo dve množici, ki nimata skupnih elementov, 
– množici združimo v eno množico, 
– ugotovimo število predmetov v skupni množici, 
– ubesedimo izvedeno dejanje, na primer 3 kocke in 2 kocki je 5 kock.  

 
Seštevanje z združevanjem povežemo s konkretnimi situacijami, s katerimi se učenci 
srečujejo, in tako rešujejo enostavne besedilne naloge. Združevanje nato prikažemo 
še grafično, na primer narisane imamo 3 trikotnike in 2 kroga, ki ju obkrožimo in 
ubesedimo sliko.  

c) Skupini predmetov dodajajo posamezne predmete (Manfreda Kolar, 2006): 
Učenec ima na voljo količino predmetov, ki jo spreminja z dodajanjem oziroma 
povečevanjem. Zapis 4 + 2 otrok na primer vidi kot dodajanje dveh predmetov k štirim 
in ne kot združevanje množic predmetov. 
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Abstraktna stopnja: 

Počasi je potrebno opustiti konkretne predmete in iskanje vsote dveh števil prenesti na 
miselno področje, da bodo učenci lahko usvojili pojem seštevanja. Namen predhodnih 
aktivnosti je, da bi učenci razumeli zapis a + b = c, ki ga kasneje uvedemo. Najprej 
uvedemo pojme, nato pa matematične simbole, s katerimi prikažemo vsebino izraza. 

a) Seštevanje na miselni ravni (Markovac, 1990): 
Uvajanje pojma seštevanja na abstraktni ravni lahko poteka na več načinov:  

– Prištevanje števila 1 ali prištevanje števila po 1, učenec na primer določi število 
6, sošolec nadaljuje in pove število, ki je za 1 večje, pove tudi: »To je število 7, 
ker je 6 in 1 enako 7.« 

– Razstavljanje števila na število 1, na primer 3 je enako 1 in 1 in 1.  
Nekateri učenci računajo tako: 6 in 2 je … 6 in 1 je 7, 7 in 1 je 8 … 6 in 2 je 8. 
Ali tako: 6 in 3 je … 7, 8, 9 … 6 in 3 je 9.  

– Razstavljanje števila na manjša števila, na primer 5 je 3 in 2 ali 5 in 2 je 7. Na 
ta način rešujemo enostavne besedilne naloge, ki jih učenci tudi sami 
sestavljajo.  

Učenci skozi te aktivnosti usvojijo zaporedje števil in obliko zapisa števil v izrazu 
a + b = c. To je pogoj, da uvedemo simbolni zapis, v nasprotnem primeru bodo 
spoznali simbolni zapis, za katerega ne bodo vedeli, kaj prikazuje.  

 

b) Uvajanje zapisa seštevanja (Markovac, 1990): 
Učencem predstavimo znake. Pri enačaju je zelo pomembno, da učencem 
predstavimo znak v smislu enakosti obeh strani. Znak plus bo s primerno uporabo in 
pravilno razlago postopoma postal razumljiv. Učencem predstavimo tudi izgovorjavo 
znakov v računu, pozorni moramo biti, da učenci resnično razumejo znake.  

 
Pri reševanju enostavnih matematičnih problemov seštevanja otroci najpogosteje 
uporabljajo naslednje strategije: preštevanje predmetov, verbalno štetje brez 
ponazoril, izpeljani priklic in priklic aritmetičnih dejstev (Kavkler, 1996).    
 
Nekateri otroci znajo rešiti enostavne aritmetične probleme seštevanja že pri štirih 
letih, vendar le s preštevanjem konkretnih predmetov. Otrok nastavi predmete in jih 
nato prešteje. Aritmetične probleme mora reševati samostojno, z lastno dejavnostjo in 
primerno svojemu razvoju. Tako bo hitreje prešel na naslednjo strategijo (Kavkler, 
1996).    
 
Pri reševanju aritmetičnih problemov z verbalno strategijo poznamo tri oblike 
verbalnega štetja:  

– Preštevanje vsega: učenec konkretnih predmetov nima pred seboj, začne pa s 
štetjem prvega seštevanca, nadaljuje do zadnjega in število, ki ga pove 
nazadnje, predstavlja vsoto. 

– Štetje od prvega danega števila naprej: pomeni štetje od prvega seštevanca 
naprej, na primer: 2 + 3 =, šteje 3, 4, 5 in število 5 je vsota. 

– Štetje od večjega števila naprej: otrok je sposoben zamenjati seštevanca med 
seboj, na primer: 2 + 3 =, 4, 5. Ko ta postopek obvlada, je sposoben hitrejšega 
in učinkovitejšega štetja (Kavkler, 1996).  
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Izpeljani priklic je strategija, ki jo učenec uporabi, ko obvlada priklic nekaterih 
aritmetičnih dejstev, ne pa vseh. Račun 7 + 6 = bo učenec na primer rešil tako, da bo 
priklical vsoto para števil 6 + 6 = in prištel še število 1 (Kavkler, 1996).    
 
Veliko otrok pa razvije tudi popolnoma svoje strategije (Kavkler, 1996). 
 

3.3.2 Odštevanje 

Tudi odštevanje se tako kot seštevanje uvaja postopoma od konkretne do abstraktne 
ravni. Odštevanje spoznajo učenci v povezavi s seštevanjem in ga tako tudi pojasnijo, 
na primer 8 – 3 = 5, ker je 5 + 3 = 8 (Markovac, 1990). 

Konkretna stopnja: 
 

a) Odvzemamo množico predmetov (Markovac, 1990): 
Učenci najprej ponazorijo odštevanje z odvzemanjem množice predmetov iz množice 
različnih predmetov. Od množice 7 likov na primer odvzamejo 3 kroge in ostanejo 4 
trikotniki. 

Odštevanje vključuje naslednje korake: 
– pred sabo imamo množico predmetov, 
– od te množice odvzamemo nekaj predmetov,  
– ugotovimo število predmetov v podmnožici, ki je ostala,  
– na glas pojasnimo potek reševanja, na primer od 7 kock sem vzel 3 kocke, 

ostale so 4 kocke ali krajše: 7 minus 3 je 4.  
 

b) Odvzemamo konkretne predmete (Markovac, 1990): 
Iz množice enakih predmetov odvzamejo posamezne predmete, na primer od 9 krogov 
odvzamejo 4 kroge in ostane 5 krogov. Najprej delajo s konkretnim materialom, nato 
grafično, tako da prečrtajo odvzete predmete.  
 

c) Primerjamo dve količini enakih predmetov (Manfreda Kolar, 2006): 
Učenec primerja dve količini predmetov in se sprašuje, česa je več in za koliko. Primer 
besedilne naloge: Klara ima tri punčke, Sara pa dve. Učenec se vpraša: Koliko punčk 
več ima Klara? Lahko se vpraša tudi: Koliko punčk bi še morala dobiti Sara, da bi jih 
imela toliko, kot jih ima Klara?  

Abstraktna stopnja: 

Proces usvajanja operacije odštevanja se postopno prenese od konkretnega na 
miselno področje. 

  
a) Odštevanje na miselni ravni (Markovac, 1990): 

Uvajanje pojma odštevanja na abstraktni ravni lahko poteka na več načinov:  
– Najbolj enostavno je odštevanje po 1, ki vključuje štetje nazaj, in poznavanje 

predhodnika posameznega števila. Zato število, ki ga odvzemamo, razstavimo 
na števila po 1, na primer 8 minus 2: 8 minus 1 je 7, 7 minus 1 je 6, 8 minus 2 
je 6.  

– Nekateri učenci računajo tako: 8 minus 3 je  … 7, 6, 5 … 8 minus 3 je 5. 
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– Ena od oblik miselnega odštevanja je tudi odštevanje enakih števil in spoznanje 
števila 0 kot razlike dveh enakih števil. To znanje učenci usvojijo preko 
enostavnih besedilnih nalog.  

Učenec lahko odšteva tudi tako, da dopolnjuje od manjšega k večjemu številu, na 
primer: 7 minus 4 je … 5, 6, 7. Rezultat predstavlja število korakov, ki jih je naredil 
od števila 4 do števila 7 (Manfreda Kolar, 2006). 

 
b) Uvajanje zapisa odštevanja (Markovac, 1990): 

Pri odštevanju uvedemo zapis, ki ga podkrepimo z odštevanjem konkretnih predmetov 
in grafično. Preberemo ga na primer 9 minus 3 je enako 6. 9 predstavlja število 
predmetov v skupini, število 3 predstavlja predmete, ki smo jih odvzeli, in število 6 
predstavlja število predmetov, ki so ostali. Znak – pomeni odvzemanje števila. Spet 
poudarimo, da znak = pomeni enakost obeh strani.  
 
Metodični koraki v fazi razvoja računskih operacij potekajo v naslednjem vrstnem redu: 

– seštevanje in odštevanje v obsegu do 5; 
– seštevanje in odštevanje v obsegu do 10; 
– seštevanje in odštevanje v drugi desetici; 
– konkretno razumevanje seštevanja in odštevanja s prehodom do 20; 
– razvoj strategij za seštevanje in odštevanje  s prehodom do 20; 
– seštevanje in odštevanje brez prehoda v obsegu do 100; 
– konkretno razumevanje seštevanja in odštevanja s prehodom do 100.  

Vse to učenci usvojijo v prvem triletju, v tretjem razredu pa uvedemo tudi pisni 
algoritem za seštevanje in odštevanje (Lipovec, 2013). 

 
Strategije odštevanja delimo na: strategije preštevanja, verbalne strategije in strategije 
priklica aritmetičnih dejstev (Kavkler, 1996). 
 
Strategije preštevanja otroci uporabljajo na različne načine:  

– Odvzemanje predmetov, ki predstavljajo vrednost zmanjševanca, na primer 
4 – 2 =, otrok nastavi 4 predmete in vzame 2, enega za drugim. 
Dodajanje predmetov odštevancu, na primer 5 – 3 =, otrok nastavi 3 predmete 
in dodaja po enega, da jih dobi 5. 

– S primerjanjem 1 : 1, na primer 6 – 2 =, otrok nastavi 6 predmetov v eno vrsto 
in 2 predmeta v drugo vrsto, ju primerja in v drugo vrsto doda manjkajoče število 
predmetov.  

Starejši otroci pa nastavijo ustrezno količino predmetov za zmanjševanec in 
odvzamejo količino predmetov, ki ustreza odštevancu. Nekateri pa potrebujejo le 
pogled na množico predmetov in miselno izvedejo odštevanje (Kavkler, 1996). 
 
Tudi strategijo verbalnega štetja lahko uporabijo na različne načine: 

– Štetje nazaj.  
– Štetje naprej. 

Otroci pogosto naredijo več napak pri uporabi te strategije, ker pozabijo števila in 
omejitve ter izgubijo sled štetja (Kavkler, 1996). 
 
Problem odštevanja in seštevanja otroci najhitreje in najučinkoviteje rešijo s priklicem 
aritmetičnega dejstva. Pogosto si pri odštevanju pomagajo s priklicem aritmetičnega 
dejstva za obratno operacijo, saj jim je tako lažje, na primer 8 – 3 = rešijo tako, da si 
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prikličejo aritmetično dejstvo za seštevanje: 3 + 5 = 8, in tako uspešno rešijo problem 
(Kavkler, 1996).    
 

3.4 Reprezentacije 

»Fleksibilna uporaba strategij in reprezentacij je ključna kompetenca, ki jo je treba 
razvijati pri učencih pri pouku matematike.« (Hodnik Čadež, 2014, str. 33) Pri 
poučevanju matematike uporabljamo različne reprezentacije, s katerimi pomagamo 
otroku, da razume matematične pojme. Le-te lahko vključujejo konkretne, materialne 
situacije iz vsakdanjega življenja, slike ali simbole. 

Otrok si lahko pri reševanju matematičnih nalog tudi sam pomaga s prevedbo naloge 
v različne načine predstavitve (Manfreda Kolar, 2006). Razlikujemo med notranjimi 
reprezentacijami, ki predstavljajo miselne predstave, in zunanjimi reprezentacijami, ki 
predstavljajo okolje. Pri pouku matematike v glavnem uporabljamo konkretne, grafične 
in simbolne reprezentacije, ki spadajo med zunanje reprezentacije (Hodnik Čadež, 
2014): 

– Konkreten material: učenci si pri reševanju aritmetičnih problemov in 
razumevanju matematičnih pojmov pomagajo z uporabo didaktičnega 
materiala. Dejavnosti s konkretnim materialom morajo biti tudi verbalno 
obrazložene, zato da učenec res razmišlja, kaj počne, in to ga vodi do višjih 
miselnih procesov, kar je tudi glavni razlog uporabe didaktičnega materiala pri 
poučevanju pouka matematike (Markovac, 1990). 

– Grafične reprezentacije: predstavljajo nekakšen most med konkretnimi in 
simbolnimi reprezentacijami. Uporabljamo jih za ponazarjanje matematičnih 
pojmov in tudi simbolov. Srečujemo se z različnimi grafičnimi reprezentacijami, 
ni nujno, da so vse za učence enostavnejše od konkretnih. Ključno je, da sproti 
vzpostavljamo povezavo med različnimi reprezentacijami.  

– Matematični simboli: učenci v prvem triletju spoznajo števke od 0 do 9, znake 
za operacije ter simbole relacije, kar ni veliko simbolov. Je pa zelo veliko število 
kombinacij teh simbolov in pravil, ki spremljajo kombinacije, kar lahko učencem 
predstavlja težave. Ko se učenci srečajo s simboli, mora biti ta reprezentacija 
tesno povezana s prejšnjima dvema.  

 
Če lahko učenec izvede operacijo seštevanja s konkretnim materialom, pomeni, da tej 
reprezentaciji da določen pomen. Če lahko to reprezentacijo prevede tudi v grafično in 
simbolno reprezentacijo, pomeni, da operacijo seštevanja tudi razume.  
T. Hodnik Čadež (2014) opisuje primer: učenec izvede operacijo 28 + 5 = s 
strukturiranim materialom in ji tako da pomen (implicitno reprezentacijo spremeni v 
eksplicitno reprezentacijo). Če je učenec sposoben predstaviti to operacijo na različne 
načine oziroma z različnimi reprezentacijami, lahko rečemo, da razume prištevanje 
enic k poljubnemu dvomestnemu številu.  
Učenci dosežejo resnično razumevanje, ko lahko lepo tekoče prehajajo med vsemi tipi 
reprezentacije, na primer potenco razumejo, ko znajo poleg simbolnega zapisa podati 
tudi življenjsko situacijo ali risbo, ki prikazuje to potenco (Lipovec, 2013). 
Prehajanje med reprezentacijami ni spontano, ampak je učenec tisti, ki razlaga 
reprezentacije in vzpostavlja miselne interakcije. Reprezentacije potrebujejo razlago, 
v kateri so vključeni tako učenci kot tudi učitelji (Hodnik Čadež, 2014). 
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4 TAKSONOMIJA ZNANJA 
 
Pri poučevanju ima veliko vlogo tudi taksonomija znanja, s pomočjo katere opišemo 
doseženo znanje pri učencih. »Taksonomija naj bi bila v pomoč tistim, ki se posredno 
ali neposredno ukvarjajo s poukom, da bi začenjali bolje razumevati zvezo med učnimi 
izkustvi, ki jih dajejo različni učni postopki, in med spremembami, do katerih pride pod 
njihovim vplivom v učencih.« (Blažič, 1991, str. 14–15) 
 
Raven doseženega znanja pri učencih opišemo s pomočjo taksonomske lestvice. Vse 
taksonomije predpostavljajo, da je struktura taksonomskih stopenj deloma hierarhična, 
stopnje pa se lahko v nalogah tudi prepletajo in jih je včasih težko enoznačno določiti. 
V pedagogiki je znanih več taksonomij, na področju matematike se uporabljata 
Bloomova in Gagnejeva taksonomija. Na mednarodnih raziskavah TIMSS se pogosto 
uporablja po Gagneju prirejena klasifikacija znanj (Žakelj, 2003).  
M. Cotič in A. Žakelj (2004) menita, da je Gagnejeva taksonomija najprimernejša za 
preverjanje in ocenjevanje matematičnega znanja.  

Gagnejeva klasifikacija znanj obsega osnovno in konceptualno znanje, proceduralno 
znanje in problemsko znanje (Žakelj, 2003). 

– Osnovno in konceptualno znanje (Žakelj, 2003):  
Osnovno znanje obsega poznavanje pojmov in dejstev ter priklic znanja. Razdelimo 
ga na elemente:  

-  poznavanje posameznosti: reproduktivno znanje, znanje izoliranih 
informacij  in faktografije; 

- poznavanje specifičnih dejstev: znanje definicij, formul, aksiomov, 
izrekov, odnosov, osnovnih lastnosti; 

- poznavanje terminologije: seznanjenost z osnovnimi simboli in 
terminologijo; 

- poznavanje klasifikacij in kategorij: prepoznavanje različnih 
matematičnih objektov in njihova klasifikacija. 

Konceptualno znanje je razumevanje pojmov in dejstev. Obsega oblikovanje pojmov, 
strukturiranje pojmov in poznavanje relevantnih dejstev. Elementi konceptualnega 
znanja so: 

- prepoznava pojma; 
- predstava; 
- prepoznava terminologije in simbolike v dani situaciji; 
- definicije in izreki; 
- povezave. 

 
– Proceduralno znanje obsega poznavanje in učinkovito obvladovanje algoritmov 

in procedur. Elementi proceduralnega znanja so: 
- poznavanje in učinkovito obvladovanje algoritmov in procedur; 
- uporaba (ne priklic) pravil, zakonov, postopkov; 
- izbira in izvedba postopka, pri čemer je treba utemeljiti oziroma preveriti 

izbiro in postopek izvesti. 
 

– Problemsko znanje obsega uporabo znanja v novih situacijah, uporabo 
kombinacij več pravil in pojmov pri soočenju z novo situacijo, sposobnost 
uporabe konceptualnega in proceduralnega znanja. Elementi problemskega 
znanja so:  
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- postavitev problema;  
- preveritev podatkov; 
- strategije reševanja; 
- uporaba znanja; 
- miselne veščine, kot so analiza, sinteza, indukcija, dedukcija, 

interpretacija. 
 

Konceptualno znanje je do neke mere pogoj za proceduralno znanje, problemsko 

znanje pa je deloma splošno, deloma pa se veže na konkretne vsebine in zahteva 

trdno konceptualno in proceduralno znanje. Znanja so med sabo prepletena. Nikoli ne 

uporabljamo samo ene vrste znanja, temveč prepletene eno z drugo. Zato ne moremo 

dati eni vrsti znanja večjega pomena kot drugi (Žakelj, 2003). 

 
 

5 PIAGETOVA RAZVOJNA TEORIJA 
 

Jean Piaget je švicarski psiholog, biolog in eden najpomembnejših znanstvenikov 20. 
stoletja nasploh. Dobil je mednarodno priznanje na področju razvoja otrokovih 
procesov mišljenja. S svojim vpogledom in vživljanjem v mišljenje otroka je naredil velik 
korak naprej v spoznavanju otroka (Labinowicz, 1989).  

Veliko časa je namenil opazovanju otrok pri spontanih aktivnostih. Uporabljal je tehniko 

kliničnega intervjuja. »Fleksibilnost spraševalca je skratka ključnega pomena za 

Piagetovo metodo intervjuja, ki mora biti prilagojen posamezniku.« (Labinowicz, 1989, 

str. 40) Po njegovi metodi opazujemo in pozorno poslušamo otroka, ko se ukvarja s 

predmeti, ki mu jih da opazovalec. Otroka sproti sprašujemo, ne le o samem predmetu, 

ampak tudi o stvareh, ki bi pomagale odkriti miselne procese, na katerih temeljijo 

odgovori. Odgovore upoštevamo ne glede na pravilnost, ne vsiljujemo svojih razlag. 

Piaget je tako razvil lastno metodo poučevanja (Labinowicz, 1989). 

 

5.1 Razvojne stopnje 
 

Piaget je opazil, da otroci podobnih starosti odgovarjajo na njegove intelektualne 
naloge na zelo podoben način. Zato je na osnovi teh odgovorov razdelil njihovo 
mišljenje na štiri glavne stopnje. Prvi dve stopnji sta pripravljalni, predlogični, kjer gre 
najprej za usklajevanje fizičnih dejavnosti, nato pa sposobnosti predstavljanja 
dejavnosti preko misli in jezika. Drugi dve stopnji sta stopnji naprednejšega logičnega 
mišljenja,  v katerih je otrokovo logično mišljenje najprej omejeno na fizično realnost, 
nato pa postane abstraktno in neomejeno. Te štiri stopnje so naslednje (Labinowicz, 
1989): 

– Senzomotorična stopnja:  
Traja od rojstva do drugega leta. Ob koncu prvega leta otrok dojame stalnost 
predmetov zunaj njegove zaznave, prej so njegove aktivnosti predstavljale ves njegov 
svet. Otrok še ni sposoben notranjega predstavljanja, kar po navadi dojamemo kot 
mišljenje. 
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– Predoperacionalna stopnja:  

Traja od drugega leta do sedmih let. Otrokovo mišljenje je ponotranjeno, ni več vezano 
le na zunanjo dejavnost. Prevladujeta predstavna aktivnost in hiter razvoj govora. 
Sposobnost logičnega mišljenja je še nefleksibilna. Otrok je egocentričen, ne more se 
vživeti v glediščno točko druge osebe. Ni sposoben obdržati v zavesti dveh dimenzij 
hkrati – centracije. Ni sposoben reverzibilnega mišljenja, miselnega obrata akcije tako, 
da bi predmet vrnil v prvotno stanje.  

 
– Stopnja konkretnih operacij:  

Traja od sedmega do enajstega leta. Otrok postane sposoben logičnega mišljenja v 
odnosu do fizičnih predmetov. Ima sposobnost v mislih obrniti neko dejavnost, ki jo je 
predhodno izvedel. Sposoben je zadržati dve ali več dimenzij hkrati v zavesti, ko se 
znajde pred določenim problemom, ki ga mora rešiti. Otrokovo mišljenje je še vedno 
omejeno na konkretne stvari. 

 

– Stopnja formalnih operacij:  
Traja od enajstega do petnajstega leta. Otrok je sposoben misliti in logično sklepati 
brez konkretnih predmetov. V stopnji konkretnih operacij je razvil številne odnose z 
interakcijo med konkretnimi materiali, zdaj lahko razmišlja tudi o odnosih med odnosi 
in o drugih abstraktnih stvareh. Sposoben je razmišljati o lastnem mišljenju. 
 
Vsi otroci gredo skozi te stopnje po enakem vrstnem redu. Hitrost prehajanja iz ene na 
drugo stopnjo se med otroki razlikuje. Starost, ki jo Piaget povezuje z določenim 
obnašanjem, je tista, pri kateri večina otrok izraža to obnašanje; večina pomeni 75 %. 
Nekateri otroci nikoli ne razvijejo mentalnega razvoja, ki je značilen za stopnjo 
formalnih operacij. Stopnje se med seboj povezujejo. Otrok lahko v eni nalogi že kaže 
konkretno – operacionalno mišljenje, v drugi, ki je nekoliko težja, pa še vedno kaže 
predoperacionalno mišljenje. Intelektualni razvoj je neprekinjen (Labinowicz, 1989). 

 

5.2 Dejavniki razvoja 

Po Piagetu spoznanje ni posledica pasivnega sprejemanja informacij iz okolja, ni samo 

po sebi prisotno v otrokovem razumu, se ne pojavlja z dozorevanjem otroka, ampak 

se oblikuje preko interakcije med miselnimi strukturami in okoljem. Intelektualni razvoj 

pri otroku pa se razvija s preoblikovanjem spoznanj (Labinowicz, 1989). 

V procesu intelektualnega razvoja delujeta dva procesa: asimilacija in akomodacija. 

Proces asimilacije pomeni na nek način upiranje spremembi in vodi k stabilnosti, 

proces akomodacije pa pomeni potrebo po spremembi in teži k rasti. Oba procesa 

delujeta istočasno. Proces asimilacije vključuje naše zaznave novih izkušenj v 

obstoječe okvire. Tem spremembam se upiramo do te mere, da svoje nove zaznave 

prilagajamo obstoječemu okviru. Če bi proces asimilacije prevladal, bi imel naš razum 

le nekaj velikih in stabilnih kategorij za prihajajoče informacije, bili bi prikrajšani, ker ne 

bi zmogli razlikovati med informacijami. Na primer, da je otrok že spoznal mačko, ko 

bi prvič videl veverico, bi jo uvrstil v isto kategorijo kot mačko, ker bi vse štirinožne 

kosmate živali spadale tja. Otrok ne bi bil zmožen oblikovati dveh kategorij. Tako pa 

vnos novih informacij zahteva spremembe in s tem spreminjamo in bogatimo strukture 
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obstoječega okvira. Tu pa gre za proces  akomodacije. V primeru, da bi popolnoma 

prevladal proces akomodacije, pa bi imeli ogromno kategorij za vnesene informacije. 

Na primer, otrok bi spoznal več mačk in vsaka mačka bi pripadala svoji vrsti, imela bi 

lastno kategorijo. V tem primeru bi imeli težave pri posploševanju v razred mačk.  

Da otrok doseže višje stopnje v njegovem razumevanju, je potrebno ravnotežje med 

obema procesoma. Piaget procesu za dosego intelektualnega ravnotežja pravi 

ekvilibracija (Labinowicz, 1989). 

 

Piaget opisuje štiri dejavnike intelektualnega razvoja (Batistič Zorec, 2014): 

– Dednost oziroma notranja zrelost: 

Menil je, da pri razvoju nimata ključne vloge niti dednost niti okolje, ampak interakcija 

med njima. Dednost določa nekakšen časovni urnik, kdaj na poti otrokovega 

odraščanja se lahko otrok razvija. Zrelost je torej nujen pogoj, da lahko otrok, ob 

ustreznih spodbudah iz okolja, napreduje oziroma osvoji določeno miselno 

sposobnost.  

 

– Izkušnje: 

Opisuje dve vrsti izkušenj. Fizične izkušnje otrok pridobi spontano, ko opazuje, 

posluša, tipa, okuša in vonja objekte v okolju. Z raziskovanjem objektov si pridobiva 

znanje. Logično-matematične izkušnje pa pridobiva iz akcij, ki jih izvedemo na teh 

objektih.  

 

– Socialna transmisija: 

Gre za pridobivanje znanja iz socialnega okolja, prenašajo ga lahko starši, vrstniki, 

šola ali drugi dejavniki v socialnem okolju. Prenos znanja je odvisen od zrelosti in 

fizičnih izkušenj, še posebej pomembno vlogo ima govor.  

 

– Ekvilibracija ali uravnoteženje: 

Ta dejavnik uravnava prejšnje tri dejavnike, jih usklajuje. Med otrokovim mišljenjem in 

realnostjo je nenehna interakcija. Otrok sprejema nove izkušnje v obstoječi miselni 

okvir in s tem spreminja lastne strukture v njem.  

 

Nobeden izmed teh dejavnikov ne more utemeljevati intelektualnega razvoja sam 

zase. Le-ta je posledica interakcije med njimi, po mnenju Piageta ima glavno 

usklajevalno vlogo ekvilibracija (Labinowicz, 1989). 

Otrok je pobudnik za lasten razvoj, s svojo aktivnostjo odkriva nove probleme in s tem 

povzroča neravnotežje, a hkrati gradi rešitve in s tem dosega višjo stopnjo ravnotežja. 

Proces razvoja se začne z načinom mišljenja, ki je primeren za določeno stopnjo. 

Razni dejavniki vplivajo na način mišljenja in povzročajo konflikte in neravnotežje. 

Posameznik nadomesti te motnje in z lastno intelektualno aktivnostjo razreši konflikt. 

Pridobi nov način mišljenja, ki omogoča novo razumevanje in zadovoljstvo, pridobi 

novo ravnotežje (Labinowicz, 1989). 
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5.3 Nivoji otrokovega mišljenja o številih 

Piaget je raziskoval globino razumevanja števila pri otrocih. Raziskal je, kako otrok 

razume in razvija logične misli in misli o številu (Labinowicz, 1989).  

Eno izmed prvih otrokovih spoznanj o številu je verbalno štetje, to pomeni, da otrok 
zna ponavljati imena števil po vrstnem redu. To še ne pomeni, da razume pojem 
število. Otrok lahko le oponaša odrasle. Kljub temu, da veliko mlajših otrok pozna 
imena števil in jih našteva v pravilnem vrstnem redu, le redkokdaj razumejo njihov 
pomen. Po navadi imajo težave pri pripisovanju imen seriji predmetov (Labinowicz, 
1989). 
 
Prva logična misel, ki jo otrok razvije, je primerjanje enakosti dveh zbirk predmetov – 
vzporejanje. Če imamo v vrsti nekaj predmetov (npr. osem bonbonov), otroku pa damo 
navodilo, naj da na mizo ravno toliko lešnikov, kot je bonbonov, bo imel otrok, mlajši 
od šest let, težave. Pomembno mu bo samo, da sta obe vrsti predmetov enako dolgi, 
zanemaril bo dejstvo, da je ena vrsta številčnejša od druge. Otroci imajo težave pri 
vzporejanju predmetov ena proti ena tudi, če uporabimo predmete, ki sodijo skupaj in 
so otrokom poznani iz vsakdanjega življenja. Takšno vzporejanje predmetov ni odvisno 
od razumevanja števila, oblikuje pa osnovo za njegovo razumevanje (Labinowicz, 
1989). 

Logične misli, ki so pomemben korak pri razvoju števila, pa so: konzervacija, seriacija 
in razredna inkluzija.  

 
 
 
Preizkus konzervacije je sestavljen iz treh korakov. Pred otroka postavimo npr. osem 
črnih krogcev v prvo vrsto in osem belih krogcev v drugo vrsto, kot kaže slika 1. Otroka 
vprašamo, ali je v obeh vrstah enako število predmetov. Če odgovori pravilno, 
nadaljujemo tako, da eno vrsto krogcev razširimo in ga hkrati opozorimo, naj opazuje, 
kaj smo naredili. Vprašamo ga, ali je sedaj tudi enako število krogcev v obeh vrstah. 
Če odgovori, da jih je sedaj v tej vrsti več, saj je vrsta daljša, še nima razvite 
konzervacije. Takšnemu otroku sposobnost štetja ne zadošča, da bi bila enakost dveh 
nizov predmetov stalna. Tudi če pred otrokom preuredimo niz predmetov v vrstah, se 
večina otrok, mlajših od sedem let, osredotoči na končni rezultat, ne pa tudi na proces 
preurejanja. Osredotočijo se le na končno dolžino vrste in zanje dolžina predstavlja 

Slika 1: Naloga konzervacije števila (Labinowicz, 1989, str. 129) 
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število. Piaget meni, da bodo pri sedmem letu trije otroci od štirih sposobni 
konzervacije števila in bodo svoj odgovor tudi utemeljili (Labinowicz, 1989). 
 
Pri seriaciji mora otrok med seboj primerjati predmete in jih urediti po velikosti. Mlajši 
otroci so sposobni primerjati velikost dveh predmetov istočasno. Pri večjih številih 
predmetov imajo težave pri usklajevanju odnosov med njimi. Piaget meni, da šele pri 
starosti sedem let in pol večina otrok sistematično gradi serijo predmetov tako, da 
najprej postavi najmanjši in največji predmet. Ko začenja razumeti pojem urejanja v 
fizičnem svetu, lažje razume tudi urejanje abstraktnih števil. Spozna, da je vsako 
število v štetem nizu večje od predhodnega in manjše od naslednjega števila 
(Labinowicz, 1989). 

Z razredno inkluzijo ugotavljamo, ali je otrok zmožen primerjati dele z njihovo celoto. 
Pred učenca na primer postavimo nekaj plastičnih žetonov, ki so zelene in rumene 
barve, slednjih je več. Vprašamo ga, ali je več rumenih zamaškov ali plastičnih. Piaget 
ugotavlja, da bo več otrok starih šest let odgovorilo, da je več rumenih zamaškov (slika 
2). Šele pri sedmih letih se pri večini otrok poveča miselna elastičnost in otroci 
odgovarjajo, da je več plastičnih zamaškov. Razredna inkluzija kaže, da imajo otroci 
pred sedmim letom težave z razumevanjem, da je lahko ena skupina predmetov 
istočasno del druge skupine predmetov. Po sedmem letu starosti pa večina učencev 
razume, kaj pomeni ʺvsiʺ in ʺnekateriʺ. Preizkus razredne inkluzije je Piaget povezal 
tudi z operacijo seštevanja. Seštevanje je operacija med odnosi delov do celote. Tudi 
pri štetju otroci miselno postavljajo predmete v nizu in hkrati v odnos razredne inkluzije. 
Tako pri štetju poimenuje zaporedne nize. Število, ki ga pove, ni več samo ime, ampak 
predstavlja več odnosov (glede na druga števila). Sedemletni otrok je sposoben 
razmišljati o številu in njegovem odnosu do sosednjih števil in tako pride do pravilne 
rešitve in se izogne nepotrebnemu štetju (Labinowicz, 1989). 

 

Slika 2: Naloga razredne inkluzije (Labinowicz, 1989, str. 131) 

 

5.4 Kritike Piagetove teorije 

Piagetova teorija je imela zelo velik vpliv na izobraževanje. Izdelal je najbolj natančno 

in integrirano teorijo kognitivnega razvoja. Njegove ugotovitve so pomembno 

spremenile pogled na razvoj, učenje in poučevanje otrok (Batistič Zorec, 2014). 
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Novejše raziskave prinašajo nekoliko drugačne ugotovitve, raziskovalci so kritični do 

nekaterih Piagetovih pristopov in ugotovitev.  

Očitajo mu, da v svoji teoriji ni dopuščal vmesnih stanj med razvojnimi stopnjami. 

Razvoj pojma število predstavlja kot skokovit razvoj brez vmesnih stanj (Manfreda 

Kolar, 2006). 

Prav tako mu očitajo, da je podcenjeval sposobnost mlajših otrok in se ne strinjajo z 

zaključki, ki jih je izpeljal iz preizkusa konzervacije. Pri mlajših otrocih je raziskoval 

sposobnosti starejših otrok. Otroci različnih starosti so reševali enake preizkuse, 

mlajše je ocenil v odnosu do starejših in trdil, da jim primanjkuje določenih izkušenj 

(Manfreda Kolar, 2006). Piagetova stališča o izobraževanju niso primerna za 

razumevanje težav, s katerimi se soočajo otroci pri učenju matematike v osnovni šoli. 

Kritike kažejo, da je potreben nov pristop, nov pogled na sposobnosti otrok pred 

začetkom šolanja, saj jih je Piaget precej podcenjeval (Hughes, 1986). 

 

Piaget s preizkusom konzervacije pojasnjuje, da otrokom ni znan pomen kardinalnega 

števila, ker ne znajo oceniti, ali imata dve skupini enako število predmetov.  Otroke je 

na nek način odvračal od pravilnega odgovora. Uporabil je dodatno skupino predmetov 

za primerjanje, ali se je eni skupini spremenila velikost, ko so se njeni predmeti 

preuredili. Zaradi tega je lahko utemeljen očitek, da predpostavlja, da bo otrok 

odgovoril napačno. Ne moremo trditi, da lahko otrok dobro razume uporabo naravnih 

števil za primerjavo velikosti skupin, če se ne more spopasti z dejanji, ki zavajajo, 

odvračajo od pravilnega odgovora. Otroci mogoče razumejo kardinalno število, kar jim 

pomaga rešiti številne praktične probleme, preden je njihovo razumevanje dovolj 

dobro, da rešijo preizkus konzervacije. Tudi če niso uspešni pri preizkusu konzervacije, 

so lahko uspešnejši v drugih situacijah in imajo osvojen koncept števila, ki je primeren 

za številne temeljne situacije, s katerimi se srečujejo (Dickson, Brown in Gibson, 1991).  

 

Naloge, ki jih je Piaget dajal otrokom, po mnenju kritikov niso dovolj jasne. Otrok ne ve 

točno, kaj mora narediti, naloga ga lahko celo zavaja (Manfreda Kolar, 2006). M. 

Hughes (1986) mu očita, da je prezrl kontekst, v katerem poteka otrokovo razmišljanje, 

zlasti odnos med vsebino in jezikom njegovih nalog. V. Manfreda Kolar (2006) je 

analizirala problem usklajenosti vsebinskega in jezikovnega vidika pri Piagetovih 

nalogah razredne inkluzije in konzervacije.  

Mc Garrigle (1978, v Manfreda Kolar, 2006) je prepričan, da je za slabše rezultate pri 

nalogi razredne inkluzije kriv verbalni nesporazum med izpraševalcem in otrokom. 

Otrok si napačno razlaga nalogo, zato jo reši drugače, kot od njega pričakujemo. Po 

navadi  je naloga razredne inkluzije sestavljena iz dveh podmnožic, ki se po videzu 

razlikujeta. To vodi otroka do napačnega sklepa, da od njega pričakujemo primerjavo 

ene vidne lastnosti z drugo. Zato primerja podmnožici eno z drugo, ne pa množice z 

njeno podmnožico. Otroci ne vedo, kateri dve množici je potrebno primerjati. Manj so 

uspešni, če se v vprašanju sklicujemo na vidno lastnost predmetov (Manfreda Kolar, 

2006). Pri nalogi se nam vprašanji, ki ju zastavimo otrokom, zdita isti, otroku pa 

verjetno ne. Raziskovalec reče otroku: »Poglej, kaj bom naredil!« Otrok zaradi tega 

morda pričakuje, da bo sprememba bistveno vplivala na to, kar bo sledilo.  Ponovitev 
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istega vprašanja razume kot namig, da mora spremeniti svoje začetno stališče, saj bo 

le na ta način upošteval spremembo, ki jo je naredil spraševalec.  

L. Siegel (1978, v Manfreda Kolar, 2006) je Piagetov preizkus konzervacije priredila 

tako, da so bili predmeti porazdeljeni nelinearno, otrok pa je moral med več slikami v 

spodnji vrsti poiskati sliko z enakim število pik, kot jih ima zgornja slika (slika 3). Pri tej 

neverbalni nalogi je bilo uspešnih več otrok kot pri Piagetovi verbalni nalogi. Posebej 

pri mlajših otrocih so bile razlike še vidnejše.  

Mc Garrigle in M. Donaldson (1974, v Manfreda Kolar, 2006) sta opravila poskus, s 

katerim sta želela otroku pokazati pretvorbo ene vrste predmetov kot slučajen in ne kot 

nameren dogodek. To sta naredila s pomočjo medvedka, ki je bil poreden, nenadoma 

je z roko zamahnil po predmetih na mizi in s tem pokvaril igro. Otroci so to nalogo 

konzervacije reševali bistveno bolje. Pri tem poskusu je, za razliko od Piagetovega, šlo 

za slučajno spremembo začetnega stanja in otroci so se lažje vživeli v problem, saj se 

jim je le-ta zdel smiseln (Manfreda Kolar, 2006).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veliko raziskovalcev je poskušalo preučiti mlajše otroke, ali so lahko uspešni pri 

preizkusu konzervacije. Vsi niso dosegli uspeha, veliko raziskovalcev pa je bilo 

pozitivno presenečenih, zlasti pri štiri in pet let starih otrocih. Uporabljali so zelo 

raznolike metode. Mogoče bi bilo veliko otrok, ki niso bili uspešni pri Piagetu,  uspešnih 

pri različici preizkusa konzervacije, saj pri teh preizkusih ni bilo razloga za dvom v svoje 

znanje in prepričanje, da je dolžina pokazatelj velikosti skupine predmetov (Dickson, 

Brown in Gibson, 1991). 

 

Tudi L. Dickson, M. Brown in O. Gibson (1991) ugotavljajo, da ne smemo pripisovati 

prevelikega pomena Piagetovim merilom, ki jih je podal preko eksperimentov. Pogosto 

je bilo dokazano, da lahko nekaj, kar se zdi najmanjša sprememba v zasnovi naloge, 

privede do bistvenih sprememb v otrokovem odzivu. Zato bi se Piagetova ugotavljanja 

morala obravnavati le kot majhen korak k popolni sliki.  

Kritiki predlagajo, da se odmaknemo od tradicionalne Piagetove naloge razredne 

inkluzije in konzervacije ter namesto tega gledamo sposobnosti, ki so najtesneje 

povezane s šolsko matematiko, kot sta na primer računski operaciji seštevanje in 

odštevanje. Naloge morajo biti primerne za mlajše otroke, tako da z njimi preučimo, 

kaj otroci zmorejo in ne, česa ne zmorejo, torej njihove prednosti, ne slabosti. Dobiti 

moramo jasnejšo sliko o tem, kaj učenci dejansko vedo o številih ob vstopu v šolo, tako 

bomo nekoliko bližje razumevanju, kaj gre pozneje narobe, ko obravnavajo števila v 

šoli (Hughes, 1986).  

Slika 3: Neverbalno podana naloga konzervacije števila 
(Siegel, 1978, str. 56, v Manfreda Kolar, 2006, str. 8) 
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5.5 Novejše raziskave o razvoju pojma število  

Glede na kritike Piagetove teorije je bilo na področju razvoja pojma število pri mlajših 

otrocih opravljenih več raziskav. V nadaljevanju jih bomo predstavili, razdelili smo jih 

na dve področji: štetje in računske operacije. 

5.5.1 Štetje 

Gelman in Gallistel (v Dickson, Brown in Gibson, 1991) sta opravila preizkus s tri leta 
starimi otroki, ki so uspešno razlikovali med krožnikoma, na katerih sta bila dva ali trije 
predmeti. Znali  so tudi ubesediti, kaj je raziskovalec naredil, če je odvzel ali dodal en 
predmet. Tudi če so bile razlike večje (dva ali trije predmeti), je bila večina triletnikov 
uspešnih. Poznali so pojem dodajanja in odvzemanja v konkretni situaciji.  

L. Dickson, M. Brown in O. Gibson (1991) opisujejo raziskavo avtorjev Schaeffer, 
Eggleston in Scott (1974), s katero so opisali razvojne stopnje števila pri otroku. Temelji 
na manjšem vzorcu petinšestdesetih ameriških otrok, starih med dvema letoma in  
slabimi šestimi leti. Otroke so razdelili v štiri stopnje, glede na štetje in poznavanje 
števil. Na prvi stopnji so otroci, ki dobro poznajo števili ena in dva, na drugi stopnji 
štejejo do štiri, na tretji stopnji štejejo do deset, na četrti stopnji zelo dobro razumejo 
števila do deset in jih uspešno primerjajo med sabo.  
Na prvo stopnjo se je uvrstilo trinajst otrok od vseh udeleženih. Njihova povprečna 
starost je bila tri leta in osem mesecev. Otroci niso zmogli šteti predmetov, če jih je bilo 
v skupini pet ali več, razlikovali pa so med večjimi in manjšimi skupinami, kjer je bilo 
manj kot pet predmetov. Prepoznali so števila do dva, včasih tri ali štiri, ločili so jih 
vizualno in slušno, mogoče nekateri tudi s štetjem. Razlikovali so med večjo in manjšo 
skupino katerekoli velikosti, če so bili predmeti v vrstah in točno drug pod drugim. 
Na drugo stopnjo se je uvrstilo dvajset otrok povprečne starosti tri leta in pet mesecev. 
Otroci so lahko skupini predmetov določili števila od ena do štiri, tako da so število 
prepoznali ali s štetjem. Pri večjih številih niso bili točni pri štetju. Večinoma še niso 
povezali štetja z rezultatom štetja. Niso razumeli, da zadnje prešteto število predstavlja 
velikost skupine in da ni pomemben vrstni red štetja predmetov.  
Na tretjo stopnjo se je uvrstilo petnajst otrok povprečne starosti štiri leta in dva meseca. 
Otroci so natančno šteli do deset. Znali so prešteti predmete v manjši skupini in zadnje 
prešteto število upoštevati kot velikost skupine. Za razliko od otrok na višji stopnji npr. 
ne razumejo, da je sedem nujno več kot šest.  
Na četrto stopnjo se je uvrstilo štirinajst otrok povprečne starosti pet let in šest 
mesecev. Otroci so prepoznali večje število v paru števil do deset. Dobro so razumeli 
štetje in ločili velikosti dveh skupin, vsaj če so te skupine vsebovale deset ali manj 
predmetov. Zelo dobro so razumeli števila do deset, dovolj dobro, da so ustno rešili 
enostavne aritmetične probleme. 
 

5.5.2 Računske operacije 

Piaget meni, da otrok ne more resnično razumeti računskih operacij seštevanja in 

odštevanja pred nastopom stopnje konkretnih operacij pri približno sedmih letih. Pravi, 

da otrok lahko ponavlja račun, npr. 4 + 6 =, ampak ga ne razume popolnoma (Hughes, 

1986). 
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M. Hughes (1986) se ne strinja, da mlajši otroci ne morejo razumeti računskih operacij, 

zato je sam opravil raziskavo s triindvajsetimi otroki, ki so bili stari od dveh let in  devet 

mesecev do štirih let in enajst mesecev. Naloga je potekala tako, da je imel 

raziskovalec v škatli nekaj kock, ki jih je otrok videl, nato jih je raziskovalec nekaj odvzel 

ali dodal tako, da jih je otrok videl. Hkrati je povedal, kaj točno je naredil, edino, česar 

otrok ni mogel videti, je bil rezultat – število kock v škatli. Otrok je moral ugotoviti, koliko 

kock je še v škatli. Ko je povedal rešitev, je lahko le-to tudi preveril. Ta naloga je bila 

realna in otrokom smiselna, v nasprotju z nekaterimi Piagetovimi nalogami. Ker se je 

otrokom naloga zdela smiselna, so lahko pokazali svoje znanje. Večina otrok je bila 

uspešnih. Tudi s številom nič niso imeli težav, razumeli so, da v škatli ne ostane 

nobena kocka, če jih vzamemo ven toliko, kolikor smo jih prej dali noter. Sedem otrok 

je bilo uspešnih tudi pri računanju s števili večjimi od števila tri (Hughes, 1986). 

 

M. Hughes (1986) je opravil še eno raziskavo, v kateri je sodelovalo šestdeset otrok, 

starih od treh do pet let. Nobeden od njih se še ni učil o seštevanju in odštevanju in 

samo trije so bili uspešni pri Piagetovem preizkusu konzervacije. Preizkus je potekal 

enako kot prej s škatlo in kockami. Skoraj vsi učenci so bili uspešni pri računanju, ki je 

zajemalo dodajanje ali odvzemanje ene kocke. Nekoliko manj, 75 %, so bili uspešni 

pri računanju, ki je zajemalo dodajanje ali odvzemanje dveh kock. Pri računanju, kjer 

so dodajali ali odvzemali pet ali več kock, je bila uspešnih nekaj več kot četrtina otrok.  

Otroci so v prvi raziskavi uporabili različne strategije za računanje. Pri manjših številih 

so preprosto poimenovali končno količino kock ali pa so šteli, koliko je vseh kock 

skupaj, da so si hkrati v mislih predstavljali kocke v škatli, npr. v škatli imamo eno 

kocko, dodamo dve, otrok šteje: »Ena, dva, tri, tri kocke so v škatli.« Nasprotno je 

večina otrok, ki so bili uspešni pri večjih številih, uporabljala strategijo štetja, s katero 

so šteli od začetne količine, npr. v škatli imamo šest kock, dodamo dve, otrok šteje: 

»Šest, sedem, osem, v škatli je osem kock.« Ta strategija ni tako zelo enostavna, 

vključiti morajo več razmišljanja oziroma spremljati morajo svoj proces razmišljanja, 

saj morajo imeti v mislih več korakov hkrati (Hughes, 1986). 

Tudi v drugi raziskavi je ugotovil, da so otroci uporabljali različne strategije pri 

računanju z manjšimi in večjimi števili. Nekateri otroci so si pomagali s prsti pri 

računanju z manjšimi števili tako, da so si predstavljali končno število kock in jih 

prešteli. Pri večjih številih pa so uporabljali strategijo štetja tako, da so šteli od začetne 

količine kock naprej. Pri uspešnosti seštevanja in odštevanja manjših števil ni bilo 

razlik. Pri računanju z večjimi števili pa je avtor ugotovil, da so bili otroci uspešnejši pri 

seštevanju kot pri odštevanju. Šteli so od začetne vrednosti naprej ali nazaj. Več 

izkušenj, iz vsakdanjega življenja, imajo zagotovo s štetjem naprej, verjetno so bili zato 

tudi uspešnejši pri seštevanju kot odštevanju (Hughes, 1986). 

Otrokom je podal tudi dve hipotetični nalogi; pri prvi so si morali predstavljati kocke in 

škatlo, druga pa ni bila povezana s škatlo in kockami, npr.: »V trgovini je en otrok, dva 

sta še prišla v trgovino, koliko otrok je v trgovini?« Naloge so zajemale določene 

predmete ali osebe, ki so si jih otroci morali predstavljati, niso pa jih mogli videti. Želel 

je tudi videti, kako bodo otroci uspešni pri reševanju nalog v aritmetičnem jeziku, npr.: 

»Koliko je ena plus dva?« Več kot polovica otrok je bila uspešnih pri hipotetičnih 

nalogah z manjšimi števili in skoraj četrtina pri uporabi večjih števil. Pri nalogah v 

aritmetičnem jeziku je bilo le 15 % otrok uspešnih z majhnimi števili, pri tovrstnih 
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nalogah z večjimi števili pa sta bila uspešna le dva učenca (Hughes, 1986). Otroci stari 

od treh do pet let so bili uspešni v seštevanju in odštevanju majhnih števil v konkretnih 

in hipotetičnih situacijah.   

Starkley in Gelman (v Dickson, Brown in Gibson, 1991) sta opravila preizkus z otroki 
starimi od tri do pet let, v povprečju štiri leta. Raziskovalec je imel v roki kovance, ki jih 
je lahko otrok preštel. Nato je zakril te kovance in otroku spet pokazal nekaj kovancev 
v isti roki, da jih je lahko otrok preštel. Istočasno mu je na glas povedal, koliko kovancev 
je dal v roko. Otroka je vprašal, koliko kovancev je bilo vseh skupaj. Obe skupini 
kovancev nista bili naenkrat vidni, da bi jih lahko otrok preprosto preštel. V nekaj 
primerih je kovance tudi odstranil. Otroci so bili večinoma uspešni pri reševanju 
preprostih konkretnih problemov seštevanja in odštevanja. Kljub temu, da niso videli 
vseh predmetov naenkrat, so si jih pa uspešno predstavljali ali pa si pomagali s prsti.  

M. Hughes (1986) navaja več raziskav v Veliki Britaniji in ZDA, ki kažejo, da otroci 
začnejo obiskovati osnovno šolo s precejšnjimi zmožnostmi seštevanja z manjšimi 
števili. Te sposobnosti najverjetneje prihajajo iz situacij, ki jih otroci zlahka razumejo, 
saj gre za konkreten problem s konkretnim materialom. Piaget je sicer priznaval, da 
učenci na predoperativni stopnji razumejo manjša števila, vendar je to sposobnost 
zaznal kot intuitivno. Meni, da lahko to spretnost pridobijo od staršev, a tega kljub temu 
ne razumejo dovolj. Z raziskavami so dokazali nasprotno, da so strategije štetja 
nenaučene in da je zelo pomembno, da otroci znajo rešiti probleme, s katerimi se 
soočajo. Te ugotovitve pa nam otežijo razumevanje, kaj se potem zgodi z otrokom v 
šoli, da ima težave pri matematiki. M. Hughes (1986) ugotavlja, da so otroci zmožni 
razmišljati konkretno, ne pa abstraktno, v čemer vidi podobnost s Piagetovo teorijo. V 
šoli učence učijo preko konkretnega materiala, abstraktno mišljenje naj bi se spontano 
pojavilo. 62 % otrok v raziskavi je uspešno razmišljalo abstraktno, tako da so pravilno 
rešili problem z manjšimi števili, v katerem so si predstavljali število otrok v trgovini. Ti 
otroci že imajo nekoliko razvito abstraktno mišljenje. Verjetno je problem jezik, s 
katerim izrazijo, kar si predstavljajo. Lahko so zmožni abstraktnega mišljenja, ampak 
tega ne znajo ustrezno izraziti v abstraktnem formalnem matematičnem jeziku. Otroci 
morajo razviti poti prevajanja med novim jezikom in njihovim konkretnim znanjem. Ta 
pretvorba je ključnega pomena pri razumevanju matematike, sposobnosti pretvorbe pa 
ni enostavno pridobiti. Ena od možnosti je uporaba prstov, ki lahko predstavljajo tako 
konkretne odsotne predmete, ki jih otrok ne vidi, ali števila v aritmetičnem jeziku. S tem 
lahko otrok pride do povezave med konkretnim in abstraktnim.  

M. Hughes (1986) se sprašuje, na kakšne načine si lahko otroci pomagajo pri 

reševanju težjih problemov oziroma računov z večjimi števili. Meni, da otroci ne 

zaznajo pomembnosti uporabe simbolov. Ko se prvič srečajo s simboli pri aritmetiki, 

jim ti ne pomagajo rešiti problema in ne razumejo njihovega pomena. Zdijo se jim 

nesmiselni in nepovezani z vsakdanjimi situacijami. Večinoma znajo rešiti preproste 

račune z manjšimi števili, ki se nanašajo na konkretne probleme (npr. 5 + 2), težave 

imajo pri računanju z večjimi števili (npr. 9 + 5). Pri tem bi jim lahko bila v pomoč 

svinčnik in papir. Pri računanju bi si lahko predmete narisali ali si pomagali z risanjem 

črtic in pik, kot je prikazano na slikah 1 in 2 (Hughes, 1986). 
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Hughes in Brydon (Hughes, 1986) sta opravila raziskavo, s katero sta preverila 

poznavanje besedilnih nalog in računov ter pretvorbe med reprezentacijami. V prvi 

raziskavi sta otrokom podala hipotetične naloge, v drugi raziskavi konkretne naloge, v 

tretji pa sta otrokom podala simbolen zapis in preverila, ali ga znajo pretvoriti v 

konkretno nalogo.  

 

Najprej sta opravila raziskavo z dvaindvajsetimi otroki, starimi šest let, ki so se v šoli 

že seznanili s konvencionalnimi simboli. Besedilne naloge, ki so jih reševali učenci, so 

bile hipotetične in so se stopnjevale v zahtevnosti. Ko pri reševanju nalog niso bili več 

uspešni, jim je raziskovalec ponudil papir in svinčnik. Nobeden od otrok ni hotel risati, 

hoteli so le razmišljati in tako priti do pravilne rešitve. Papir in svinčnik jim nista bila v 

pomoč (Hughes, 1986). 

Opravila sta tudi raziskavo s šestnajstimi otroki, starimi šest let. Imeli so slabo raven 

šolskega znanja. Predstavljen jim je bil problem s škatlo in kockami, pri katerem so bile 

kocke odvzete ali dodane; ugotoviti so morali, koliko kock je v škatli na koncu. Naloge 

so se stopnjevale v zahtevnosti; ko niso znali več, so dobili svinčnik in papir. Le ena 

deklica si je pomagala z risanjem pik in bila uspešna. Vsi ostali so takšno pomoč 

zavračali (Hughes, 1986). 

Z istimi šestnajstimi otroki sta raziskala, ali znajo reševati račune in si pri tem pomagati 

s konkretnim materialom. Ko so začeli delati napake pri računanju, so si lahko 

pomagali s konkretnim materialom, na voljo so imeli tudi poznano škatlo in kocke. Trije 

otroci so uporabili konkreten material, a so bili neuspešni pri odgovoru. Ostali niti niso 

hoteli uporabiti konkretnega materiala, kljub predlogu, raje so si pomagali s prsti 

(Hughes, 1986). 

 

Avtor meni, da so bili otroci pri nalogah najverjetneje neuspešni zato, ker so na naloge 

gledali povsem z matematičnega vidika. Pisali so le številke in matematične simbole, 

s katerimi si niso znali pomagati. Verjetno se jim ni zdelo primerno risati karkoli 

drugega. Te ugotovitve potrjujejo tudi pomembnost prehajanja med reprezentacijami 

pri aritmetiki. Otroci morajo biti sposobni pretvarjati med konkretnimi in simbolno 

zapisanimi reprezentacijami aritmetičnih problemov, da lahko resnično razumejo 

aritmetiko. Zato je zelo pomembno veliko vaje pri matematiki, da pridobijo to 

sposobnost (Hughes, 1986). 

 
Novejše raziskave dokazujejo, da so otroci lahko uspešnejši, kot je menil Piaget. Tudi 
na predoperacionalni stopnji po Piagetu so bili uspešni v pripisovanju števila seriji 
predmetov. Znali so rešiti enostavne matematične probleme seštevanja in odštevanja, 
kar se ne sklada s Piagetovim mnenjem, da otroci niso zmožni razumeti računskih 
operacij pred nastopom stopnje konkretnih operacij.   

   

     

Slika 4: Simbolna ponazoritev 
seštevanja (Hughes, 1986, str. 123) 

Slika 5: Simbolna ponazoritev 
odštevanja (Hughes, 1986, str. 125) 
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II. EMPIRIČNI DEL 

6 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA  
 

Matematika je eden od temeljnih predmetov v osnovni šoli in zelo pomembna znanost 
današnjega časa. Otroci se že zelo zgodaj srečujejo z matematičnimi vsebinami, tako 
v družini kot v vrtcu. V teoriji smo spoznali več raziskav o aritmetičnem znanju otrok 
pred in ob vstopu v šolo. 

Tudi v okviru raziskave smo raziskali aritmetično znanje prvošolcev. Za to področje 
smo se odločili, ker  zajema osnovne matematične dejavnosti, s katerimi se učenci 
srečujejo že od majhnih nog. Zanimalo nas je, kakšno je stanje glede znanja slovenskih 
prvošolcev na tem področju. Zelo pomembno je, da učenci v prvem razredu dobijo 
dobre temelje znanja na tem področju, na katerih lahko nadgrajujejo svoje znanje v 
naslednjih letih šolanja. Med učenci so lahko velike razlike v matematičnem znanju. 
Učitelji morajo poznati te razlike, saj je njihova naloga, da sledijo razvoju in napredku 
vsakega posameznega učenca.  
 
Z raziskavo smo želeli ugotoviti, v kolikšni meri učenci dosegajo učne cilje, ki so 
zapisani v učnem načrtu za prvi razred osnovne šole. Želeli smo ugotoviti, ali te cilje 
presegajo in že dosegajo cilje, ki so na tem področju navedeni za drugi in tretji razred. 
Zanimalo nas je, pri katerih vsebinah aritmetike in pri katerih vrstah znanja so 
odstopanja največja, v smislu preseganja učnih ciljev, ki so  v učnem načrtu opredeljeni 
za prvi razred. Zanimalo nas je tudi, ali se znanje učencev pri aritmetiki razlikuje glede 
na spol.  
 
Pri izdelavi raziskave smo se opirali na matematični učni načrt. Učni načrt za 
matematiko v programu osnovne šole je bil nazadnje posodobljen leta 2011. 
Ugotovitve te raziskave bodo predstavljale tudi dobro izhodišče za nadaljnje 
posodabljanje učnega načrta za matematiko v programu osnovne šole. 
 
 

7 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA IN HIPOTEZE 
 

Zastavili smo si naslednja raziskovalna vprašanja:  
 

1. V kolikšni meri učenci dosegajo učne cilje, ki so navedeni pri aritmetiki v učnem 
načrtu za prvi razred? 

 
2. Pri katerih vrstah znanja so odstopanja od ciljev, zapisanih pri aritmetiki v učnem 

načrtu za prvi razred, največja? 
 
3. Ali so razlike med spoloma v uspešnosti reševanja aritmetičnih nalog? 
 
4. Pri katerih vsebinah aritmetike so glede znanja učencev največja odstopanja od 

ciljev, ki so v učnem načrtu zapisani za prvi razred? 
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Določili smo naslednje hipoteze: 
 
H1.  Učenci prvega razreda presegajo učne cilje, ki so navedeni pri aritmetiki v učnem 
načrtu za prvi razred. 

 
H2.  Učenci presegajo učne cilje prvega razreda pri osnovnem in konceptualnem 
znanju. 

 
H3.  Med spoloma ni pomembnih razlik v uspešnosti reševanja aritmetičnih nalog. 

 
H4. Učenci presegajo učne cilje prvega razreda pri vsebinah sklopa naravnih števil in 
števila 0. 
 

8 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 
 

V raziskavi je uporabljena deskriptivna raziskovalna metoda in kvantitativni 
raziskovalni pristop, kot tehniko zbiranja podatkov smo uporabili test za učence.  

8.1 Vzorec 

Način vzorčenja je neslučajnostni, priložnostni. V raziskavo je bilo vključenih 24 
učencev dveh prvih razredov, od teh je bilo 12 deklic in 12 dečkov. Učenci so stari od 
šest do sedem let.  

8.2 Opis postopka zbiranja podatkov 

Raziskava je potekala preko testa, ki je zajemal 32 matematičnih nalog s področja 
aritmetike. Del nalog je bil namenjen preverjanju učnih ciljev, ki so navedeni v učnem 
načrtu za prvi razred osnovne šole na področju aritmetike. Preverili smo, v kolikšni meri 
učenci dosegajo te cilje. Del nalog pa je bil namenjen preverjanju učnih ciljev, ki so v 
učnem načrtu navedeni za drugi in tretji razred; tako smo preverili, v kolikšni meri 
učenci dosegajo te cilje.  

Vsaki nalogi smo dodali kratko in jedrnato navodilo. Nekatere naloge smo popestrili 
tudi s sličicami. Nalog nismo zapisali na večji učni list, ampak je bila vsaka posamezna 
naloga zapisana na svojem kartončku. Predvidevali smo, da bi veliko nalog naenkrat 
prestrašilo učence in se posledično ne bi dovolj potrudili pri reševanju. Učencem smo 
tako dajali naloge postopoma, stopnjevale so se od lažje k težji oziroma od ciljev, danih 
za prvi razred, k ciljem tretjega razreda. Če učenec sploh ni znal rešiti manj zahtevne 
naloge, mu zahtevnejše nismo podali. 
 
Naloge smo sestavili sami, v pomoč so nam bili delovni zvezki: Prva matematika 
(Manfreda Kolar, Urbančič Jelovšek, 2017), Matematika 2 (Manfreda Kolar, Urbančič 
Jelovšek, 2006) in Matematika 3 (Manfreda Kolar, Urbančič Jelovšek, 2006). 
 
Podatke smo zbirali ob koncu šolskega leta v dveh prvih razredih na eni osnovni šoli. 
Najprej smo se srečali z učiteljicama in se z njimi dogovorili glede poteka raziskave. 
Kasneje smo se sestali z ravnateljem šole, ga seznanili s potekom raziskave in pridobili 
njegovo dovoljenje. Nato smo z raziskavo seznanili učence in jih motivirali za reševanje 
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nalog. Iz dveh oddelkov prvega razreda smo naključno izbrali 24 učencev. Vseh 
učencev v razredih skupaj je bilo 29. Od izbranih učencev je bilo 12 dečkov in 12 deklic. 
Učenci so naloge reševali večinoma pred poukom, po dva naenkrat, vendar so jih 
reševali individualno.  
Pri vsaki nalogi smo učencem prebrali navodila in jim jih po potrebi še razložili. Če je 
bilo to potrebno, je učenec lahko uporabil link kocke. 

 

8.3 Postopki obdelave podatkov 

Podatke, ki smo jih pridobili z reševanjem nalog, smo najprej analizirali, nato smo jih 
obdelali z ustreznimi statističnimi postopki. Naloge smo smiselno ovrednotili in jih 
točkovali glede na zapisane kriterije. Rezultate testa, ki so ga reševali učenci, smo 
obdelali s pomočjo računalniških programov SPSS in Excel. Rezultate smo predstavili 
z grafičnimi prikazi, jih interpretirali in odgovorili na raziskovalna vprašanja. Pri 
interpretaciji smo se sklicevali na opisno in inferenčno statistiko. S pomočjo t-testa smo 
ugotovili, ali obstajajo statistično pomembne razlike med spoloma v povprečju 
doseženih točk pri testu.  

8.4 Rezultati in interpretacije 

Najprej bomo predstavili vsako posamezno nalogo, nato pa še rezultate in 
interpretacije raziskovalnih vprašanj.  

Na kratko bomo predstavili vsebino vsake naloge, kriterij, dodali njeno sliko in opredelili 
cilje ter vrsto znanja, ki ga naloga zajema. V interpretaciji se bomo sklicevali tudi na 
opažanja med reševanjem učencev. 
Predstavili bomo 12 sklopov nalog. V vsak posamezen sklop spadajo naloge, s 
katerimi smo preverili podobne cilje, ki se dopolnjujejo in nadgrajujejo skozi prvi, drugi 
in tretji razred. V vsakem sklopu so naloge označene s številkami, tako kot so jih učenci 
po vrsti reševali. Vseh nalog skupaj, iz vseh sklopov, je 32. Vsaka od teh nalog je bila 
zapisana na svojem kartončku. Uspešnost reševanja vsake posamezne naloge bomo 
predstavili z grafom. Graf bo prikazal le tista števila točk, ki so jih učenci dejansko 
dosegali, ne pa vseh možnih doseganj točk. Uspešnost reševanja nalog, ki spadajo v 
enak sklop in katerih cilji se skozi prvo triletje stopnjujejo, bomo predstavili z grafom 
povprečja, iz katerega bo razvidna uspešnost pri ciljih, glede na posamezen razred. 
 

8.4.1 Analiza nalog 

 

8.4.1.1 SKLOP: Naravna števila in število 0. 

 

1. NALOGA 

 
CILJI:  

1.1  Štejejo, zapišejo in berejo števila do 20, vključno s številom 0 (1. razred). 
1.2  Štejejo, zapišejo in berejo števila do 100 (2. razred).  
1.3  Štejejo, zapišejo in berejo števila do 1000 (3. razred). 
 
VSEBINA NALOGE:  
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Učenci morajo na posameznem kartončku zapisati števili, ki ju povem. Na glas morajo 
prebrati zapisani števili in na glas šteti od določenega do določenega števila. Dobijo tri 
kartončke, na vsakem kartončku so naloge, ki zajemajo cilj za posamezen razred. 
 
VRSTA ZNANJA:  

osnovno in konceptualno znanje.  

NALOGE IN KRITERIJ: 

Vsak pravilen odgovor je vreden eno točko. Za pravilno štetje dobi učenec eno točko. 

Vseh možnih točk je pet. Števila, ki so jih morali napisati, so bila naslednja: 1. naloga: 

8 in 11; 2. naloga: 40 in 23; 3. naloga: 200 in 243. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

ZAPIŠI ŠTEVILO, KI GA SLIŠIŠ: 

____     ____     

PREBERI ŠTEVILO: 0, 15 

ŠTEJ OD ŠTEVILA 9 DO ŠTEVILA 14. 

 

3. 

ZAPIŠI ŠTEVILO, KI GA SLIŠIŠ: 

____     ____     

PREBERI ŠTEVILO: 114, 500 

ŠTEJ OD ŠTEVILA 203 DO ŠTEVILA 

208. 

 

Slika 7: Naloga 1.2. 

Slika 8: Naloga 1.3. 

2. 

ZAPIŠI ŠTEVILO, KI GA SLIŠIŠ: 

____     ____     

PREBERI ŠTEVILO: 45, 90 

ŠTEJ OD ŠTEVILA 98 DO ŠTEVILA 

103. 

 
Slika 6: Naloga 1.1. 
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REZULTATI: 

1.1 NALOGA: 

 

Graf 1: Učni cilj za 1. razred. Štejejo, zapišejo in berejo števila do 20, vključno s številom 0. 

 

1.2 NALOGA:  

 

Graf 2: Učni cilj za 2. razred. Štejejo, zapišejo in berejo števila do 100. 
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1.3 NALOGA: 

 

Graf 3: Učni cilj za 3. razred. Štejejo, zapišejo in berejo števila do 1000. 

 

 
Graf 4: Povprečje doseženih točk pri prvi nalogi 

INTERPRETACIJA: 

Učni cilj za 1. razred so učenci v celoti dosegli, vsi so dosegli vse možne točke. Pri 

učnem cilju, ki se je nanašal na 2. razred, je 67 % dečkov in 33 % deklic doseglo vse 

točke. Četrtina deklic ni dosegla nobene točke pri tej nalogi, pri dečkih pa so vsi dosegli 

vsaj 1 točko. Pri nalogi, ki je zajemala učni cilj za 3. razred, je vse točke dosegla več 

kot polovica dečkov in 8 % deklet. 42 % deklet ni doseglo nobene točke. Nihče izmed 

dečkov ni bil pri tej nalogi popolnoma neuspešen. Učenci so bili najbolj uspešni pri 

nalogah s števili v množici naravnih števil do 20 in najmanj v množici s števili do 1000.  
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2. NALOGA 

 
CILJI:  

2.1 Uredijo po velikosti množico naravnih števil do 20 (1. razred).  

2.2 Uredijo po velikosti množico naravnih števil do 100 (2. razred).  

2.3 Uredijo po velikosti naravna števila do 1000 (3. razred). 

  

VSEBINA NALOGE: 

Učenci imajo napisana štiri števila, ki jih morajo urediti po velikosti. V navodilu imajo 

dano, ali začnejo z najmanjšim ali z največjim. Števila pravilno napišejo na črto.  

VRSTA ZNANJA:  

proceduralno znanje.  

NALOGE IN KRITERIJ: 

Vsako pravilno napisano število je vredno eno točko. Vse možne točke so štiri.  

 
1.  

UREDI ŠTEVILA PO VELIKOSTI. ZAČNI Z NAJVEČJIM. 

7, 0, 15, 12 

_________________________________________________________________ 

 

2. 

UREDI ŠTEVILA PO VELIKOSTI. ZAČNI Z NAJMANJŠIM. 

92, 46, 73, 21 

_________________________________________________________________ 

 

3. 

UREDI ŠTEVILA PO VELIKOSTI. ZAČNI Z NAJMANJŠIM. 

416, 600, 234, 509 

_________________________________________________________________ 

 

 

 

Slika 10: Naloga 2.2. 

Slika 11: Naloga 2.3. 

Slika 9: Naloga 2.1. 
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REZULTATI:  

2.1 NALOGA: 

 

Graf 5: Učni cilj za 1. razred. Uredijo po velikosti množico naravnih števil do 20. 

 

2.2 NALOGA: 

 

Graf 6: Učni cilj za 2. razred. Uredijo po velikosti množico naravnih števil do 100. 
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2.3 NALOGA: 

 

Graf 7: Učni cilj za 3. razred. Uredijo po velikosti naravna števila do 1000. 

POVPREČJE: 

 

Graf 8: Povprečje doseženih točk pri drugi nalogi. 

INTERPRETACIJA:  

Prvo nalogo, v kateri so urejali množico naravnih števil do 20, so vsi dečki rešili 
popolnoma pravilno, 8 % deklic ni bilo popolnoma uspešnih, predvidevam, da zaradi 
površnosti.  V množici števil do 100 je 42 % dečkov in 33 % deklic doseglo vse točke. 
Četrtina deklic in dečkov je dosegla le eno točko, večinoma so pravilno napisali le prvo 
število. V množici števil do 1000 je polovica dečkov  in četrtina deklic dosegla vse 
točke, skoraj polovica deklic ni dosegla nobene točke, medtem ko je bilo takih dečkov 
le 17 %.  
V povprečju so bili pri prvi nalogi zelo uspešni, dosegli so skoraj vse točke. Pri drugi 
nalogi so povprečno dosegli več kot polovico možnih točk, pri tretji nalogi pa so 
povprečno dosegli polovico točk.  
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3. NALOGA 

 
CILJI:  

3.1 Določijo predhodnik in naslednik danega števila v množici naravnih števil do 20 (1. 
razred).  
3.2 Določijo predhodnik in naslednik danega števila v množici naravnih števil do 100 
(2. razred).  
3.3 Določijo predhodnik in naslednik danega števila v množici naravnih števil do 1000 
(3. razred). 
 
VSEBINA NALOGE:  

Učenci morajo izpolniti tabelo, v kateri so že zapisana tri števila. Posamezno zapisano 
število predstavlja bodisi predhodnik bodisi število bodisi naslednik. Učenec mora tem 
številom ustrezno dopisati drugi dve števili.  

 
VRSTA ZNANJA:  

osnovno in konceptualno znanje.  

NALOGE IN KRITERIJ:  

Vsako pravilno napisano število je vredno eno točko. Vseh možnih točk na vsakem 
kartončku je šest.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

DOPOLNI! 

PREDHODNIK   14 

ŠTEVILO 13   

NASLEDNIK  11  

 

2. 

DOPOLNI! 

PREDHODNIK   90 

ŠTEVILO 44   

NASLEDNIK  68  

 

3.  

DOPOLNI! 

PREDHODNIK   720 

ŠTEVILO 204   

NASLEDNIK  513  

 

Slika 12: Naloga 3.1. Slika 13: Naloga 3.2. 

Slika 14: Naloga 3.3. 
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REZULTATI: 

3.1 NALOGA: 

 

Graf 9: Učni cilj za 1. razred. Določijo predhodnik in naslednik danega števila v množici 
naravnih števil do 20. 

3.2 NALOGA: 

 

Graf 10: Učni cilj za 2. razred. Določijo predhodnik in naslednik danega števila v množici 
naravnih števil do 100. 
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3.3 NALOGA: 

 

Graf 11: Učni cilj za 3. razred. Določijo predhodnik in naslednik danega števila v množici 
naravnih števil do 1000. 

POVPREČJE: 

 

Graf 12: Povprečje doseženih točk pri tretji nalogi. 

INTERPRETACIJA: 

V množici naravnih števil do 20 je 83 % dečkov in 75 % deklic doseglo vseh šest točk. 
Ostale deklice so dosegle štiri točke, dečki pa tri ali dve točki. V množici naravnih števil 
do 100 je več kot polovica dečkov dosegla vse točke, prav tako 42 % deklic. Deklice 
so bile manj uspešne, 33 % jih ni doseglo nobene točke. V množici naravnih števil do 
1000 so bili dečki zopet uspešnejši kot deklice. Polovica dečkov je dosegla vse točke, 
četrtina jih ni dosegla nobene. 17 % deklic je doseglo vse točke in 67 % nobene točke.  
Učenci so bili najbolj uspešni pri učnem cilju, ki se je nanašal na prvi razred. Najmanj 
so bili uspešni pri učnem cilju za tretji razred, čeprav so v povprečju dosegli skoraj 
polovico točk.  
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4. NALOGA 

CILJI:  

- Primerjajo števila po velikosti v množici naravnih števil do 20 (1. razred).  

- Zapišejo odnose med števili (<, >, =) v množici naravnih števil do 100 (2. razred).  

- Zapišejo odnose med števili (<, >, =) v množici naravnih števil do 1000 (3. razred). 

 

VSEBINA NALOGE:  

Pri prvi nalogi so dani trije pari balonov, v vsakem balonu je napisano eno število v 

množici naravnih števil do 20. Pri vsakem paru mora učenec obkrožiti večje število. Z 

nalogo sem preverila doseganje cilja za prvi razred. Pri drugi, tretji in četrti nalogi so 

napisani trije pari števil, ki jih morajo primerjati po velikosti in v krožec med številoma 

zapisati ustrezen znak (<, >, =). Druga naloga vsebuje števila v množici naravnih števil 

do 20, tretja pa v množici naravnih števil do 100; z obema nalogama sem preverila 

doseganje cilja za drugi razred. Četrta naloga vsebuje števila iz množice naravnih števil 

do 1000, nanaša se na cilj za tretji razred. 

 

VRSTA ZNANJA:  

osnovno in konceptualno znanje.  

NALOGE IN KRITERIJ:  

Vsako pravilno obkroženo število in vsak pravilno vstavljen znak je vreden eno točko. 

Naloga na vsakem kartončku je vredna tri točke. Vseh možnih točk je dvanajst. 

1. 

OBKROŽI VEČJE ŠTEVILO. 

 

 

 

 

 

 

2. 

VSTAVI ZNAK >, < ALI =. 

9  ⃝ 0  3  ⃝ 12 

  

11 ⃝ 15  

 

3. 

VSTAVI ZNAK >, < ALI =. 

22 ⃝ 67  48  ⃝ 48

   

50  ⃝ 77  
 

4. 

VSTAVI ZNAK >, < ALI =. 

567 ⃝ 100 

387 ⃝ 654   123 ⃝ 120 

 

 

Slika 15: Naloga 4.1 (Manfreda Kolar in Urbančič 
Jelovšek, 2010b, str. 71) 

Slika 16: Naloga 4.2. 

Slika 18: Naloga 4.4. Slika 17: Naloga 4.3. 
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REZULTATI: 

NALOGA 4.1: 

 

Graf 13: Učni cilj za 1. razred. Primerjajo števila po velikosti v množici naravnih števil do 20. 

NALOGA 4.2: 

 

 

Graf 14: Učni cilj za 2. razred. Zapišejo odnose med števili (<, >, =) v množici naravnih števil 
do 20. 
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NALOGA 4.3: 

 

Graf 15: Učni cilj za 2. razred. Zapišejo odnose med števili (<, >, =) v množici naravnih števil 
do 100. 

NALOGA 4.4: 

 

Graf 16: Učni cilj za 3. razred. Zapišejo odnose med števili (<, >, =) v množici naravnih števil 

do 1000. 
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POVPREČJE: 

 

Graf 17: Povprečje doseženih točk pri četrti nalogi. 

INTERPRETACIJA: 

V primerjanju naravnih števil do 20 so bili dečki 100 % uspešni, deklice pa 83 %. Vse 
ostale deklice so v enem paru balonov obkrožile napačno število, predvidevam, da 
zaradi površnosti. Pri zapisovanju odnosov med števili z vstavljanjem znakov so bili 
tako dečki kot deklice 100 % uspešni. V množici naravnih števil do 100 so bili dečki 
uspešnejši, tri četrtine jih je doseglo vse točke, ostali so eno točko izgubili. 58 % deklic 
je doseglo vse točke, 17 % deklic je doseglo eno točko. Tudi v množici naravnih števil 
do 1000 so bili dečki uspešnejši. Spet jih je tri četrtine doseglo vse točke, medtem ko 
je bila polovica deklic popolnoma uspešnih. 
Učenci so bili najbolj uspešni pri zapisovanju odnosov med števili v množici naravnih 
števil do 20. Ta cilj je v učnem načrtu določen za drugi razred. Menim, da bi ga lahko 
uvedli v prvi razred, saj so bili učenci 100 % uspešni. Zelo uspešni so bili pri vseh 
nalogah, tudi pri zadnji nalogi, ki je zajemala števila v množici naravnih števil do 1000, 
v povprečju so izgubili le pol točke od treh točk. Učenci so dosegli skoraj enake 
rezultate v množici naravnih števil do 100 in množici naravnih števil do 1000. Sklepamo 
lahko, da ko učenec razume znake za velikostne odnose, obseg števil ne vpliva na 
njegovo uspešnost. Potem ko učenci razumejo zapis števil, sledi razumevanje znakov 
za velikostne odnose. 
 

5. NALOGA 

CILJI:  

- Prepoznajo in nadaljujejo zaporedje števil v množici naravnih števil do 20 (1. razred). 

- Prepoznajo in nadaljujejo zaporedje števil v množici naravnih števil do 100 (2. razred). 

- Prepoznajo in nadaljujejo zaporedje števil v množici naravnih števil do 1000 (3. 

razred).  

- Oblikujejo zaporedje števil (1. razred).  
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VSEBINA NALOGE:  

Narisanih je šest okvirčkov, ki so med seboj povezani. V prvih treh so napisana števila, 

ki tvorijo smiselno zaporedje. Učenci morajo prepoznati zaporedje in dopisati števila v 

naslednje tri okvirčke. Prva naloga vsebuje števila iz množice naravnih števil do 20, 

druga do 100 in tretja do 1000. Pri četrti nalogi so vsi okvirčki prazni, naloga učenca 

je, da oblikuje svoje zaporedje in napiše števila  v okvirčke.  

 

VRSTA ZNANJA:  

proceduralno znanje.  

NALOGE IN KRITERIJ:  

Vsako pravilno napisano število je vredno eno točko. Če učenec ni napisal pravilnega 

števila v prvi prazen okvirček, ni prejel nobene točke, saj smo sklepali, da ni prepoznal 

pravila, na katerem temelji zaporedje. Pri vsaki od prvih treh nalog lahko učenci 

dosežejo tri točke, pri zadnji pa šest točk. 

1. NADALJUJ ZAPOREDJE ŠTEVIL.  
 

 

 

2. NADALJUJ ZAPOREDJE ŠTEVIL.  
 

 

 

 

3.NADALJUJ ZAPOREDJE ŠTEVIL.  
 

 

 

 

 

4.USTVARI SVOJE ZAPOREDJE. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 10 8 

42 44 46 

363 366 369    

Slika 19: Naloga 5.1. 

Slika 20: Naloga 5.2. 

Slika 21: Naloga 5.3. 

Slika 22: Naloga 5.4. 
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REZULTATI: 

NALOGA 5.1: 

 

Graf 18: Učni cilj za 1. razred. Prepoznajo in nadaljujejo zaporedje števil v množici naravnih 

števil do 20. 

 

NALOGA 5.2: 
 

 

Graf 19: Učni cilj za 2. razred. Prepoznajo in nadaljujejo zaporedje števil v množici naravnih 
števil do 100. 
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NALOGA 5.3: 

 

Graf 20: Učni cilj za 3. razred. Prepoznajo in nadaljujejo zaporedje števil v množici naravnih 
števil do 1000. 

NALOGA 5.4: 

 

Graf 21: Učni cilj za 1. razred. Oblikujejo zaporedje števil. 
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POVPREČJE:  

 

Graf 22: Povprečje doseženih točk pri peti nalogi. 
 

INTERPRETACIJA: 

V množici naravnih števil do 20 je tri četrtine deklic in dečkov prepoznalo zaporedje in 
ga pravilno nadaljevalo. Ostale deklice niso dosegle nobene točke, dečki pa so 
pravilno napisali eno ali dve števili. V množici naravnih števil do 100 je polovica dečkov 
in četrtina deklic nalogo zaporedja rešila pravilno. 42 % dečkov in 58 % deklic ni 
doseglo nobene točke. V množici naravnih števil do 1000 ni nobena od deklic 
prepoznala zaporedja oziroma ga niso znale nadaljevati. 8 % dečkov je doseglo eno 
točko, ostali niso dosegli nobene točke. Menim, da je razlog tudi v tem, da so morali 
prištevati število 3. 
Učenci so bili najbolj uspešni pri nalogi, ki je zajemala učni cilj za prvi razred. V 
povprečju so dosegli 2,3 točke od treh. Najmanj uspešni pa so bili pri nalogi, ki je 
zajemala učni cilj za tretji razred, kjer so v povprečju dosegli nič točk.  
Pri oblikovanju svojega zaporedja so bile nekoliko uspešnejše deklice. 83 % jih je 
doseglo vse točke, 17 % pa polovico točk. Med dečki jih je 75 % doseglo vse točke, 
8 % štiri točke, 17 % pa je bilo popolnoma neuspešnih. Zaporedje so večinoma 
sestavili iz števil v množici naravnih števil do 20, po dve mesti – naprej. Menim, da je 
učencem lažje reševati zaporedje, kjer prištevajo ali odštevajo število dva, saj le 
preskočijo eno število. 

 

6. NALOGA 

CILJ:  

- Poznajo soda in liha števila (3. razred). 

VSEBINA NALOGE:  

Učenci imajo na kartončku napisanih šest števil. Po dve števili sta iz vsake od množic 

naravnih števil: do 20, do 100 in do 1000. Učenci morajo z zeleno barvico obkrožiti 

števila, ki so parna, in z rdečo barvico števila, ki so neparna. 
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VRSTA ZNANJA:  

osnovno in konceptualno znanje.  

NALOGA IN KRITERIJ:  

Vsako pravilno obkroženo število je vredno eno točko. Vseh možnih točk je šest. 

 

OBKROŽI VSA PARNA ŠTEVILA Z ZELENO BARVICO. Z RDEČO BARVICO OBKROŽI 

VSA NEPARNA ŠTEVILA. 

 

  

 

 

 

REZULTATI:  

 

 

Graf 23: Učni cilj za 3. razred. Poznajo soda in liha števila. 

INTERPRETACIJA: 

Nihče od učencev ni znal popolnoma pravilno razvrstiti parnih in neparnih števil. 
Večinoma so razumeli, da je število dva parno število in število ena neparno število. 
Pri ostalih številih so ugibali. Nobene točke ni doseglo 17 % deklic in 33 % dečkov. 

  

 

230 52 1
1

3 2 

17 

555 

Slika 23: Naloga 6.1. 
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8.4.1.2 SKLOP: Računske operacije in njihove lastnosti 

 

7. NALOGA 

CILJI:  

- Seštevajo in odštevajo v množici naravnih števil do 20, vključno s številom 0 (prehod: 
ob konkretnih pripomočkih s štetjem čez desetico) (1. razred). 
- Seštevajo in odštevajo v množici naravnih števil do 20, vključno s številom 0 (2. 
razred). 
- Seštevajo in odštevajo v množici naravnih števil do 100 (prehod: z didaktičnimi 
pripomočki oziroma ponazorili) (2. razred). 
- Seštevajo in odštevajo v množici naravnih števil do 100 (3. razred). 
- Seštevajo in odštevajo naravna števila do 1000 (3. razred). 
 

VSEBINA NALOGE:  

Učenci postopoma dobivajo kartončke z računi, ki so vedno zahtevnejši. Pri sestavi 
računov sem upoštevala postopek obravnave seštevanja in odštevanja. 
Na prvih dveh kartončkih so napisani računi v množici naravnih števil do 20, vključno 
s številom 0. S prvim kartončkom preverjamo računanje do 10, z drugim pa računanje 
do 20 brez prehoda in s prehodom. 
Naslednja dva kartončka zajemata račune v množici naravnih števil do 100. Na tretjem 
kartončku učenci najprej seštevajo in odštevajo desetična števila, enice in desetična 
števila ter enice in poljubna dvomestna števila brez prehoda in s prehodom. Na četrtem 
kartončku odštevajo in prištevajo desetično število k poljubnemu dvomestnemu številu, 
nato pa seštevajo in odštevajo dvomestni števili brez prehoda in s prehodom.  
Peti, šesti in sedmi kartonček pa zajemajo števila v množici naravnih števil do 1000. 
Na petem kartončku učenci seštevajo in odštevajo stotična števila ter prištevajo in 
odštevajo desetična števila od trimestnega desetičnega števila. Na šestem kartončku 
odštevajo in prištevajo enice k trimestnemu številu do desetičnega trimestnega števila 
in s prehodom pri enicah. Prištevajo in odštevajo desetično število od poljubnega 
trimestnega števila in dvomestno število od trimestnega števila s prehodom pri enicah. 
Na sedmem kartončku prištevajo in odštevajo desetično trimestno število od 
poljubnega trimestnega števila ter seštevajo in odštevajo dve trimestni števili brez 
prehoda in s prehodom pri enicah.  
 
VRSTA ZNANJA:  

proceduralno znanje.  

NALOGE IN KRITERIJ:  

Vsak pravilen rezultat je vreden eno točko. Na prvih dveh kartončkih je osem možnih 

točk, na drugih dveh enajst točk in na zadnjih treh dvanajst točk.  
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REZULTATI: 

NALOGA 7.1: 

 

Graf 24: Učni cilj za prvi razred. Seštevajo in odštevajo v množici naravnih števil do 20, 
vključno s številom 0. 

1. IZRAČUNAJ. 

3 + 2 = ___ 

6 – 4 = ___  

8 – 0 = ___ 

6 + 0 = ___  

 

2. IZRAČUNAJ. 

13 + 3 = ___ 

14 – 4 = ___ 

15 – 7 = ___ 

8 + 5 = ___ 

 
Slika 24: Naloga 7.1. 

3. IZRAČUNAJ. 

20 + 40 = ___ 

70 – 30 = ___ 

40 +  5 = ___ 

97 + 2 = ___ 

47 – 4 = ___ 

4. IZRAČUNAJ. 

35 + 10 = ___ 

43 – 20 = ___ 

56 – 35 = ___ 

53 + 24 = ___ 

18 + 15 = ___ 

41 – 22 = ___ 

 

  

44 – 17 = 

___ 

 

Slika 25: Naloga 7.2. 

5. IZRAČUNAJ. 

200 + 100 = ___ 

300 – 200 = ___ 

340 + 20 = ___ 

450 – 30 = ___ 

 

6. IZRAČUNAJ. 

611 + 9 = ___  

921 – 9 = ___ 

652 – 40 = ___ 

722 + 69 = ___ 

 

7. IZRAČUNAJ. 

423 + 210 = ___ 

346 – 120 = ___ 

542 – 221 = ___  

411 + 307 = ___ 

 Slika 26: Naloga 7.3. 
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NALOGA 7.2: 

 

Graf 25: Učni cilj za drugi razred. Seštevajo in odštevajo v množici naravnih števil do 100. 

 

NALOGA 7.3: 

 

Graf 26: Učni cilj za tretji razred. Seštevajo in odštevajo naravna števila do 1000. 
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POVPREČJE: 

 

Graf 27: Povprečje doseženih točk pri sedmi nalogi. 

 

INTERPRETACIJA: 

V množici naravnih števil do 20 je četrtina deklic in tretjina dečkov pravilno izračunala 
vse račune. Četrtina deklic je napačno izračunala en račun, četrtina je bila neuspešna 
pri treh računih. 42 % dečkov je napačno izračunalo le dva računa. Vsi so imeli vsaj 
en račun pravilen. Večinoma so računali samostojno in brez konkretnih pripomočkov, 
večina si je pomagala s prsti. Tudi pri reševanju računov v množici naravnih števil do 
100 so si učenci večinoma pomagali s prsti in štetjem na glas. Nihče od učencev ni bil 
uspešen pri vseh enajstih računih, 8 % dečkov je pravilno izračunalo deset računov, 
8 % deklic pa sedem računov. Največ dečkov, tretjina, je doseglo pet točk. Četrtina 
deklic je dosegla le eno točko, 42 % pa nobene točke. V množici naravnih števil do 
1000 ni znalo nobenega računa pravilno izračunati 67 % deklic in četrtina dečkov. 8 % 
dečkov pa je doseglo vse točke in pravilno računalo do 1000 s prehodom.  

Učenci so bili najbolj uspešni pri računanju v množici naravnih števil do 20, znotraj te 
množice so bili uspešnejši pri računanju v množici števil do 10 kot do 20.  Pri računanju 
v množici števil do 100 so bili uspešnejši pri računanju z deseticami, dodajanju in 
odvzemanju enic kot pa pri računanju z dvema dvomestnima številoma. V množici 
naravnih števil do 1000 pa so dosegli najmanj točk, med temi so jih največ dosegli pri 
računanju  s stoticami.  
 
 

8. NALOGA 

CILJI:  

- Poiščejo manjkajoče število: a ± _= b, _ ± a = b, v množici naravnih števil do 20, 

vključno s številom 0 (2. razred). 

- Poiščejo manjkajoče število: a ± _ = b, _ ± a = b, v množici naravnih števil do 100 

(3. razred). 
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VSEBINA NALOGE: 

Na prvem kartončku so napisani računi v množici naravnih števil do 10, vključno s 
številom 0. Na drugem kartončku so računi v množici naravnih števil do 20 in na tretjem 
v množici naravnih števil do 100. Učenec mora poiskati manjkajoče število in ga 
napisati. 

VRSTA ZNANJA:  

proceduralno znanje.  

NALOGE IN KRITERIJ:  

Vsako pravilno napisano število je vredno eno točko. Vseh možnih točk je deset, od 
tega šest na prvih dveh kartončkih in štiri na zadnjem kartončku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REZULTATI: 

NALOGA 8.1 

 

Graf 28: Učni cilj za drugi razred. Poiščejo manjkajoče število: a ± _= b, _ ± a = b, v množici 
naravnih števil do 20, vključno s številom 0. 

1. IZRAČUNAJ. 

___ – 2 = 8  

7 + ___ = 10 

4 + ___ = 4 

2. IZRAČUNAJ. 

8 + ___ = 14 

18 – ___ = 10 

___ + 16 = 16 

 

3. IZRAČUNAJ. 

30 + ___ = 50 

___ – 30 = 50 

___ + 73 = 79 

97 – ___ = 90  

 Slika 28: Naloga 

8.2. 
Slika 27: Naloga 8.1. 
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NALOGA 8.2 

 

Graf 29: Učni cilj za tretji razred. Poiščejo manjkajoče število: a ± _ = b, _ ± a = b, v množici 
naravnih števil do 100. 

POVPREČJE: 

 

 

Graf 30: Povprečje doseženih točk pri osmi nalogi. 

 

INTERPRETACIJA: 

V množici naravnih števil do 20 je dosegla vse točke četrtina dečkov in tretjina deklic. 
8 % deklic ni doseglo nobene točke, vsi dečki so dosegli vsaj eno točko. V množici 
naravnih števil do 100 je vse račune pravilno rešilo le 8 % dečkov. 75 % deklic ni 
doseglo nobene točke, ostale so dosegle eno ali dve točki. Med dečki jih je bila tretjina 
popolnoma neuspešnih. Učenci so bili najuspešnejši v reševanju računov v množici 
naravnih števil do 10, najmanj uspešni pa v množici naravnih števil do 100, kjer so v 
povprečju dosegli manj kot četrtino možnih točk.  
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 9. NALOGA 

CILJ:  

- Spoznajo, da je število 0 razlika dveh enakih števil. 

 

VSEBINA NALOGE:  

Učenec dobi en kartonček, na katerem so trije računi. Prvi račun je iz množice naravnih 

števil do 20, z njim sem preverila cilj za prvi razred. Drugi račun je iz množice naravnih 

števil do 100 in tretji iz množice naravnih števil do 1000. Na cilj prvega razreda se 

nanaša le prvi račun. 

VRSTA ZNANJA:  

proceduralno znanje.  

NALOGA IN KRITERIJ:  

Vsak pravilen rezultat je vreden eno točko. Vse možne točke so tri.  

 

 

 

 

 

 

 

REZULTATI: 

NALOGA 9.1: 

 

Graf 31: Spoznajo, da je število 0 razlika dveh enakih števil. 

IZRAČUNAJ. 

4 – 4 = ___  

17 – 17 = ___ 

467 – 467 =___ 

Slika 29: Naloga 9.1. 
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INTERPRETACIJA: 

Vsi dečki so pravilno rešili vse tri račune. Med deklicami jih je bilo 75 % popolnoma 
uspešnih, 8 % jih ni doseglo nobene točke. 8 % deklic je doseglo eno točko, saj so 
pravilno rešile le prvi račun. 8 % deklic je znalo rešiti prvi račun in drugega ali tretjega. 
Ugotavljam, da večina učencev dosega cilj, ki se nanaša na prvi razred, vsi učenci tega 
cilja ne dosegajo. Večina učencev razume pravilo, da je število 0 razlika dveh enakih 
števil, tudi na abstraktni ravni. Enako uspešno so namreč reševali račune odštevanja 
dveh enakih števil ne glede na velikost izbranega števila. 

 

10. NALOGA 

CILJI:  

- Zapisujejo vsoto enakih seštevancev v obliki zmnožka in spoznajo operacijo 

množenja – simbol ∙ (3. razred).  

- Delijo s pomočjo konkretnih materialov in spoznajo operacijo deljenja – simbol : (3. 

razred). 

- Poznajo vlogo števil 0 in 1 pri množenju in deljenju (3. razred). 

 

VSEBINA NALOGE:  

Učenec dobi tri kartončke. Na prvem kartončku s prvim računom preverimo, ali učenec 
zna napisati vsoto seštevancev v obliki zmnožka. Ostali računi na tem kartončku 
zajemajo operacijo množenja. Na drugem kartončku so napisani trije računi deljenja. 
Učenci so pri reševanju tega kartončka imeli na voljo link kocke. Na tretjem kartončku 
pa se računi nanašajo na uporabo števil 0 in 1 pri obeh računskih operacijah. S prvim 
in tretjim računom na tem kartončku smo preverili znanje uporabe števila 0, z drugim 
in četrtim računom pa znanje uporabe števila 1.  

VRSTA ZNANJA:  

proceduralno znanje in konceptualno znanje (prvi račun na sliki 25). 

KRITERIJ IN NALOGE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZRAČUNAJ. 

2 + 2 + 2 = ___ ∙ 2 = ____ 

2 ∙ 5 = ___    

3 ∙ 10 = ___ 

IZRAČUNAJ. 

10 : 2 = ___  

8 : 4 = ___  

20 : 10 = ___ 

IZRAČUNAJ. 

0 ∙ 6 = ___ 

1  ∙ 10 = ___ 

0 : 5 = ___ 

8 : 1 = ___  

Slika 30: Naloga 10.1. Slika 32: Naloga 10.3. Slika 31: Naloga 10.2. 
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REZULTATI: 

NALOGA 10.1: 

 

Graf 32: Učni cilj za tretji razred. Zapisujejo vsoto seštevancev v obliki zmnožka (prvi račun 
na sliki 25). 

 

Graf 33: Učni cilj za tretji razred. Spoznajo operacijo množenja (simbol ∙) (vsi računi na sliki 

25). 
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NALOGA 10.2: 

 

Graf 34: Učni cilj za tretji razred. Delijo s pomočjo konkretnih materialov in spoznajo 
operacijo deljenja (simbol :). 

NALOGA 10.3: 

 

Graf 35: Učni cilj za tretji razred. Poznajo vlogo števila 0 pri množenju in deljenju. 
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Graf 36: Učni cilj za tretji razred. Poznajo vlogo števila 1 pri množenju in deljenju. 

 

INTERPRETACIJA: 

Pri tej nalogi smo učencem najprej pokazali, kateri simbol pomeni krat in kateri deljeno, 
račune smo jim prebrali na glas. Na voljo so imeli konkreten material, s katerim so si 
večinoma zelo uspešno pomagali. 75 % deklic in 83 % dečkov je uspešno dopisalo 
manjkajoče število v zmnožku, ki je predstavljal vsoto enakih seštevancev. Pri operaciji 
množenja je polovica dečkov in deklic uspešno rešila vse tri račune. Pri dečkih ni bil 
nihče popolnoma neuspešen, pri deklicah jih le 8 % ni doseglo nobene točke. Pri 
deljenju so bili rezultati zelo podobni, 42 % dečkov in deklic je doseglo vse točke. 
Nobene točke ni doseglo le 8 % dečkov. Račune, s katerimi smo preverili poznavanje 
števila 0 pri množenju in deljenju, je pravilno rešila tretjina dečkov in četrtina deklic. 
Tretjina dečkov in več kot polovica deklic ni dosegla nobene točke. Račune, ki so 
preverjali poznavanje števila 1 pri obeh računskih operacijah, je pravilno rešila polovica 
dečkov in četrtina deklic. 17 % deklic ni doseglo nobene točke, vsi ostali pa so dosegli 
eno točko od dveh možnih.  

 

 11. NALOGA 

CILJI:  

- Uporabijo računske operacije pri reševanju problema (1. razred). 

- Uporabijo računske operacije pri reševanju problema (2. razred). 

- Uporabijo računske operacije pri reševanju problema (3. razred). 

 

VSEBINA NALOGE: 

Na prvem kartončku je besedilna naloga, ki zajema računsko operacijo odštevanja v 
množici naravnih števil do 20. Na drugem je besedilna naloga, ki zajema računsko 
operacijo seštevanja v množici naravnih števil do 100. Na tretjem kartončku je 
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Slika 33: Naloga 11.1. (Manfreda Kolar in Urbančič Jelovšek, 2010a, str. 31) 

zahtevnejša besedilna naloga z več podatki in števili v množici naravnih števil do 1000. 
Četrti kartonček zajema operacijo množenja v množici naravnih števil do 20. S četrtim 
kartončkom smo preverili cilj za tretji razred, saj učenci spoznajo operacijo množenja 
v tretjem razredu. Zato smo jo uvrstili v sklop probemskih nalog z vidika prvošolca. 

VRSTA ZNANJA:  

proceduralno znanje in problemsko znanje. 

NALOGE IN KRITERIJ:  

Vsak pravilno napisan račun, rezultat in odgovor so vredni po eno točko. Pri prvi, drugi 

in četrti nalogi je možno doseči po tri točke, pri tretji nalogi pa je možno doseči sedem 

točk.  

1.  

NA PARKIRIŠČU JE BILO 8 AVTOMOBILOV. 3 SO SE ODPELJALI. KOLIKO AVTOMOBILOV JE 

OSTALO NA PARKIRIŠČU? 

RAČUN: 

_____________________________________________ 

NA PARKIRIŠČU JE OSTALO ____ AVTOMOBILOV. 

 

2.  

Z AVTOBUSOM SE JE PELJALO 21 LJUDI. NA POSTAJI SO VSTOPILI ŠE 4 LJUDJE. KOLIKO LJUDI 

JE SEDAJ NA AVTOBUSU? 

 

 
RAČUN: 

_____________________________________________ 

SEDAJ JE NA AVTOBUSU ____ LJUDI. 
 

Slika 34: Naloga 11.2. (Manfreda Kolar in Urbančič Jelovšek, 2006, str. 117) 
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3.  

NUŠA JE STARA 13 LET. MAMA JE 30 LET STAREJŠA OD NUŠE, OČE  

JE 36 LET STAREJŠI OD NUŠE. KOLIKO LET IMAJO VSI SKUPAJ? 

RAČUNI:  

_________________________________________________________________ 

VSI SKUPAJ IMAJO _____ LET. 

4.  

4. 

KLEMEN JE NA ZABAVO POVABIL 8 PRIJATELJEV. VSAKEMU BI RAD DAL 2 BOMBONA. KOLIKO 

BOMBONOV POTREBUJE? 

RAČUN: 

_____________________________________________ 

POTREBUJE ____ BOMBONOV. 

 
REZULTATI: 

NALOGA 11.1: 

 

Graf 37: Učni cilj za prvi razred. Uporabijo računske operacije pri reševanju problemov v 

množici naravnih števil do 20. 

 

 

Slika 35: Naloga 11.3. (Manfreda Kolar in Urbančič Jelovšek, 2010b, str. 47) 

Slika 36: Naloga 11.4. (https://i-bombonky.webnode.cz/album/fotogalerie/index123-jpg1/ (28. 
4. 2018)) 

https://i-bombonky.webnode.cz/album/fotogalerie/index123-jpg1/
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NALOGA 11.2: 

 

Graf 38: Učni cilj za drugi razred. Uporabijo računske operacije pri reševanju problemov v 
množici naravnih števil do 100. 

 

 

NALOGA 11.3: 

 

Graf 39: Učni cilj za tretji razred. Uporabijo računske operacije pri reševanju problemov v 
množici naravnih števil do 1000. 
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NALOGA 11.4: 

 

Graf 40: Učni cilj za tretji razred. Uporabijo računske operacije pri reševanju problemov v 
množici naravnih števil do 20. 

 

POVPREČJE: 

 

Graf 41: Povprečje doseženih točk pri enajsti nalogi. 

 

INTERPRETACIJA: 

Pri prvi problemski nalogi, ki je zajemala računsko operacijo v množici naravnih števil 
do 20, so bili vsi učenci 100 % uspešni. Pri drugi, ki je zajemala računsko operacijo v 
množici naravnih števil do 100, je 58 % dečkov in 50 % deklic doseglo vse tri točke. 
Četrtina dečkov in 8 % deklic ni doseglo nobene točke, četrtina deklic in tretjina dečkov 
pa je dosegla le eno točko, pri vseh je ta točka pripadala pravilno napisanemu računu. 
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Tretja naloga preverja cilj za tretji razred, sestavljena je iz več podatkov, učenec mora 
znati uporabiti kombinacijo pravil in pojmov, zajema računske operacije v množici 
naravnih števil do 1000. Pri tej nalogi je bilo 83 % deklic in 50 % dečkov popolnoma 
neuspešnih, niso se znali niti lotiti sestavljene naloge. Ostali dečki in deklice so dosegli 
največ tri točke, to pomeni, da so pravilno napisali prvi račun, nekateri so ga tudi 
pravilno izračunali.  
Pri četrti nalogi smo preverili, ali bi učenci znali rešiti problemsko nalogo in samostojno 
napisati račun množenja. Nihče od učencev ni znal napisati računa množenja. Četrtina 
dečkov in deklic je račun izračunala v mislih ali s pomočjo prstov in pravilen rezultat 
napisala samo v odgovor. Ostali so z računi seštevanja, kjer ni šlo za seštevanje števila 
2, prišli do pravilnega rezultata. Računali so na primer: 8 + 8 =. Nekateri so v mislih 
seštevali po dva naprej, nato pa napisali račun, na primer: 14 + 2 =. Če so bili računi 
smiselni, smo upoštevali pravilen rezultat in jim dali točko, če so pravilno napisali tudi 
odgovor, smo jim dali še eno točko. Polovica deklic in 58 % dečkov pa ni doseglo 
nobene točke. 
 
Učenci so bili popolnoma uspešni pri nalogi, ki je zajemala učni cilj za prvi razred. Pri 
učnem cilju za drugi razred so v povprečju dosegli več kot polovico možnih točk. Pri 
nalogi, ki je zajemala učni cilj za tretji razred, pa so v povprečju dosegli manj kot eno 
točko od sedmih možnih.  

 

12. NALOGA 

CILJ:  

- Razlikujejo desetiške enote in razumejo odnose med njimi (enice in desetice) (2. 

razred). 

 

VRSTA ZNANJA:  

osnovno in konceptualno znanje.  

VSEBINA NALOGE:  

Učenec mora najprej napisati število, ki je napisano s simboli za desetice in enice, nato 
pa število opredeliti glede na desetice in enice. Obe nalogi zajemata eno enomestno 
in eno dvomestno število.  

NALOGA IN KRITERIJ:  

Vsako pravilno napisano število oziroma pravilno opredeljeno število je vredno eno 

točko. Doseči je možno štiri točke.  
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REZULTATI: 

NALOGA 12.1: 

 

Graf 42: Učni cilj za drugi razred. Razlikujejo desetiške enote in razumejo odnose med njimi 

(enice in desetice). 

 

INTERPRETACIJA: 

Učencem smo najprej povedali, da simbol D pomeni desetica, simbol E pa enica. Ta 
izraza sta bila večini učencev znana, saj so ju ustno uporabljali tudi pri pouku. Nobeden 
od učencev pa ni poznal simbolov. Polovica dečkov in 8 % deklic je doseglo vse možne 
točke. Tretjina deklic in 16 % deklic ni doseglo nobene točke. Učenci so bili pri tej nalogi 

Slika 37: Naloga 12.1. 

ZAPIŠI ŠTEVILO: 

2D 3E = ___ 

0D 9E = ___ 

 
ŠTEVILU ZAPIŠI DESETIŠKE 

ENOTE. 

ŠTEVILO D E 

27   

5   
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kar uspešni. Več pravilnih odgovorov se je nanašalo na opredelitev enot ali zapis 
števila  pri številih 5 in 9 kot pa pri 23 in 27. 

 

8.4.2 Odgovori na raziskovalna vprašanja 
 

8.4.2.1 Odgovor na prvo raziskovalno vprašanje 

V kolikšni meri učenci dosegajo učne cilje, ki so navedeni pri aritmetiki v učnem načrtu 
za prvi razred? 

H1.  Učenci prvega razreda presegajo učne cilje, ki so navedeni pri aritmetiki v učnem 
načrtu za prvi razred. 
 
V odgovor smo zajeli vse naloge, ki so preverjale cilje prvega razreda. 
 

 

Graf 43: Uspešnost učencev pri preverjenih ciljih, ki so navedeni v učnem načrtu za 1. 
razred. 
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Graf 44: Uspešnost učencev pri vseh ciljih, ki so navedeni v učnem načrtu za 1., 2. in 3. 
razred. 

Raziskavo smo opravljali ob koncu šolskega leta, zato smo predvidevali, da bodo 
učenci dosegali učne cilje, ki so pri aritmetiki navedeni za prvi razred. Predvidevali smo 
tudi, da bodo presegali te učne cilje in že dosegali učne cilje, ki so v učnem načrtu 
navedeni za drugi in tretji razred.  

Kot je razvidno iz grafa 43, so bili učenci zelo uspešni pri doseganju učnih ciljev za prvi 
razred. Pri večini ciljev so bili več kot 90 % uspešni. Pri nalogi iz zaporedja, kjer so 
morali prepoznati, nadaljevati in oblikovati zaporedje, so bili nekoliko manj uspešni, 
dosegli so 82,9 % vseh točk. Najmanj pa so bili uspešni pri računskih operacijah 
seštevanja in odštevanja v množici naravnih števil do 20, dosegli so 79,2 % uspešnost. 
Učenci so imeli na voljo konkretne pripomočke (link kocke), vendar si z njimi niso znali 
veliko pomagati, zato so računali večinoma brez konkretnih pripomočkov, kar je 
pravzaprav cilj v drugem razredu.  

Graf 44 kaže, da so učenci v veliki meri tudi presegali učne cilje za prvi razred. V 
povprečju so dosegli več kot polovico možnih točk pri učnih ciljih za drugi razred in več 
kot tretjino možnih točk pri učnih ciljih za tretji razred.  

Učenci so bili uspešni pri urejanju abstraktnih števil, pri razmišljanju o številu in 
njegovem odnosu do drugih števil, primerjanju abstraktnih števil med seboj, za kar je 
Piaget menil, da so otroci sposobni šele po sedmem letu starosti. Večinoma so 
razumeli računske operacije in bili uspešni tudi pri hipotetičnih in abstraktnih nalogah.  

Hipotezo lahko potrdimo, saj učenci dosegajo učne cilje pri aritmetiki v prvem razredu 
in dosegajo tudi nekatere učne cilje za drugi in tretji razred.  

 

8.4.2.2 Odgovor na drugo raziskovalno vprašanje: 

Pri katerih vrstah znanja so odstopanja od ciljev, zapisanih pri aritmetiki v učnem načrtu 

za prvi razred, največja?  

 

H2.  Učenci presegajo učne cilje prvega razreda pri osnovnem in konceptualnem 
znanju. 
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V odgovor smo zajeli vse naloge, ki zajemajo učne cilje za drugi in tretji razred. 

 

Graf 45: Uspešnost učencev glede na vrsto znanja pri nalogah, ki preverjajo cilje za 1., 2. in 
3. razred. 

 

Graf 46: Uspešnost učencev glede na vrsto znanja pri nalogah s cilji 2. in 3. razreda. 

Glede na vrste znanja smo naloge razdelili po Gagnejevi taksonomiji. Naloge, ki so 
zahtevale poznavanje in razumevanje pojmov in definicij, so bile naloge osnovnega in 
konceptualnega znanja, pri nalogah z enostavnimi problemi smo preverjali 
proceduralno znanje, pri reševanju zahtevnejših nalog, kjer mora učenec določiti 
problem in se odločiti za najprimernejši način reševanja, smo preverjali problemsko 
znanje.  

Učenci so bili pri nalogah, ki so zajemale cilje prvega razreda, najuspešnejši pri 
problemskem znanju; sem je spadala le ena naloga, ki pa so jo vsi rešili popolnoma 
pravilno. Zelo uspešni so bili tudi pri osnovnem in konceptualnem ter proceduralnem 
znanju. 
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Pri nalogah, ki so zajemale učne cilje drugega in tretjega razreda so bili učenci  najbolj 
uspešni v osnovnem in konceptualnem znanju. Pri vseh vrstah znanja so bili 
uspešnejši pri nalogah, ki so zajemale cilje drugega razreda, v primerjavi z nalogami, 
ki so zajemale cilje tretjega razreda. Do največjega preseganja glede znanja, 
določenega za prvi razred, prihaja pri osnovnem in konceptualnem znanju, do 
najmanjšega pa pri problemskem znanju, pri katerem smo znanje ciljev drugega in 
tretjega razreda preverili le s tremi nalogami. 

Predvidevali smo, da bodo učenci največ presežkov dosegli pri osnovnem in 
konceptualnem znanju. Na podlagi ugotovitev lahko hipotezo potrdimo. 
 

8.4.2.3 Odgovor na tretje raziskovalno vprašanje: 

 

Ali so razlike med spoloma v uspešnosti reševanja aritmetičnih nalog? 

H3.  Med spoloma ni pomembnih razlik v uspešnosti reševanja aritmetičnih nalog. 

 

V odgovor smo zajeli vse naloge ne glede na to, v kateri razred uvrščamo cilj, ki ga 
naloga preverja. Posebej pa smo izpostavili tudi dosežke po spolu glede na razred, 
kamor uvrščamo cilje nalog.  
 

 
Graf 47: Uspešnost znanja učencev glede na spol pri vseh nalogah. 
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Graf 48: Uspešnost znanja učencev po spolu glede na cilje za 1., 2. in 3. razred. 

 
Na vseh področjih, katerih znanje smo preverili, so dečki v povprečju dosegli 63 % 
točk, deklice pa 51 % točk. Kot je razvidno iz grafa 47, so bili dečki za 12 % uspešnejši. 
Tudi pri pregledu posameznih nalog smo lahko ugotovili, da so bili dečki pri večini nalog 
nekoliko boljši od deklic, ni pa prihajalo do ogromnih razlik. Graf 48 prikazuje uspešnost 
dečkov in deklic glede na razred, na katerega se nanašajo cilji nalog. Do največjih 
razlik med dečki in deklicami je prišlo pri nalogah, ki zajemajo cilje tretjega razreda. Do 
najmanjših razhajanj pa je prišlo pri nalogah, ki zajemajo cilje prvega razreda. Dečki v 
večji meri presegajo aritmetične cilje prvega razreda kot deklice. 

Da bi ugotovili razlike v znanju matematike glede na spol, smo uporabili t-preizkus za 
neodvisne vzorce. Z njim smo želeli ugotoviti, ali se med deklicami in dečki pojavljajo 
statistično pomembne razlike v povprečnem doseganju števila točk pri matematičnih 
nalogah. Pričakovali smo, da bodo razlike med dečki in deklicami statistično 
pomembne, saj smo med njimi opazili kar nekaj razlik v doseganju točk pri posameznih 
nalogah. V t-preizkusu so zajete vse naloge, ne glede na razred, katerega cilj 
preverjajo.   

Izhajali smo iz ničelne hipoteze: Med deklicami in dečki se ne pojavljajo statistično 
pomembne razlike v povprečnem doseganju števila točk pri matematičnih nalogah. 

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 0,993, α = 0,330) t-preizkus 
ni pokazal statistično pomembnih razlik (t = –1,998, g = 22, α = 0,058) med deklicami 
in dečki v povprečnem doseženem številu točk pri matematičnih nalogah. Ničelno 
hipotezo obdržimo. Podatkov z vzorca ne moremo posplošiti na osnovno množico. V 
vzorcu so dečki v povprečju dosegli višje rezultate od deklic. 

Kljub ugotovitvam se nam zdijo razlike precej očitne, zato smo uporabili t-preizkus tudi 
za cilje vsakega posameznega razreda. Ugotovili smo naslednje: 

– NALOGE S CILJI PRVEGA RAZREDA: Ob upoštevanju predpostavke o 
homogenosti varianc (F = 0,128; α = 0,075) je t-preizkus pokazal, da razlike 
med dečki in deklicami v znanju pri nalogah, ki so zajemale cilje prvega razreda,  
niso statistično pomembne (t = 0,092; g = 17,980; α = 0,0927). Ničelno hipotezo 
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obdržimo. Podatkov z vzorca ne moremo posplošiti na osnovno množico. V 
vzorcu so dečki dosegli v povprečju višje rezultate od deklic.  

 
– NALOGE S CILJI DRUGEGA RAZREDA: Ob upoštevanju predpostavke o 

homogenosti varianc (F = 2,615; α = 0,125) je t-preizkus pokazal, da razlike 
med dečki in deklicami v znanju pri nalogah, ki so zajemale cilje drugega 
razreda,  niso statistično pomembne (t = 1,431, g = 16; α = 0,172). Ničelno 
hipotezo obdržimo. Podatkov z vzorca ne moremo posplošiti na osnovno 
množico. V vzorcu so dečki dosegli v povprečju višje rezultate od deklic. 

 
– NALOGE S CILJI TRETJEGA RAZREDA: Ob upoštevanju predpostavke o 

homogenosti varianc (F = 2, 835; α = 0,104) je t-preizkus pokazal statistično 

pomembne razlike med dečki in deklicami v znanju pri nalogah, ki so zajemale 

cilje tretjega razreda (t = 2,088, g = 26; a= 0,047). Ničelno hipotezo zavrnemo 

in s tveganjem 4,7 % trdimo, da bi tudi v osnovni množici dečki v povprečju 

dosegli večje število točk pri nalogah, ki zajemajo cilje tretjega razreda, kot 

deklice.  

Ugotovili smo, da se v znanju pri nalogah, ki zajemajo aritmetične cilje tretjega razreda, 
pojavljajo statistično pomembne razlike med spoloma, in sicer so bili dečki v povprečju 
uspešnejši. Glede na vse naloge pa se med spoloma ne pojavljajo statistično 
pomembne razlike. Zato hipotezo obdržimo, saj se med deklicami in dečki v splošnem 
ne pojavljajo statistično pomembne razlike glede uspešnosti reševanja aritmetičnih 
nalog.  
 

8.4.2.4 Odgovor na četrto raziskovalno vprašanje: 

 

Pri katerih vsebinah aritmetike so glede znanja učencev največja odstopanja od ciljev, 
ki so v učnem načrtu zapisani za prvi razred? 
 
H4. Učenci presegajo učne cilje prvega razreda pri vsebinah sklopa naravnih števil in 
števila 0. 
 
V odgovor smo zajeli vse naloge, ki preverjajo cilje drugega in tretjega razreda. V 
prvem grafu smo preseganja v znanju učencev opredelili glede na dva sklopa, ki sta 
napisana pri aritmetiki v  matematičnem učnem načrtu za prvo triletje. V drugem grafu 
pa smo prikazali znanje učencev glede na posamezne teme nalog.  
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Graf 49: Uspešnost znanja učencev pri sklopih aritmetike v 2. in 3. razredu. 

 

 
 

Graf 50: Uspešnost znanja učencev pri vsebinah aritmetike v 2. in 3. razredu. 

 

Glede na sklop vsebin so učenci v večji meri presegali znanje o naravnih številih in 
številu 0 kot znanje o računskih operacijah in njihovih lastnostih. V povprečju so dosegli 
več kot polovico točk pri nalogah, ki so preverjale znanje o naravnih številih in številu 
0 in so zajemale cilje drugega in tretjega razreda. Znotraj tega sklopa so skupno največ 
točk dosegli pri nalogah, ki so zajemale cilje urejanja števil po velikosti, v povprečju so 
bili 90 % uspešni. Najmanj uspešni so bili pri nalogah zaporedja.  
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Pri sklopu računskih operacij in njihovih lastnosti so glede na cilje drugega in tretjega 

razreda v povprečju dosegli tretjino možnih točk. Znotraj tega sklopa so bili najbolj 

uspešni pri operacijah množenja in deljenja, najmanj pa pri operacijah seštevanja in 

odštevanja. Menimo, da je razlog v tem, da so bila števila pri operacijah množenja in 

deljenja v obsegu naravnih števil do 20, poleg tega so si učenci uspešno pomagali z 

didaktičnim materialom. Pri seštevanju in odštevanju pa so bili najmanj uspešni v 

obsegu števil do 1000, kar znižuje povprečen uspeh. Pri iskanju manjkajočega števila 

v računskih operacijah seštevanja in odštevanja, ki so zajemale števila v obsegu do 

100, pa so v povprečju dosegli skoraj polovico vseh možnih točk. 

V hipotezi smo predvidevali, da bo do večjih preseganj v znanju prišlo pri vsebinah 
znotraj sklopa naravnih števil in števila 0. 
Hipotezo lahko potrdimo, saj je v povprečju prišlo do večjih odstopanj pri teh vsebinah. 
 

8.5 Sklep 

V magistrskem delu smo želeli ugotoviti, kakšno je matematično znanje učencev 
prvega razreda pri aritmetiki ob koncu šolskega leta. Želeli smo ugotoviti, kakšno je 
njihovo znanje glede vsebin, s katerimi se bodo srečali v drugem in tretjem razredu. 
Zanimalo nas je, pri katerih vsebinah aritmetike in pri katerih vrstah znanja so 
odstopanja največja in ali se znanje učencev pri aritmetiki razlikuje glede na spol. 

Rezultati raziskave so pokazali, da učenci v veliki meri dosegajo učne cilje, ki so v 
učnem načrtu navedeni za prvi razred. Delno dosegajo tudi cilje za drugi in tretji razred; 
dosegli so več kot polovico možnih točk pri učnih ciljih za drugi razred in več kot tretjino 
možnih točk pri učnih ciljih za tretji razred.  

Glede vsebin pri aritmetiki so v večji meri presegali znanje predvideno za prvi razred 
pri nalogah, ki so spadale v sklop naravnih števil in števila 0, kot pri nalogah iz sklopa 
računskih operacij in njihovih lastnosti. Zelo uspešni so bili pri primerjanju števil v 
obsegu do 100 in 1000, kar je v učnem načrtu načrtovano za drugi in tretji razred. Več 
kot polovico možnih točk so v povprečju dosegli pri zapisu, branju in štetju števil, 
urejanju po velikosti ter določanju naslednika in predhodnika v obsegu števil do 100 in 
1000. Več kot polovico možnih točk so v povprečju dosegli tudi pri nalogah določanja 
desetic in enic ter pri računskih operacijah množenja in deljenja.  

Glede vrst znanja so v največji meri presegali znanje vsebin pri nalogah, ki preverjajo 
osnovno in konceptualno znanje. Več kot polovico možnih točk so v povprečju dosegli 
pri nalogah, ki preverjajo osnovno in konceptualno znanje in se nanašajo na teme 
drugega in tretjega razreda. Do najmanjših preseganj je prišlo pri problemskem znanju.  

Iz ugotovitev lahko razberemo, da so le-te med seboj usklajene. Učenci so glede 
vsebin najbolj presegali znanje o naravnih številih, ki v večji meri temelji na osnovnem 
in konceptualnem znanju, pri katerem so bila preseganja največja. Sklepamo lahko, 
da imajo učenci dobre predstave o številih, težave jim povzroča poznavanje in izvajanje 
postopkov na teh številih. 

Med deklicami in dečki v splošnem ni prišlo do statistično pomembnih razlik, čeprav so 
bili pri večini nalog nekoliko uspešnejši dečki. Statistično pomembne razlike so bile 
zaznane v znanju, ki se nanaša na cilje tretjega razreda; uspešnejši so bili dečki.  
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Vzorec ni reprezentativen, ugotovitev raziskave ne moremo posplošiti na celotno 
populacijo učencev. Smo pa z raziskavo dobili vpogled v znanje učencev. Vidimo šibka 
in močna področja aritmetičnega znanja učencev. Raziskava daje učiteljem smernice, 
na katerem področju bi morali učenci še utrditi svoje znanje. Kaže nam, da morajo 
učenci utrjevati operacije seštevanja in odštevanja in v večji meri uporabljati konkretne 
pripomočke, da bo njihovo znanje stabilno. Raziskava je sicer zajemala premalo nalog, 
da bi lahko bila zelo dober pokazatelj znanja učencev; predvsem je bilo vključenih 
premalo problemskih nalog.  

S temi ugotovitvami lahko prispevamo k boljšemu načrtovanju pouka. Naloge so lahko 
v pomoč učiteljem, da preverijo znanje učencev na začetku ali koncu šolskega leta in 
na podlagi ugotovitev prilagodijo poučevanje. Ugotovitve predstavljajo tudi smernice 
za posodabljanje učnega načrta za matematiko v programu osnovne šole. 

Področje aritmetičnega znanja bi lahko še bolj poglobili tako, da bi opravili raziskavo 
na začetku in koncu šolskega leta ter primerjali rezultate. Dobili bi vpogled, kakšno je 
dejansko številsko znanje učencev ob vstopu v šolo in v kolikšni meri so učenci pri 
starosti šestih in sedmih let zmožni nadgraditi to znanje.   

Ugotavljamo, da ni veliko raziskav s področja matematičnih učnih ciljev, ki se nanašajo 
na prvo triletje. Želimo si, da bi se to področje v prihodnosti še bolj poglobljeno 
raziskalo. Ugotovitve bi lahko predstavljale še boljšo podlago za posodabljanje učnega 
načrta.  
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