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POVZETEK 

Strategije pisnega izkazovanja znanja koristijo učencem v njihovem vsakdanjem življenju, saj 

jim omogočajo, da učinkoviteje izrabijo čas in lažje določajo prednostne naloge v življenju. 

Empirično je dokazano, da dobre strategije pisnega izkazovanja znanja pozitivno vplivajo na 

dosežke učencev z učnimi težavami, pri čemer pa raziskave potrjujejo, da ti učenci 

uporabljajo manj učinkovite strategije pisnega izkazovanja znanja kot učenci brez učnih 

težav. Učenci s primanjkljaji na posameznih področjih (v nadaljevanju PPPU) imajo po 

Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011) zakonsko opredeljene pravice, med 

katerimi je tudi pravica do prilagoditve načina preverjanja in ocenjevanja znanja. V 

teoretičnem delu magistrskega dela smo opredelili splošne strategije pisnega izkazovanja 

znanja, razdeljene na tri dele, in sicer na strategije pred in med pisnim izkazovanjem znanja in 

po njem. Prav tako smo opredelili splošne specifične prilagoditve pri preverjanju in 

ocenjevanju matematičnega znanja učencev s PPPU in predmetne specifične strategije 

izkazovanja pisnega matematičnega znanja na področju decimalnih števil, saj smo strategije 

pisnega izkazovanja znanja urili na tem področju. Zato smo v nadaljevanju izpostavili tudi 

pomen konceptualnega in proceduralnega znanja decimalnih števil in različna napačna 

pojmovanja ter napake, povezane s tem področjem. Cilj empiričnega dela je bil oblikovati, 

izvesti in evalvirati trening za izboljšanje strategij pisnega izkazovanja matematičnega znanja, 

ki je vsebinsko povezan z decimalnimi števili, s štirimi učenci s PPPU, ki so obiskovali 6. in 

7. razred in so usmerjeni v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. 

Namen treninga je bil izboljšati rabo strategij pisnega izkazovanja znanja decimalnih števil. 

Pred izvedbo treninga smo učencem s PPPU dali v reševanje Desetminutni preizkus za 

ugotavljanje avtomatizacije aritmetičnih dejstev in postopkov, test nalog objektivnega tipa za 

preverjanje obvladovanja decimalnih števil (v nadaljevanju test nalog objektivnega tipa) in 

ček listo strategij pisnega izkazovanja znanja (v nadaljevanju ček lista strategij). S tem smo 

pridobili podatke, ki smo jih uporabili za pripravo in načrtovanje treninga, ki je trajal 15 

pedagoških ur. Po treningu smo s ček listo strategij, ki so jo izpolnili učenci s PPPU po 

reševanju testa nalog objektivnega tipa, preverili njihovo znanje in na podlagi primerjave in 

kvalitativne analize rezultatov po prvem in drugem merjenju evalvirali napredek učencev na 

področju uporabe strategij pisnega izkazovanja znanja. Prav tako smo vsem vrstnikom brez 

PPPU, ki so obiskovali 6. in 7. razred iste šole, pred izvedbo treninga dali v izpolnjevanje isti 

test nalog objektivnega tipa, s čimer smo ugotovili, ali obstaja razlika v znanju računanja z 

decimalnimi števili med skupino učencev s PPPU in skupino učencev brez PPPU. Primerjava 

prvega in drugega merjenja je pokazala, da so učenci s PPPU napredovali tako pri rabi 

strategij pisnega izkazovanja znanja kot tudi na področju konceptualnega in proceduralnega 

znanja decimalnih števil. Prav tako so nam rezultati drugega merjenja pokazali, da so učenci s 

PPPU pomembno napredovali v konceptualnem in proceduralnem znanju decimalnih števil 

glede na rezultate testa nalog objektivnega tipa učencev brez PPPU. Teoretične osnove in 

spoznanja empirične raziskave, predstavljene v magistrskem delu, so lahko v pomoč 

učiteljem, izvajalcem učne ali dodatne strokovne pomoči ter specialnim in rehabilitacijskim 

pedagogom pri oblikovanju, izvajanju in evalviranju treninga strategij pisnega izkazovanja 

matematičnega znanja, ki prispeva k učenčevemu povečanju pisnih dosežkov in pozitivno 

vpliva na učinkovitost v njegovem vsakdanjem življenju.



KLJUČNE BESEDE: učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, strategije 

pisnega izkazovanja matematičnega znanja, decimalna števila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Pupils benefit in their daily lives, for example in using their time more effectively and in 

defining their priorities better by knowing and using the strategies for written knowledge test-

taking. It is empirically proven that pupils with learning disabilities are positively influenced 

by knowing and using the strategies and are therefore generally more successful, while on the 

other hand, research also confirms that these students use less effective strategies for written 

knowledge test-taking than pupils without learning disabilities. Students with deficits in 

individual fields (PPPU) have legally defined rights including the right to adjust checking and 

assessing their knowledge according to Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami 

(2011). In the theoretical part of my master's degree thesis general strategies for written 

knowledge test-taking are identified and divided into three parts; strategies before, during and 

after the written knowledge test-taking. Also, general specific adaptations in checking and 

assessing mathematical knowledge of pupils with learning disabilities are defined as well as 

specific strategies to display written mathematical knowledge in the field of decimal numbers. 

That is why we also highlighted the importance of conceptual and procedural knowledge of 

decimal numbers and different misconceptions and errors associated with this area. The 

objective of the empirical part was to formulate, implement and evaluate a training that would 

improve the writing strategies of mathematical knowledge linked to decimal numbers of four 

pupils with learning disabilities who attended the 6
th

 and 7
th

 class and are directed into a 

programme with customized implementation and further professional assistance (program s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo.) The purpose of the training was to 

improve the use of written strategies for decimal numbers. Prior to the training, pupils with 

learning disabilities were given a ten-minute test to determine the automation of arithmetic 

facts and procedures, an objective-type test to verify mastering decimal numbers and a list of 

written knowledge test-taking strategies. We therefore gathered the data we used to prepare 

and plan the training that lasted for 15 lessons. After the training, the pupils first completed 

the objective-type tasks and then the list of written knowledge test-taking strategies. On the 

basis of comparison and qualitative analysis of the results after the first and the second 

measurements of the evaluating progress of the pupils we have identified the progress that the 

pupils have made in their written knowledge test-taking strategies. To be able to compare the 

knowledge in decimal numbers of pupils with learning disabilities and those without, we gave 

the same objective-type tests to the whole generation of pupils in 6
th

 and 7
th

 class of our 

school. The comparison of the first and second measurements have showed that the four 

pupils with learning disabilities progressed both in the use of the written knowledge test-

taking strategies, as well as in the field of conceptual and procedural knowledge of decimal 

numbers according to the results of the objective-type tests. The theoretical facts and the 

findings of the empirical research of the master’s degree thesis, can be of great help to 

teachers, special needs teachers and other professionals in the field of special needs teaching 

in their formulation, implementation and evaluation of strategies' training for mathematics 

written knowledge test-taking of pupils with learning disabilities that contributes to the 

students’ progress in written achievements and have a positive impact on the effectiveness in 

their daily life. 

 



KEY WORDS: pupils with learning disabilities, strategies for Mathematics written 

knowledge test-taking, decimal numbers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KAZALO VSEBINE 

 

1. UVOD ............................................................................................................................................... 1 

2. INKLUZIJA V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU ......................................................................................... 3 

3. UČNE TEŽAVE PRI MATEMATIKI ...................................................................................................... 5 

3.1 Splošne učne težave pri matematiki ....................................................................................... 5 

3.2 Specifične učne težave pri matematiki .................................................................................... 5 

3.3 Kriteriji za opredelitev primanjkljajev na področju učenja matematike ................................. 6 

3.4 Značilnosti učencev s specifičnimi učnimi težavami pri matematiki ....................................... 8 

3.5 Pomen razvijanja konceptualnega in proceduralnega matematičnega znanja za učence .... 12 

4. STRATEGIJE PISNEGA IZKAZOVANJA ZNANJA ................................................................................ 15 

4.1 Prilagoditve pri pisnem preverjanju in ocenjevanju znanja za učence s PPPU ..................... 17 

4.2 Splošne strategije pisnega izkazovanja znanja ...................................................................... 19 

4.2.1 Strategije pred pisnim izkazovanjem znanja ................................................................. 19 

4.2.2 Strategije med pisnim izkazovanjem znanja ................................................................. 21 

4.2.3 Strategije po pisnem izkazovanju znanja....................................................................... 31 

4.3 Predmetno specifične strategije izkazovanja pisnega matematičnega znanja na področju 

decimalnih števil ................................................................................................................................ 32 

5. DECIMALNA ŠTEVILA ..................................................................................................................... 35 

5.1 Predznanja, potrebna za razumevanje in računanje z decimalnimi števili ........................... 36 

5.2 Elementi uspešnega poučevanja decimalnih števil ............................................................... 37 

5.3 Najpogostejše napake, ki se pojavljajo pri razumevanju in računanju z decimalnimi števili 40 

6. EMPIRIČNI DEL ............................................................................................................................... 43 

6.1 Opredelitev raziskovalnega problema, raziskovalni cilji in vprašanja ................................... 43 

6.1.1 Opredelitev raziskovalnega problema ........................................................................... 43 

6.1.2 Raziskovalni cilji ............................................................................................................. 43 

6.1.3 Raziskovalna vprašanja .................................................................................................. 44 

6.2 Opis raziskovalne metodologije ............................................................................................ 44 

6.2.1 Metoda in raziskovalni pristop ...................................................................................... 44 

6.2.2 Opis vzorca .................................................................................................................... 44 

6.2.3 Opis instrumentov ......................................................................................................... 45 

6.2.4 Opis postopka zbiranja podatkov .................................................................................. 46 

6.2.5 Postopki obdelave podatkov ......................................................................................... 47 

6.3 Ocena funkcioniranja in obvladovanja aritmetičnih znanj, konceptualnega in 

proceduralnega znanja decimalnih števil ter strategij pisnega izkazovanja znanja za posameznega 

učenca  ............................................................................................................................................... 47 



6.3.1 Globalna ocena funkcioniranja in analiza testov pred začetkom treninga za 

posameznega vključenega učenca ................................................................................................ 47 

6.3.2 Povzetek rezultatov Desetminutnega preizkusa za ugotavljanje avtomatizacije 

aritmetičnih dejstev in postopkov, testa nalog objektivnega tipa za preverjanje obvladovanja 

decimalnih števil za učence, vključene v trening in ček liste strategij pisnega izkazovanja znanja .. 

  ....................................................................................................................................... 63 

6.3.3 Povzetek rezultatov testa nalog objektivnega tipa za učence brez PPPU, ki niso bili 

vključeni v trening, in primerjava dosežkov z učenci s PPPU, ki so bili vključeni v trening ........... 68 

6.4 Trening strategij pisnega izkazovanja matematičnega znanja .............................................. 70 

6.4.1 Načrtovanje treninga ..................................................................................................... 70 

6.4.2 Opis in struktura treninga.............................................................................................. 70 

6.4.3 Potek treninga ............................................................................................................... 72 

6.5 Primerjava in interpretacija rezultatov prvega in drugega merjenja .................................. 114 

6.5.1 Rezultati testa nalog objektivnega tipa za preverjanje obvladovanja decimalnih števil... 

  ..................................................................................................................................... 114 

6.5.2 Rezultati ček liste strategij pisnega izkazovanja znanja .............................................. 118 

6.5.3 Primerjava rezultatov testa nalog objektivnega tipa za preverjanje obvladovanja 

decimalnih števil učencev s PPPU po treningu in učencev, ki niso bili vključeni v trening ......... 121 

6.6 Odgovori na raziskovalna vprašanja .................................................................................... 123 

7. SKLEP ........................................................................................................................................... 132 

8. VIRI .............................................................................................................................................. 135 

8.1 VIRI SLIKOVNEGA GRADIVA ................................................................................................. 143 

9. PRILOGE ....................................................................................................................................... 144 

 

KAZALO TABEL 

 

Tabela 1: Skupni rezultati Desetminutnega preizkusa za ugotavljanje avtomatizacije aritmetičnih 

dejstev in postopkov. ............................................................................................................................ 63 

Tabela 2: Skupni rezultat testa nalog objektivnega tipa za učence vključene v trening. ...................... 64 

Tabela 3: Skupni rezultati ček liste strategij za učence vključene v trening. ......................................... 66 

Tabela 4: Skupni rezultat testa nalog objektivnega tipa za učence brez PPPU. .................................... 68 

Tabela 5: Skupni rezultat testa nalog objektivnega tipa za učence brez PPPU in učence s PPPU. ....... 69 

Tabela 6: Vsebinska področja treninga strategij pisnega izkazovanja matematičnega znanja. ............ 71 

Tabela 7: Rezultati testa nalog objektivnega tipa za učence s PPPU pred treningom in po njem. ..... 114 

Tabela 8: Skupni rezultati ček liste strategij pisnega izkazovanja znanja za učence s PPPU pred 

treningom in po njem. ......................................................................................................................... 118 

Tabela 9: Skupni rezultat testa nalog objektivnega tipa za učence brez PPPU in učence s PPPU po 

treningu. .............................................................................................................................................. 122 

 

 

 



KAZALO GRAFOV 

 

Graf 1: Primerjava rezultatov na testu nalog objektivnega tipa za učence s PPPU pred in po treningu 

ter učenci brez PPPU. .......................................................................................................................... 128 

Graf 2: Rezultati reševanja ček liste strategij pred in po treningu. ..................................................... 129 

Graf 3: Rezultati na testu nalog objektivnega tipa učencev s PPPU pred in po treningu. .................. 130 

 

KAZALO SLIK 

 

Slika 1:Plakat s strategijami med pisnim izkazovanjem znanja (osebni arhiv) ...................................... 82 

Slika 2:Igra »Dobble« (osebni arhiv) ...................................................................................................... 83 

Slika 3:Plakat s strategijami pred pisnim izkazovanjem znanja (osebni arhiv) ...................................... 84 

Slika 4:Plakat s strategijami po pisnem izkazovanju znanja (osebni arhiv) ........................................... 85 

Slika 5:Didaktični pripomoček »model denarja« (osebni arhiv) ............................................................ 85 

Slika 6:Igra v paru »Nakupovanje« z dvema artikloma (osebni arhiv) .................................................. 86 

Slika 7:Igra v paru »Nakupovanje« z več artikli (osebni arhiv) .............................................................. 86 

Slika 8:Vaja razvrščanja naravnih števil glede na mestno vrednost podčrtanih števk v številu (osebni 

arhiv) ...................................................................................................................................................... 87 

Slika 9:Zapis decimalnega števila s poimenovanjem posameznih delov (osebni arhiv) ....................... 88 

Slika 10:Preglednica mestnih vrednosti decimalnega števila (osebni arhiv) ........................................ 88 

Slika 11:Ponazoritev decimalnih števil na nizu kroglic (osebni arhiv) ................................................... 89 

Slika 12:Igra seštevanja in odštevanja s pomočjo igralnih kart (osebni arhiv) ...................................... 90 

Slika 13: Umeščanje decimalnih števil na nizu kroglic (osebni arhiv) ................................................... 90 

Slika 14:Ponazoritev decimalnega števila z Dienesovimi kockami (osebni arhiv) ................................. 90 

Slika 15:Grafična reprezentacija decimalnih števil ................................................................................ 91 

Slika 16:Igra »Hitra poštevanka« (osebni arhiv) .................................................................................... 92 

Slika 17:Reprezentacija decimalnih števil na številski premici s pregibanjem (osebni arhiv) ............... 92 

Slika 18:Didaktični pripomoček »Kocke z enakovrednimi decimalnimi števili« (osebni arhiv) ............. 93 

Slika 19:Določanje iskanega decimalnega števila na številski premici (osebni arhiv) ........................... 93 

Slika 20:Modeliranje uporabe strategij med pisnim izkazovanjem znanja (osebni arhiv) .................... 94 

Slika 21:Določanje dela celote ............................................................................................................... 95 

Slika 22:Enakovredna decimalna števila in desetiški ulomki na številski vrvici (osebni arhiv) ............. 95 

Slika 23:Ponazoritev enakovrednih decimalnih števil in ulomkov s številsko premico in tabelo (osebni 

arhiv) ...................................................................................................................................................... 96 

Slika 24:Tabela enakovrednih decimalnih števil in ulomkov ................................................................. 96 

Slika 25:Igra »S poštevanko do cilja« .................................................................................................... 98 

Slika 26:Številska premica in velikostno razmerje med decimalnima številoma (osebni arhiv) ........... 98 

Slika 27:Številska premica z dolžinami učenčevih skokov (osebni arhiv) .............................................. 99 

Slika 28:Urejanje več decimalnih števil po velikosti s podpisovanjem (osebni arhiv)........................... 99 

Slika 29:Krog z večkratniki izbranega števila – število 8 (osebni arhiv) ............................................... 100 

Slika 30:Igra »Določi največje in najmanjše decimalno število« (osebni arhiv) .................................. 101 

Slika 31:Igra »Decimalni kozarček« (osebni arhiv) .............................................................................. 102 

Slika 32:Grafično ponazorilo zaokroževanja navzgor ali navzdol (osebni vir) ..................................... 103 

Slika 33:Zaokroževanje na desetine, stotine in celi del (osebni arhiv) ................................................ 103 

Slika 34: Igra »Izvleci in izračunaj« (osebni arhiv) ............................................................................... 104 



Slika 35: Igra »Zaokroži in zmagaj«...................................................................................................... 105 

Slika 36: Računanje s pomočjo izvlečenih lesenih palčk (osebni arhiv) .............................................. 106 

Slika 37: Postopek seštevanja in odštevanja z decimalnimi števili (osebni arhiv) .............................. 106 

Slika 38: Igra »Dirka za evro« (osebni arhiv) ....................................................................................... 107 

Slika 39: Igra »Rezultatolovec« (sebni arhiv)....................................................................................... 108 

Slika 40: Grafične opore pri množenju decimalnih števil z desetiškimi števili (osebni arhiv) ............. 109 

Slika 41: Grafične opore pri deljenju decimalnih števil z desetiškimi števili (osebni arhiv) ................ 109 

Slika 42: Grafična ponazoritev množenja z decimalnimi števili (osebni arhiv) ................................... 109 

Slika 43: Ponazoritev pisnega množenja decimalnih števil (osebni arhiv) .......................................... 110 

Slika 44: Grafično ponazorilo korakov pisnega deljenja (Vipavc, 2015, str. 69) .................................. 111 

Slika 45: Ponazoritev postopka pisnega deljenja z dvomestnim deliteljem z uporabo grafične opore 

(osebni arhiv) ....................................................................................................................................... 111 

Slika 46: Postopek deljenja, kjer sta prvi in drugi faktor naravni števili ter količnik decimalno število 

(osebni arhiv) ....................................................................................................................................... 112 

Slika 47: Postopek deljenja decimalnega števila z naravnim številom (osebni arhiv)......................... 112 

Slika 48: Deljenje z decimalnimi števili (osebni arhiv) ......................................................................... 113 

Slika 49: Deljenje z decimalnimi števili, ko deljenec in delitelj nimata enakega števila decimalk (osebni 

arhiv) .................................................................................................................................................... 113 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

1. UVOD 

 
V mednarodni raziskavi trendov znanja matematike in naravoslovja (TIMSS), ki meri ravni 

matematičnega in naravoslovnega znanja učencev, so slovenski učenci na področju dosežkov 

iz matematike v 4. razredu dosegli 25. mesto (od 49 držav) in učenci 8. razredov 12. mesto 

(od 39 držav) (TIMMS 2015, Pedagoški inštitut, 2017). Hkrati pa so slovenski učenci na 

Programu mednarodne primerjave dosežkov učencev (PISA) na preizkusu matematične 

pismenosti PISA 2015 dosegli 15. mesto (od 51 držav) (Pedagoški inštitut, 2016). V 

slovenskem prostoru pa se znanje učencev preverja na Nacionalnem preverjanju znanja (v 

nadaljevanju NPZ), kjer učenci s posebnimi potrebami v povprečju dosegajo nižje rezultate 

kot njihovi vrstniki. Tako so v 6. razredu maja 2018 na NPZ-ju na področju matematike zbrali 

38,5 odstotne točke, njihovi vrstniki 53,8 odstotne točke, v 9. razredu pa 35,88 odstotne točke, 

medtem ko so njihovi vrstniki dosegli 53,06 odstotne točke (Vehovec, 2018), pri čemer je bilo 

v šolskem letu 2017/2018 v osnovne šole s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo vključenih 11077 učencev s posebnimi potrebami, od tega je bilo učencev s PPPU 

4726 oziroma 42,7% (Vovk – Ornik, 2018).   

 

Ker pa učenci z učnimi težavami pogosto pri pisnem izkazovanju znanja ne dosegajo 

rezultatov, ki se jih od njih pričakuje, se moramo vprašati po učinkovitosti učenčevih strategij, 

ki jih uporabljajo pri pisnem izkazovanju znanja (Indermuehle, 2003), saj mnoge raziskave 

potrjujejo, da učenci z učnimi težavami uporabljajo manj učinkovite strategije pisnega 

izkazovanja znanja kot učenci brez učnih težav (Indermuehle, 2003; Hong, Sas in C. Sas, 

2006; Dodeen, 2008; LaFrance Holzer, Madaus, Bray in Kehle, 2009; Stenlund, Eklöf in 

Lyrén, 2017a), poleg tega pa se učenci s PPPU soočajo tudi s specifičnimi primanjkljaji na 

ravni slušno-vizualnih procesov in specifičnimi primanjkljaji na ravni vizualno-motoričnih 

procesov (Magajna, Kavkler, Čačinovič Vogrinčič, Pečjak in Bregar Golobič, 2008). 

 

Strategije pisnega izkazovanja znanja, ki so pomembne za učinkovito izkazovanje znanja 

(Culhane in Culhane, 1983; Cohen, 2007) in za učenčevo vsakdanje življenje (Dodeen, 

Abdelfattah in Alshumrani, 2014), delimo na strategije pred in med pisnim izkazovanjem 

znanja in po njem (Kavkler, Košak Babuder, Zemljak, Andrejčič, Meehan idr., 2010; Biçak, 

2013). Poučevanje le-teh smo v sklopu treninga povezali z izkazovanjem matematičnega 

znanja decimalnih števil, saj se z njimi učenci srečujejo skoraj vsak dan (Rolih, 2007), poleg 

tega pa je (Kverh Žgur, 2018) matematika učni predmet, pri katerem učenci s PPPU dosegajo 

podpovprečne rezultate v primerjavi s svojimi vrstniki. Osnovnošolska neuspešnost učencev s 

posebnimi potrebami pri matematiki je zaskrbljujoča, saj so matematično znanje in spretnosti 

v današnjem času zelo pomembni, ker vplivajo na razvoj naravoslovja, tehnike in 

gospodarstva, hkrati pa učenčeva uspešnost pri matematiki pomembno vpliva na njegove 

nadaljnje izobraževalne priložnosti, možnosti zaposlitve in socialno vključevanje v ožje in 

širše okolje (Kavkler, 2017). Vendar pa lahko učenčev negativni odnos do matematike 

spremenimo s poučevanjem strategij pisnega izkazovanja znanja, ki učencem omogočajo 
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učinkovitejše izkazovanje znanja in posledično boljše rezultate, kar lahko vpliva na njihovo 

večjo motivacijo za učenje matematike (Akinsola in Olowojaiye, 2008, v Dodeen idr., 2014). 
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2. INKLUZIJA V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU 

 
Otroke in mladostnike s posebnimi potrebami redkokdaj povprašamo, kako bi sami opredelili 

posebne potrebe, izključevanje iz družbe, nepravičnost, neenakost, krivice, kako to doživljajo 

in razumejo, čutijo na svoji koži iz dneva v dan, pogosto pa tudi vse življenje. Pogosteje se o 

vsem tem povpraša strokovnjake, ki so zastopniki utrjenega sistema, in se od njih pričakuje, 

da o tej temi veliko vedo, saj to področje raziskujejo. Vendar pa odločanje strokovnjakov in 

vladnih služb o inkluziji otrok s posebnimi potrebni (v nadaljevanju OPP) ne bi smelo prezreti 

mnenja samih otrok in mladostnikov o načinih izobraževanja in usposabljanja, možnostih za 

rekreacijo, prevozu, načinih spreminjanja lokalnega okolja, v katerem živijo, in o možnostih 

za produktivno delo ter samostojno oziroma neodvisno življenje (Rutar, 2017). 

 

Inkluzija spada med temeljne pravice, vrednote in ideale, zato ni privilegij ali nova moderna 

ideja (Florian, 2005, v Kavkler, 2011a). Pravica do inkluzivne vzgoje in izobraževanja vsem 

otrokom omogoča, da se lahko uspešno učijo skupaj, kar pa zahteva upoštevanje razlik med 

njimi (Kavkler, 2008). Šola, ki je usmerjena v otroka, je temelj k človeku usmerjene družbe. 

Družba, ki spoštuje razlike, omogoča optimalen razvoj sposobnosti in ima spoštljiv odnos do 

vseh ljudi (prav tam). Inkluzija (Šućur, 1999, prav tam) omogoča vsakemu posamezniku, da 

sodeluje, kolikor zmore, saj doseganje povprečnih rezultatov ni temeljni pogoj za vključitev v 

šolsko in širše socialno okolje. Razlike med posamezniki pa so temelj za socialno 

povezovanje, ne pa njihovi povprečni rezultati. M. Kavkler (2007) poudari, da inkluzivna 

vzgoja in izobraževanje učencev terja inkluzivno klimo, metode, pristope, materiale, ki ne 

pomagajo le učencem s posebnimi potrebami, ampak omogočajo uspešnejše učenje vseh 

učencev. Inkluzija namreč omogoča oblikovanje učnega okolja, v katerem so optimalno 

odstranjene ovire za učenje, prepoznava različne vrste nadarjenosti in sposobnosti ter 

omogoča priložnosti posameznika za uspeh (Evans, 2007, v Kavkler, 2011a). Prav tako pa 

omogoča identifikacijo posebnih potreb in njihovo uresničevanje (prav tam). 

 

Pri uresničevanju inkluzije v praksi je potrebno upoštevati štiri elemente, ki opredeljujejo 

inkluzijo, in sicer (Ainscow, 2003, v Kavkler, 2008) inkluzija je proces, ki zahteva odstranitev 

ovir, prisotnost in participacijo vsakega posameznika in posebno pozornost do rizičnih skupin 

udeležencev vključevanja v ožje šolsko in širše družbeno okolje. Otroci s posebnimi 

potrebami z ustrezno organiziranim in izvajanim vključevanjem v redne šole dosegajo boljše 

izobraževalne dosežke, pri čemer imajo pri tem pomembno vlogo učenje drug od drugega, 

inkluzivno ozračje, ustrezni viri pomoči in podpore,... Buscaglia (2004, v Kavkler, 2008) 

poudarja, da se vključevanje otrok s posebnimi potrebami začne uresničevati takrat, ko učitelji 

in drugi strokovni delavci zares sprejmejo otroka v svoj razred, šolo in širše družbeno okolje. 

S tem pa pridobijo priložnost, da obogatijo življenje OPP, in priložnost, da obogatijo lastno 

življenje in življenje vrstnikov.  

 

Vendar pa vseh OPP ne moremo vključevati v redne šole, saj so številne raziskave in šolske 

prakse pokazale, da je za otroke z zelo izrazitimi posebnimi vzgojno-izobraževalnimi 

potrebami učinkovitejše šolanje v programih, ki se izvajajo v specialnih ustanovah. Pri tem pa 
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je pomembno, da imajo starši možnost, da sami izberejo, kje bo njihov otrok obiskoval 

izobraževalni program, ki je zanj ustrezen (Kavkler, 2008). 

 

Inkluzija je pojem, ki vključuje in povezuje notranjo diferenciacijo kot individualizacijo, 

presega integracijo in se usmerja v prihodnost z mislijo, da je vsak posameznik drugačen in da 

je prav ta drugačnost kakovost, ki nas vse bogati (Cencič, 2012). 
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3. UČNE TEŽAVE PRI MATEMATIKI 

 
Posledice matematičnih učnih težav pogosto pomembno vplivajo na izobraževalne, 

zaposlitvene in vsakodnevne življenjske možnosti posameznika (Fuchs, Powell, Seethaler, 

Fuchs in Hamlett, 2010). Z matematiko se srečujemo na vsakem koraku, v šoli in v 

vsakdanjem življenju. Vsakič, ko pogledamo na uro, na koledar, ko plačujemo položnice, 

kupujemo… Tako vsakodnevne dejavnosti od nas zahtevajo določena matematična znanja. 

Zato matematike ni mogoče ignorirati, saj je nepogrešljiv in zelo pomemben del našega 

življenja (Vipavc in Kavkler, 2015). 

 

3.1 Splošne učne težave pri matematiki 

 

Splošne učne težave pri matematiki imajo učenci, ki dosegajo nižje izobraževalne dosežke pri 

matematiki in najpogosteje tudi pri drugih predmetih, saj na splošno počasneje usvajajo 

znanja ali pa imajo čustvene težave, ki so posledica notranjih in zunanjih dejavnikov (motnje 

pozornosti in hiperaktivnosti, podpovprečnih in mejnih intelektualnih sposobnosti, ovir v 

socialno-emocionalnem prilagajanju, pomanjkanju motivacije, v slabše razvitih 

samoregulacijskih sposobnosti, drugojezičnosti, socialno-kulturne drugačnosti in socialno-

ekonomske oviranosti) (Magajna idr., 2008). Vsi opisani vzroki učnih težav pa se lahko 

povezujejo tudi z neustreznim in neprilagojenim poučevanjem (prav tam).  

 

3.2  Specifične učne težave pri matematiki 

 

Magajna idr. (2008, str. 45) opredelijo, da imajo specifične učne težave pri matematiki 

»učenci s primanjkljaji aritmetičnih sposobnosti in spretnosti, ki niso posledica motenj v 

duševnem razvoju ali neustreznega poučevanja. Ti specifični primanjkljaji se nanašajo na 

obvladovanje osnovnih aritmetičnih sposobnosti in spretnosti (seštevanje, odštevanje, 

množenje, deljenje), manj pa na bolj abstraktne sposobnosti in spretnosti iz algebre, 

trigonometrije in geometrije. Specifične učne težave pri matematiki se razprostirajo na 

kontinuumu od lažjih, zmernih do težkih.« (Magajna idr., 2008). 

 

Primanjkljaje pri učenju matematike delimo na specifične aritmetične učne težave, kjer gre za 

izrazite težave na področju avtomatizacije aritmetičnih dejstev in postopkov ali vidno-

prostorskih sposobnosti, ki vplivajo na točnost in hitrost računanja, ter na diskalkulijo, kjer 

gre za izrazite težave na vseh področjih, od občutka za števila, priklica dejstev in postopkov 

do matematičnega rezoniranja (Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir 

oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami, 2015).  

 

Specifične učne težave pri aritmetiki so pogostejše kot diskalkulija in so pogojene s/z (Geary, 

2004; Kavkler, 2007): 
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- slabšim semantičnim spominom, ki vpliva na priklic aritmetičnih dejstev iz baze 

podatkov, saj je le-ta otežen, ker ni vzpostavljena dovolj trdna povezava med računom 

in rezultatom, kar otežuje shranjevanje aritmetičnih dejstev v dolgotrajni spomin. 

Posledica je, da učenec za rešitev že enostavnega aritmetičnega problema uporablja 

manj točne in bolj zamudne strategije štetja, kot na primer prste. 

- proceduralnimi težavami, ki se kažejo kot slabše obvladovanje postopkov pri 

izvajanju korakov v aritmetičnih operacijah kot tudi pri reševanju besednih in drugih 

problemov. Neavtomatizacija postopkov vpliva na učenčevo počasnost in manj 

točnost. 

- vizualno-specialnimi težavami, ki vplivajo na reševanje številnih matematičnih 

nalog. Učenec s temi primanjkljaji ima težave z orientacijo na številski črti, 

postavljanju decimalne vejice v številu, z orientacijo v prostoru, času… 

 

3.3  Kriteriji za opredelitev primanjkljajev na področju učenja 

matematike 

 

Učenci z lažjimi specifičnimi učnimi težavami in posamezniki z zmernimi specifičnimi 

učnimi težavami se po Zakonu o osnovni šoli (1996) uvrščajo v skupino otrok z učnimi 

težavami, učenci s težjimi oblikami specifičnih učnih težav pa so opredeljeni v Zakonu o 

usmerjanju (2011) kot otroci s PPPU (Kavkler, 2011c). 

 

Učenci s PPPU so v »Kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma 

motenj otrok s posebnimi potrebami« (2015, str. 23) v 7. točki opredeljeni kot otroci “ s težjo 

obliko specifičnih učnih težav, pri katerih se zaradi znanih ali neznanih motenj ali razlik v 

delovanju centralnega živčnega sistema kljub povprečnim ali nadpovprečnim intelektualnim 

sposobnostim pojavljajo izrazite težave pri branju, pisanju, pravopisu in/ali računanju. 

Pojavljajo se tudi zaostanki v razvoju in/ali motnje pozornosti, pomnjenja, mišljenja, 

koordinacije, komunikacije, socialnih sposobnosti in/ali emocionalnega dozorevanja. 

Primanjkljaji vplivajo na kognitivno predelovanje besednih in nebesednih informacij, ovirajo 

usvajanje in avtomatizacijo šolskih veščin ter vse življenje vplivajo na učenje in vedenje. So 

notranje narave in niso primarno pogojeni z neustreznim poučevanjem in drugimi okoljskimi 

dejavniki, vidnimi, slušnimi ali motoričnimi okvarami, nevrološkimi motnjami in motnjami v 

duševnem razvoju ter vedenjskimi in čustvenimi težavami ali motnjami, čeprav se lahko 

pojavljajo skupaj z njimi.”.   

 

Za prepoznavanje učenca s primanjkljaji na področju učenja matematike pa je potrebno poleg 

učne neuspešnosti ugotoviti tudi prisotnost vseh naslednjih petih kriterijev (Kavkler, 2011c): 

 

a.) prvi kriterij predstavlja dokazano neskladje med strokovno določenimi in 

utemeljenimi pokazatelji globalnih intelektualnih sposobnosti in dejansko 

uspešnostjo učenca na področju matematike. To pomeni, da učenec, ki ima 

povprečne ali celo nadpovprečne intelektualne sposobnosti, na testu računanja dobi 

rezultat, ki je pomembno nižji od drugih; 
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b.) drugi kriterij predstavlja obsežne, izrazite težave pri učenju matematike na 

področju konceptualnega, deklarativnega, proceduralnega in/ali problemskega 

znanja matematike, ki so izražene do te mere, da učencu otežujejo napredovanje v 

procesu učenja matematike kljub njegovemu trudu in kakovostno izvedenem 

procesu poučevanja matematike; 

 

c.) tretji kriterij vključuje slabšo učinkovitost učenja matematike zaradi pomanjkljivih 

in/ali motenih kognitivnih strategij (na primer mnogo večje kvantitativne in 

kakovostne razlike v izvajanju aritmetičnih strategij, kot so prisotne pri vrstnikih), 

metakognitivnih strategij (sposobnosti organiziranja in strukturiranja učnih zahtev, 

evalvacije uspešnosti) in motenega tempa učenja (na primer veliko manjša hitrost 

predelovanja informacij pri računanju zaradi slabše avtomatizacije aritmetičnih 

dejstev in postopkov); 

 

d.) četrti kriterij vključuje dokazano motenost enega ali več psiholoških procesov, kot 

so pozornost (spregledajo informacije, ne vztrajajo dovolj dolgo pri reševanju 

naloge,…), spomin (pomnjenje postopkov, dejstev,…), jezikovno procesiranje 

(predelovanje ustno in pisno podanih matematičnih informacij), socialna kognicija 

(težave socialne integracije), percepcija (manj točen sprejem informacij), 

koordinacija (težave pri geometrijskem načrtovanju, zapisu števil, počasnejši 

tempo pisanja,…), časovna in prostorska orientacija (slabša orientacija na listu, v 

prostoru, zamujanje, težave pri načrtovanju dela in časa,…), organizacija 

informacij (miselna in na papirju)…; 

 

e.) peti kriterij izključuje senzorne okvare, motnje v duševnem razvoju, čustvene in 

vedenjske motnje, kulturno in jezikovno različnost in neustreznost poučevanja kot 

glavne povzročitelje primanjkljajev na posameznih področjih učenja matematike, 

čeprav se lahko pojavljajo tudi skupaj z njimi. 

 

Dobro odkrivanje in diagnostično ocenjevanje primanjkljajev na področju matematike 

omogoča timska ocena, ki je osnovana na naprej določenih kriterijih. V »Kriterijih za 

opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi 

potrebami« (2015) so specifične učne težave pri matematiki opredeljene kot primanjkljaji na 

naslednjih področjih: 

 

- razvoj občutka za števila, ki pomeni sposobnost prepoznavanja pomena in 

razumevanja števil, odnosov med njimi ter njihove raznolike uporabe, fleksibilne rabe 

števil v vseh štirih aritmetičnih operacijah, uporabe in razumevanja števil v strategijah 

štetja in računanja, sposobnost razvoja strategij za reševanje kompleksnih 

matematičnih problemov, merjenje, ocenjevanje, prepoznavanje odnosa del – 

celota…; 

- razvoj avtomatizacije aritmetičnih dejstev, ki pomeni obvladovanje aritmetičnih 

dejstev; 
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- razvoj sposobnosti hitrega in tekočega računanja oziroma točnosti izvajanja in/ali 

avtomatizacije aritmetičnih postopkov; 

- razvoj točnosti matematičnega rezoniranja, ki otroku omogoča evalvacijo 

matematične naloge ali problema, izbiro strategije reševanja naloge ali problema, 

oblikovanje logičnih sklepov, opis rešitev in prepoznavanje rabe teh rešitev ter 

refleksijo rešitev naloge ali problema in ugotovitev smiselnosti rešitev. Omogoča 

utemeljitev procesov, postopkov in domnev z namenom oblikovanja močnih 

konceptualnih osnov in povezav, ki omogočajo otroku procesiranje novih informacij.  

 

3.4  Značilnosti učencev s specifičnimi učnimi težavami pri matematiki 

 

Najpogosteje citirana definicija specifičnih učnih težav pri matematiki je definicija Svetovne 

zdravstvene organizacije (ICD – 10, 1992, str. 194, v Kavkler, 2011c), ki navaja, da 

»specifične učne težave pri matematiki vključujejo primanjkljaje aritmetičnih sposobnosti in 

spretnosti, ki niso pogojeni z motnjo v duševnem razvoju ali z neustreznim šolanjem. 

Primanjkljaji se nanašajo predvsem na obvladovanje osnovnih računskih sposobnosti in 

spretnosti seštevanja, odštevanja, množenja in deljenja, manj pa na bolj abstraktne 

matematične sposobnosti in spretnosti iz algebre, trigonometije in geometrije.«.  

 

Raziskava Ostad (2006), ki je bila oblikovana za preučevanje značilnosti in obsega razlik med 

otroki s težavami pri matematiki in otroki brez težav pri matematiki, je pokazala, da je za 

otroke s težavami pri matematiki značilna uporaba samo podpornih strategij (npr. štetje 

prstov), uporaba najosnovnejših podpornih strategij (npr. preštevanje vsega), majhna stopnja 

variacij v uporabi različic strategij (raba vedno istih strategij) in omejena stopnja spremembe 

v uporabi strategij iz leta v leto skozi osnovno šolo. Pri uporabi strategij pri reševanju 

računskih problemov otrok brez težav pri matematiki je raziskava pokazala značilen potek 

razvoja s postopno menjavo v uporabi strategij, ne le od podpornih strategij k strategijam 

priklica, ampak tudi znotraj samih podpornih strategij, kar pomeni prehod od najosnovnejših 

strategij preštevanja k drugim podpornim strategijam, kot na primer verbalnem preštevanju, ki 

je pri procesu reševanja matematičnih problemov pomembno. Medtem pa je pri otrocih s 

težavami pri matematiki raziskava pokazala redko uporabo strategij priklica in tudi pogostejšo 

uporabo najosnovnejših podpornih strategij. Prav tako je bila zanje značilna uporaba ene ali 

dveh različic osnovnih podpornih strategij. Raziskava je torej pokazala, da otroci brez težav 

pri matematiki pri reševanju enostavnih računskih in besedilnih nalog običajno uporabljajo 

več različic strategij. Z razvojem in naraščanjem starosti otrok se je pokazalo postopno 

naraščanje števila uporabljenih različic strategij. V primeru otrok s težavami pri matematiki 

pa je raziskava pokazala, da je z razvojem in naraščanjem starosti otrok prisotno veliko 

redkejša uporaba velikega števila različnih strategij. Medtem ko je za otroke brez težav pri 

matematiki značilno bogato strateško znanje, imajo otroci s težavami pri matematiki 

primanjkljaj strategij. Rezultati omenjene raziskave nakazujejo, da imajo dobri uporabniki 

strategij na voljo bazo znanja o strategijah (specifičnih za naloge, za reševanje določenih 

nalog ali določene vrste problemov), so fleksibilni pri uporabi strategij v specifičnih situacijah 
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in so aktivno udeleženi pri spremljanju smeri reševanja in vrednotenju uspešnosti. Za otroke s 

težavami pa je značilna rigidnost pri rabi strategij. 

 

Podobne ugotovitve kot pri Ostadu (2006) najdemo v raziskavi razvoja aritmetičnih znanj in 

strategij pri prvošolcih devetletne osnovne šole avtoric M. Kavkler, S. Tancig in L. Magajna 

(2004). Na osnovi zbranih podatkov avtorice v raziskavi ugotavljajo, da učenci z učnimi 

težavami potrebujejo več časa za razvoj strategij miselnega računanja kot vrstniki. Zato jim je 

potrebno omogočiti dejavnosti z učnimi pripomočki in učne situacije, ki spodbujajo prehod na 

razvitejše strategije računanja, ter več časa za reševanje aritmetičnih problemov. Raziskava 

zaključuje, da so med prvošolci, ki so uspešni pri učenju matematike, in tistimi, ki imajo učne 

težave, pomembne razlike v obsegu aritmetičnega predznanja, v aritmetičnem znanju, ki ga 

formalno pridobijo v prvem razredu, prisotne pa so tudi razlike v rabi aritmetičnih znanj. Tudi 

pri slovenski populaciji osnovnošolcev so bile prisotne  pomembne razlike v rabi strategij 

med skupinama učencev in razlike v razvoju strategij. Slovenski otroci z učnimi težavami v 

prvem razredu večinoma uporabljajo podporne strategije, obvladajo manj strategij in le-te tudi 

manj fleksibilno uporabljajo (prav tam).  

 

Lerner (1997, v Vipavc in Kavkler, 2015) navaja, da so učenci z učnimi težavami zelo 

raznolika skupina učencev z raznolikimi kognitivnimi, socialnimi, emocionalnimi in drugimi 

značilnostmi in imajo pri učenju pomembno večje težave kot večina učencev njihove starosti. 

Sousa (2008, v Kavkler, 2011b) v skupino učencev z učnimi težavami pri matematiki 

vključuje učence, ki imajo nižje dosežke pri matematiki, a nimajo motnje v duševnem 

razvoju. Avtor navaja, da so vzroki matematičnih težav lahko notranji (kognitivni 

primanjkljaji učenca), okoljsko pogojeni ali kombinirani.  

 

a.) Okoljski vzroki  

Okoljski vzroki učnih težav pri matematiki so poleg kakovosti poučevanja, socio-kulturnih in 

drugih dejavnikov tudi strah in anksioznost v zvezi z matematiko v vseh starostnih obdobjih 

ter učenčeva stališča do matematike (Sousa, 2008, v Kavkler, 2011b). M. Kavkler (2011b) 

poudari, da stališča posameznika do matematike, percepcija posameznika o njegovih 

matematičnih sposobnostih in dosežkih lahko pomembno vplivajo na uspešnost pri reševanju 

matematičnih problemov in percepcijo težavnosti samega problema. 

 

b.) Kognitivni vzroki 

Kot težave, ki so najpogosteje prisotne pri učencih z učnimi težavami pri matematiki, M. 

Montague (1996, v Kavkler, 2011b) navaja težave na naslednjih področjih: 

 

- slabše konceptualno matematično znanje (obvladovanje matematičnih pojmov); 

- slabše pomnjenje in obvladovanje strategij (vpliv na pojmovno znanje operacij, 

predstave, avtomatizacijo priklica dejstev in postopkov ter reševanje besednih 

matematičnih problemov); 

- slabše jezikovne in komunikacijske sposobnosti (branje navodil in besednih 

problemov, pisanje nalog ter pogovor z drugimi o njihovih strategijah reševanja 

matematičnih problemov); 
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- primanjkljaji pri izvajanju postopkov in strategij (ti so povezani z učenčevim 

slabše razvitim matematičnim pojmovnim znanjem in slabšo sposobnostjo »prevoda« 

življenjske situacije v matematični simbolni zapis); 

- motivacija za učenje ter samopodoba (izkušnja doživljanja neuspeha, ki traja dlje 

časa, zmanjša željo posameznika za učenje matematike). 

 

M. Kavkler (1997) poleg že opisanih težav pri učencih s specifičnimi učnimi težavami pri 

matematiki navaja še druge značilnosti, ki so: 

 

- slabše razvite zaznavne sposobnosti, ki vplivajo na sprejemanje matematičnih 

informacij. Učenec ima lahko dobro razvito matematično konceptualno in 

proceduralno znanje, vendar je kljub temu neuspešen, če nepravilno sprejema 

informacije. Učenec s slabše razvitimi zaznavnimi sposobnostmi ima težave pri 

razlikovanju lika od ozadja, pri sprejemu informacij po slušni poti, z razlikovanjem 

števil in ima slabše razvite prostorsko-orientacijske sposobnosti; 

- slabše razvito pomnjenje, ki ima pri učenju matematike pomemben vpliv, ker je od 

sposobnosti pomnjenja odvisno pomnjenje korakov v postopkih, priklic dejstev, 

pomnjenje definicij,… Učne težave pri matematiki so tako lahko pogojene s slabšim 

kratkotrajnim pomnjenjem, dolgotrajnim pomnjenjem  in pomnjenjem zaporedij. 

Passolunghi in Siegel (2004, v Passolunghi, 2018) izpostavita, da je delovni spomin 

ključni dejavnik, ki podpira učenje, še posebej pri matematiki, saj so za učence s 

specifičnimi učnimi težavami pri matematiki še posebej značilni primanjkljaji na tem 

področju delovnega spomina; 

- slabše razvite jezikovne sposobnosti, ki prav tako vplivajo na uspešnost pri učenju 

matematike. Da učenec lahko govori o matematičnih problemih, razvija pojme in 

strategije, se mora naučiti matematičnega simbolnega jezika. Zato potrebuje veliko 

ponavljajočih se dejavnosti s številnimi in različnimi konkretnimi materiali ter trening 

matematičnih izrazov. Tako na uspešnost učenca vplivajo slabše razvite receptivne in 

ekspresivne jezikovne sposobnosti. Prav tako pa na uspešnost učenca vplivajo različni 

vidiki pozornosti, kot so impulzivno odzivanje (zaradi česar naredijo več napak, 

spregledajo detajle,…), kratkotrajna pozornost (učenec pozabi informacije v nalogi, ki 

jo rešuje, ne dokonča naloge,…) in perservacija (vztrajanje pri eni dejavnosti, kar 

vpliva na težavo pri prehajanju z ene dejavnosti na drugo, neprestano kontroliranje 

rešitev nalog,…); 

- slabše razvita sposobnost in spretnost branja, ki vpliva na razumevanje pisno 

predstavljenega matematičnega besednjaka, navodil in besednih problemov 

(nepravilno prebrani ključni izrazi onemogočijo učencu uspešno reševanje 

problemov); 

- izrazitejše težave z razumevanjem kompleksnejših aritmetičnih in besednih 

problemov, manj uspešno primerjajo količine, težje usvojijo matematične pojme, 

simbole…; 

- slabše razvite finomotorične sposobnosti, ki vplivajo na hitrost in točnost zapisa 

števil, algoritmov, geometrijsko načrtovanje, merjenje,… Slabša avtomatizacija 

pisanja pa vpliva tudi na tempo reševanja matematičnih nalog.  
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Dermitzaki, Leonardari in Goudas (2009, v Kavkler, Magajna, Košak Babuder, 2015) v svoji 

raziskavi definirajo učinkovito učenje matematike kot interakcijo med kognitivnimi, 

metakognitivnimi in motivacijskimi komponentami. Kognitivne strategije predstavijo kot 

postopke, ki jih učenec uporabi zato, da se nauči, zapomni in razume gradiva. Metakognitivne 

spretnosti načrtovanja, zavedanja napak, učenja iz lastnih napak, spremljanja in prilagajanja 

lastne kognitivne dejavnosti pa učencu omogočajo, da lahko spremlja, preverja in ocenjuje 

ustreznost informacij oziroma da znanje strateško uporabi pri reševanju matematičnih nalog. 

Za učenčev dosežek pa so pomembne tudi motivacijske strategije, ki spodbujajo njegovo 

dejavnost in povečajo njegovo zanimanje za reševanje nalog. 

 

Ker kognitivne komponente (priklic dejstev, štetje, pojmovno znanje,…) niso odvisne le od 

funkcioniranja nevrokognitivnih sistemov, ampak so tudi močno občutljive na vplive 

dejavnikov poučevanja in okoljskih dejavnikov, je potrebno učencem pripraviti tako učno 

okolje, ki jim omogoča optimalni razvoj aritmetičnega znanja in strategij. To velja tako za 

učence različnih razredov kot tudi za različne nivoje matematične zmožnosti učencev, ki 

imajo učne težave (Kavkler, 2007). 

 

A. Žakelj in M. Valenčič Zuljan (2015) kot najpogostejše ovire, ki otežujejo učenje 

matematike, navajata: 

 

- spominske težave; 

- jezikovne in komunikacijske težave; 

- nizko motivacijo; 

- slabo samopodobo in zgodovino neuspešnosti; 

- primanjkljaje, povezane s procesi in strategijami reševanja (besedilnih) problemov; 

- težave pri logičnem mišljenju; 

- slabše številske in prostorke predstave. 

 

Avtorici kot oviro pri učenju matematike navajata tudi učenčev negativen odnos do 

matematike, strah pred neuspehom, nezaupanje v lastne sposobnosti… (Žakelj in Valenčič 

Zuljan, 2015). 

 

Zgoraj navedeni primanjkljaji močno znižujejo učinkovitost posameznika pri učenju 

matematike. Zato ne smemo pri opisovanju značilnosti učencev z učnimi težavami biti 

usmerjeni le v njihove primanjkljaje, ampak moramo spoznati tudi njihove posebne potrebe in 

močna področja, saj nam le-ta lahko pomagajo pri učencu zmanjševati učne težave in povečati 

njegovo motivacijo za učenje matematike (Kavkler, 2011b; Vipavc in Kavkler, 2015). Močna 

področja učenca pa bomo najlažje spoznali v razgovoru z učencem in njegovimi starši (prav 

tam). 
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3.5  Pomen razvijanja konceptualnega in proceduralnega matematičnega 

znanja za učence 

 

Za obvladovanje katerega koli področja matematike je potrebno obvladovanje konceptualnega 

znanja tega področja in pripadajočega proceduralnega znanja, ki omogoča reševanje 

matematičnih problemov (Geary, 2004). Ker so konceptualne in proceduralne kompetence 

predstavljene v jezikovnem in vizualnem sistemu, moramo osnovne matematične pojme 

učencu predstaviti na različne načine, po različnih komunikacijskih poteh, kot npr. verbalno, z 

ustreznimi življenjskimi izkušnjami, s tridimenzionalnimi pripomočki, s slikovnim 

materialom, z napisanimi simboli,… (Kavkler, 2007), pri čemer pa je količina načinov 

predstavitev pojma odvisna od starosti in sposobnosti učencev ter od kompleksnosti 

matematičnega pojma, ki ga pri učencu razvijamo (prav tam).  

 

Konceptualno ali pojmovno matematično znanje je zelo zahtevno za učence s specifičnimi 

učnimi težavami, ki slabše obvladajo pojmovno matematično znanje, ne pa za tiste učence s 

specifičnimi aritmetičnimi učnimi težavami, ki imajo težave s priklicem aritmetičnih dejstev 

in postopkov (Kavkler, 2011c).. Ker se matematično konceptualno znanje iz leta v leto 

nadgrajuje, je zelo pomembno, da čim prej ugotovimo, kateri učenci imajo pri usvajanju le-

tega težave (prav tam). 

 

H konceptualnemu znanju sodijo pomnjenje in razumevanje matematičnih izrazov (kot na 

primer pojem števila, imena števil in računskih operacij) ter izrazov za odnose med 

količinami (večji, manjši, enak), poznavanje matematičnih simbolov, matematičnih konvencij 

( na primer standardne merske enote), razumevanje konceptov množenja, deljenja, seštevanja, 

odštevanja,… Na tem mestu je pomembnejše razumevanje naloge oziroma razumevanje 

računske operacije, da na primer učenec ve, zakaj je v dani situaciji uporabil ravno izbrano 

računsko operacijo (Vipavc, 2015).  

 

Razumevanje pojmov je osnova razumevanja številnih matematičnih nalog. Učenec s šibkim 

pojmovnim znanjem in šibko sposobnostjo povezovanja pojmov ima težave v višjih razredih, 

saj ni sposoben povezati znanja različnih matematičnih področij (Thaker, 2011, v Vipavc, 

2015). Otroci s specifičnimi učnimi težavami imajo pogosto težave že pri usvajanju osnovnih 

matematičnih pojmov, zaradi česar se njihova kognitivna struktura ne razvija tako kot pri 

vrstnikih, zato mora učitelj za te učence organizirati dejavnosti, ki omogočajo konstrukcijo 

različnih matematičnih pojmov in poleg tega organizirati še take dejavnosti, ki omogočajo 

razvoj pripadajočega proceduralnega znanja (Kavkler, 2007). 

 

Za razvoj konceptualnega znanja na določenem matematičnem področju morajo učenci to 

področje povezati z življenjskimi situacijami (Hiebert in Lefevre, 1986, v Bartlett Hooper, 

2015). Tako razvoj konceptualnega razumevanja vodi učenca do proceduralnega 

razumevanja, ki je tako za učence lažje razumljivo in uporabno v novih situacijah (Hiebert 

idr., 1997, v Bartlett Hooper, 2015). 
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Proceduralno znanje vključuje poznavanje pravil, algoritmov in postopkov, ki jih uporabimo 

pri reševanju matematičnih nalog. Prav z obvladovanjem postopkov pa imajo največ težav 

učenci s specifičnimi učnimi težavami pri matematiki, saj si slabše zapomnijo in izvedejo 

daljša zaporedja korakov v aritmetičnih postopkih, številskih izrazih, besednih in drugih 

nalogah ali problemih. Prav tako uporabljajo razvojno nezrele postopke (uporabljajo 

postopke, ki so značilni za mlajše učence), so počasnejši in naredijo številne napake (Vipavc, 

2015).  

 

Prehod od neavtomatiziranih komponent postopka do komponent, ki se izvajajo kot veščina, 

poteka v treh stopnjah: od kognitivne prek asociativne  stopnje do stopnje avtomatizacije 

postopka (Anderson, 1980, v Kavkler, 2007): 

 

- na kognitivni stopnji učitelj učencu predstavi pravila, ki so osnova postopka; 

- na asociativni stopnji učenec rešuje za vajo veliko primerov in vztrajno uporablja 

naučena pravila, ne da bi se tega zavedal; 

- na stopnjo avtomatizacije preide učenec, ko se uporaba pravil avtomatizira 

(matematične probleme rešuje hitro in brez napak). 

 

Razvijanje proceduralnega znanja z razumevanjem temelji na razumevanju pojmov, kar 

pomeni, da če se npr. učenec uči množenja decimalnih števil brez razumevanja samega pojma 

decimalno število, je od števila ponovitve postopka odvisno, kako dobro se bo postopka 

množenja naučil (Žakelj, 2013a). Ker je tako pridobljeno znanje po navadi kratkotrajno, je 

ustrezneje razvijati proceduralno znanje, ko so osnovni pojmi, ki so potrebni za posamezne 

proceduralne postopke, usvojeni (prav tam). Geary (2004) poudari, da slabo razumevanje 

matematičnih pojmov, na katerih temeljijo matematični postopki reševanja, lahko prispevajo 

k zaostanku pri razvijanju bolj izpopolnjenih postopkov računanja in zmanjšujejo sposobnost 

odkrivanja proceduralnih napak. Konceptualno znanje je torej do neke mere pogoj za 

proceduralno znanje (proceduro lahko izvajamo, tudi če je ne razumemo, vendar pa moramo 

po navadi vsaj delno razumeti objekt, s katerim operiramo). Pri reševanju matematičnega 

problema nikoli ne uporabljamo na primer le proceduralnega ali konceptualnega znanja, 

temveč eno znanje prepleteno z drugim znanjem (Cotič in Žakelj, 2004). Zato ni mogoče dati 

enemu tipu znanja večji pomen kot drugemu (prav tam). 

 

Učenec, ki dobro razume matematične pojme, mora obvladati proceduralno znanje in vedeti 

mora, kdaj bo uporabil določen postopek pri reševanju aritmetičnih problemov, da bo pri 

reševanju tega problema uspešen. Večina učencev s specifičnimi učnimi težavami ni 

sposobnih samostojno, le na osnovi konceptualnega matematičnega znanja razviti potrebno 

proceduralno znanje, zato je potrebno postopke v procesu poučevanja sistematično razvijati. 

Ko učenec postopek razume, potrebuje veliko vaj, da bo postopek lahko izvajal v čim krajšem 

času in s čim manj napakami (Geary, 1994, v Kavkler, 2007). Učenec postopke utrjuje tako, 

da rešuje veliko različnih in zanj zanimivih aritmetičnih problemov z uporabo različnih 

postopkov in opor, pri čemer je še posebej pomembna verbalizacija postopkov. Učencu s 

specifičnimi učnimi težavami lahko služi kot model učenec, ki srednje dobro obvlada 
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postopek, ker uporablja ustrezen besednjak in korake v postopku, a hkrati ni prehiter. 

Postopke učenec vadi toliko časa, da jih izvaja avtomatizirano (prav tam). 
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4. STRATEGIJE PISNEGA IZKAZOVANJA ZNANJA 

 
Ugotavljanje matematičnega znanja učencev je neločljivi del poučevanja matematike, saj 

moramo že med učnim procesom ugotoviti učenčevo neustrezno razumevanje in pravočasno 

ukrepati ter hkrati tudi znanje preverjati po končanem učnem procesu, na primer ob zaključeni 

obravnavi kakšne vsebine, ob zaključku ocenjevalnega obdobja..., ko želimo ugotoviti, kako 

dobro so obravnavane vsebine učenci usvojili (Magajna, 2013).  

 

Učitelj ugotavlja oziroma vrednoti učenčevo znanje s preverjanjem in ocenjevanjem znanja. 

Preverjanje znanja je sistematično in načrtno zbiranje podatkov, ki učencu in učitelju nudijo 

povratno informacijo, katere dele snovi oziroma cilje je učenec v večji ali manjši meri usvojil. 

Z ocenjevanjem znanja, ki sledi preverjanju znanja, pa učnim dosežkom učencev dodelimo 

številčno vrednost oziroma oceno, ki ima usmerjevalno in selekcijsko funkcijo, saj je v pomoč 

pri šolskem in poklicnem usmerjanju učenca (Marentič Požarnik, 2000). 

 

Učenci pogosto pri pisnem preverjanju znanja ne dosegajo rezultatov, ki se jih od njih 

pričakuje. Vzroke za to najpogosteje iščemo v učencih samih, v učitelju, v kurikulumu, … 

redko pa se vprašamo po učinkovitosti učenčevih strategij, ki jih uporabljajo pri pisnem 

ocenjevanju znanja (Indermuehle, 2003). Scruggs in Mastropieri (1988, v LaFrance Holzer 

idr., 2009) poudarita, da strategije pisnega izkazovanja znanja niso namenjene lažnemu 

napihovanju rezultatov, ampak pomagajo učencem, da pokažejo svoje znanje in rešijo 

preizkus znanja po svojih najboljših močeh. K. Indermuehle (2003) pri tem izpostavi 

pomanjkljivost, da poučevanje strategij pisnega izkazovanja znanja ni del nacionalnih 

kurikulov na kateri koli stopnji šolanja, kljub temu da se pisni preizkusi znanja pojavljajo na 

vseh ravneh. 

 

Učitelji si pri izvajanju pisnega ocenjevanja znanja v večini želijo, da bi na uspešnost izvedbe 

vplivali le vsebina in težavnost preizkusa ter znanje, ki ga poseduje učenec. Vendar pa na 

rezultate pisnega izkazovanja znanja vpliva tudi vedenje učenca v testni situaciji, njegovi 

občutki in odzivi na testno situacijo, zato je pomembno, da učenci poznajo in uporabljajo 

ustrezne strategije pisnega izkazovanja znanja (Stenlund idr., 2017a). Tako tudi D. Kunaver 

(2008) poudarja, da je vsako pisno ocenjevanje znanja za učence neke vrste izpit, ki mu mora 

biti učenec kos ne le z znanjem, ampak tudi s spretnostjo pisanja testov. Strategij pisanja 

testov pa je potrebno učence naučiti, kar je še posebej pomembno za učence z učnimi 

težavami (Dolly in Williams, 1986, v Dodeen, 2008).  

 

Nekateri avtorji trdijo, da so usvojene strategije pisnega izkazovanja znanja enako pomembne 

kot znanje učne snovi, ki se jo v testni situaciji preverja (Langerquist, 1982, v Dodeen, 2008). 

Raziskave so namreč pokazale, da imajo učenci z dobrimi strategijami izkazovanja znanja 

(Vattanapath in Jaiprayoon, 1999, v Dodeen, 2008): 

 

- boljši odnos do pisnega izkazovanja znanja; 

- izkazujejo manj strahu do ocenjevanja znanja; 
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- pri ocenjevanju znanja dosegajo boljše rezultate. 

 

Če je učenec zahtevano učno snov dobro usvojil, lahko pri ocenjevanju znanja zaradi 

pomanjkljivih strategij izkazovanja znanja doseže slab rezultat (Sweetnam, 2003, v Dodeen, 

2008). 

 

Učinkovita uporaba strategij pisnega izkazovanja znanja je opredeljena kot zmožnost 

posameznika, da dobro izkazuje svoje znanje zaradi dobrih sposobnosti uporabe strategij 

pisnega izkazovanja znanja. Če ima učenec pomanjkljivo usvojene strategije pisnega 

izkazovanja znanja, pa lahko le-to vpliva na doseganje slabših rezultatov pri pisnem 

ocenjevanju znanja (Scruggs in Mastropieri, 1988, v LaFrance Holzer idr., 2009). Kljub temu 

da se učenec dobro pripravi na pisni preizkus, mu pomanjkanje veščin na področju strategij 

pisnega izkazovanja znanja onemogoča izkazovanje njegovega pravega znanja in posledično 

pridobi slabšo oceno (Dodeen, 2008; LaFrance Holzer idr., 2009). 

 

Ellis in A.M. Ryan (2003, v Stenlund idr., 2017a) strategije pisnega izkazovanja znanja 

opredelita kot pravila v postopku, ki se uporabljajo za razumevanje in reševanje testnih 

preizkusov, med tem ko Dolly in Williams (1986, v Stenlund idr., 2017a) strategije pisnega 

izkazovanja znanja poimenujeta kot veščine, ki jih učenec lahko uporabi, da izboljša svoje 

rezultate pri pisnem ocenjevanju znanja ne glede na njegovo vsebino.  

 

Scruggs, K. Bennion in Lifson (1985) opozarjajo, da imajo učenci z učnimi težavami manj 

usvojenih strategij za pisno izkazovanje znanja kot učenci brez težav z učenjem, kar omejuje 

njihovo sposobnost, da na pisnem izkazovanju znanja resnično izkažejo svoje pravo znanje. 

Tako se je v zadnjih letih zanimanje za preučevanje strategij pisnega izkazovanja znanja in 

njihovega vpliva na uspešnost učencev povečalo (Hong idr., 2006; Walker, 2010), saj so 

različne raziskave dokazale, da dobre strategije pisnega izkazovanja znanja pozitivno vplivajo 

na dosežke učencev z učnimi težavami (LaFrance Holzer idr., 2009). 

 

Pozitiven vpliv učenja strategij pisnega izkazovanja znanja na dosežke učencev z učnimi 

težavami potrjuje tudi K. Indermuehle (2003), ki v svoji raziskavi oblikuje nekaj nasvetov za 

uspešno poučevanje strategij pisnega izkazovanja znanja, in sicer: 

 

- poučevanje strategij naj poteka v času pouka – za učinkovito implementacijo strategij 

v učni načrt naj se jih poučuje na dnevni ravni; 

- poučevanje strategij na različnih predmetnih področij – vsak učitelj naj v svoj učni 

načrt vključi poučevanje strategij pisnega izkazovanja znanja; 

- začetek poučevanja strategij že na ravni elementarnega šolanja – poučevanje strategij 

že na elementarni ravni šolanja lahko zmanjša učencem strah, ki ga imajo lahko pri 

pisnem ocenjevanju znanja. 
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4.1  Prilagoditve pri pisnem preverjanju in ocenjevanju znanja za učence 

s PPPU 

 

Učenci s PPPU imajo po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011) zakonsko 

opredeljene pravice, med katerimi je tudi pravica do prilagoditve načina preverjanja in 

ocenjevanja matematičnega znanja (7. člen). Na podlagi strokovnega mnenja, ki ga pripravi 

komisija za usmerjanje prve stopnje, Zavod Republike Slovenije za šolstvo izda odločbo o 

usmeritvi prve stopnje (30. člen). 30 dni po dokončnosti izdane odločbe o usmeritvi prve 

stopnje mora nato vzgojno-izobraževalni zavod, v katerega je otrok usmerjen, izdelati za OPP 

individualiziran program, v katerega se zapiše tudi potrebne prilagoditve pri preverjanju in 

ocenjevanju znanja (36. člen).  

 

Prilagoditve pri preverjanju in ocenjevanju znanja ne smejo temeljiti le na redukciji 

kompleksnosti snovi, ampak predvsem na prilagoditvah, načinih in oblikah postavljanja 

vprašanj, na posredovanju odgovorov in na količini opor, ki učencu s PPPU omogočijo 

optimalno izkazovanje znanja. Te prilagoditve, ki jih mora učenec imeti zapisane v 

individualiziranem programu, morajo upoštevati njegova močna področja in njegove posebne 

vzgojno-izobraževalne potrebe (Kavkler idr., 2008; Vipavc in Kavkler, 2015), saj nobena 

oblika prilagoditve pri preverjanju in ocenjevanju znanja ne koristi vsem učencem, ki imajo 

učne težave (Fuchs, Fuchs in Capizzi, 2005). 

 

Glavni namen prilagoditev pri preverjanju in ocenjevanju znanja je, da se učencu zagotovi 

najboljše pogoje, ki mu omogočajo, da pokaže svoje znanje, ne da bi ga pri tem ovirali 

njegovi primanjkljaji oziroma motnja, pri čemer gre največkrat za spreminjanje načina, kako 

je neka naloga prikazana, in ne v tolikšni meri za spreminjanje vsebine preizkusa (Kavkler in 

Košak Babuder, 2015). Implementacija ustreznih prilagoditev lahko torej odstrani ovire, ki 

preprečujejo učencu, da izkaže svoje optimalno znanje, in s tem zmanjšajo vpliv njegovih 

primanjkljajev na izkazovanje znanja (Tindal in Fuchs, 2000), zato je potrebno učencu s 

posebnimi potrebami zagotoviti prilagoditve in pripomočke, ki mu omogočajo izkazovanje 

znanja in sposobnosti (Kupljenik, 2007). 

 

A. Nagode idr. (2008) navajajo naslednje prilagoditve pri preverjanju in ocenjevanju učencev 

s PPPU: 

 

- način posredovanja vprašanj – ta naj bodo konkretna in enoznačna, zahtevnejša 

vprašanja in kompleksnejša navodila naj bodo razdeljena na podvprašanja ter na 

enostavnejša navodila, učitelj naj sproti preverja učenčevo razumevanje navodil; 

- način posredovanja odgovorov – znanje učencev z recimo izrazitimi bralno-

napisovalnimi težavami naj se preverja predvsem ustno, z grafično predstavljenimi 

rezultati, s praktičnimi izdelki…; 

- čas ocenjevanja znanja – učencem, ki nimajo avtomatizirane tehnike pisanja, branja 

in računanja ter tiste z organizacijskimi težavami čas ustrezno podaljšamo, pri tem pa 

je za te učence pomembno, da ne rešujejo vprašanj ali nanje ustno odgovarjajo pod 



18 
 

časovnim pritiskom, prav tako pa je pri odločanju glede dolžine podaljšanega časa 

treba upoštevati učenčevo utrudljivost. J. Vipavc (2015) izpostavi, da lahko pritisk, da 

mora biti naloga hitro rešena, na učenca, ki ima na primer težave z vidnim 

razločevanjem, vpliva tako, da le-ta prezre spremembo računskega znaka, na primer + 

v -. M. LaFrance Holzer idr. (2009) ugotavljajo, da večina učencev z učnimi težavami 

podaljšan čas izpostavijo kot najkoristnejšo prilagoditev pri pisnem izkazovanju 

znanja. G. Kverh Žgur (2016) poudari, da se čas pisnega ocenjevanja znanja s PPPU 

podaljša v skladu z njihovimi potrebami, da ne čutijo časovnega pritiska; 

- organizacijo preverjanja – ta lahko poteka v delih, kar pomeni, da preverjanje 

razdelimo na dve enoti ali več in ga tako izvajamo v dveh ali več delih; 

- obliko pisnih gradiv za preverjanje znanja – v pisno gradivo za preverjanje znanja 

vključimo več grafičnih in barvnih opor, več vprašanj odprtega in izbirnega tipa,  večji 

razmik med vrsticami, vsako vprašanje uvrstimo na svoj list, prav tako se lahko pri 

določenem tipu vprašanj učencu pomaga z vključevanjem nazornih zgledov oziroma 

primerov reševanja… Če na primer učencu s PPPU ne bi prilagajali gradiva in bi od 

njega zahtevali, naj pokaže usvojeno znanje na podlagi rednih, neprilagojenih gradiv, 

ne bi mogli ugotoviti njegovega dejanskega znanja (Clement Morrison, 2008); 

- rabo tehničnih pripomočkov – ti zajemajo rabo računalnika, računala, diktafona, 

didaktičnih materialov in ponazoril, ki pa jih učenec za konkretizacijo uporablja že v 

času pridobivanja in utrjevanja znanja… Učenec mora imeti možnost izbire 

pripomočkov glede na svoje posebne potrebe (Vipavc in Kavkler, 2015); 

- prostorske pogoje – če pri učencu opazimo, da se pri ustnem odgovarjanju pred celim 

oddelkom pojavi izrazit strah, njegovo znanje preverimo v »tihem« kotičku v učilnici 

ali zunaj učilnice, saj tudi Fuchs idr. (2005) ugotavljajo, da se tako zmanjša vpliv 

motečih dejavnikov… 

 

M. Kavkler in M. Košak Babuder (2015) izpostavita najpogostejše prilagoditve, ki so jih pri 

pisnem ocenjevanju znanja deležni učenci z učnimi težavami pri reševanju matematičnih 

besedilnih nalog, in sicer: 

 

- podaljšan čas; 

- list, na katerem so zapisana matematična dejstva, osnovne formule ali poštevanka; 

- uporaba žepnega računala, saj pri reševanju matematičnih besedilnih nalog ni v 

ospredju preverjanje računanja, ampak reševanje problema; 

- razdelitev delovnih listov na posamezne matematične besedilne naloge; 

- spremenjena oblika črk – sans serifne oblike, kot na primer Arial, Calibri, Verdana,… 

ki omogočajo lažjo berljivost besedila; 

- večje črke za lažje branje, pregledovanje podatkov in hitrejše procesiranje informacij; 

- manjše število nalog, ki preverjajo isto znanje; 

- večji razmik med vrsticami besedila za lažje sledenje in podčrtavanje informacij; 

- več prostora med posameznimi nalogami, dovolj prostora za odgovore, manjše število 

nalog... 
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Učenec s PPPU lahko izkazuje svoje znanje, spretnosti reševanja problemov na njemu 

edinstven način, zato je učitelj tisti, ki je odgovoren, da za učenca načrtuje raznovrstne 

naloge, s katerimi učencu omogoči, da pokaže svoje razumevanje in poznavanje naučenega. 

Zato učencu s PPPU ustrezno načrtovani preizkusi omogočajo različne načine izkazovanja 

znanja, zagotavljajo različne ravni težavnosti in kompleksnosti nalog ter mu zagotavljajo 

ustrezno podporo (Pulec Lah, 2008).  

 

S. Pulec Lah (2008) poudari, da mora učenec nujno poznati prilagoditve, kadar mu je 

omogočena raba določenih posebnih pripomočkov pri preverjanju znanja, saj prilagoditve (na 

primer raba različnih pomagal, preverjanje v drugem prostoru ob drugi osebi,…), s katerimi 

učenec ni seznanjen že v času usvajanja, utrjevanja in ponavljanja vsebin, lahko zanj 

predstavljajo prej oviro kot oporo. Ob neuspehu učenca pri preverjanju ali ocenjevanju znanja 

moramo razmisliti, ali je njegov neuspeh posledica njegove nepripravljenosti, neusvojenih 

znanj ali pa so na neuspeh vplivali tudi vrsta in oblika preizkusa ter fizično ali čustveno 

okolje, v katerem je preverjanje znanja potekalo (Pulec Lah, 2008). A. Žakelj in M. Valenčič 

Zuljan (2015) poudarita, da je za učence s težavami pri učenju matematike pomembno 

oblikovati jasne kriterije ocenjevanja in jih učencem čim nazorneje predstaviti ter ob ocenah 

in rezultatih učencem nuditi podrobno in poglobljeno povratno informacijo, se o dosežkih z 

učenci pogovoriti in jih nato usmeriti v nadaljnje učenje. 

 

4.2  Splošne strategije pisnega izkazovanja znanja 

 

Splošne strategije pisnega izkazovanja znanja razdelimo na tri dele (Kavkler idr., 2010; Biçak, 

2013; Stenlund idr., 2017a), in sicer strategije pred in med pisnim izkazovanjem znanja in po 

njem. Te strategije vključujejo tako kognitivne kot metakognitivne strategije (Hong idr., 

2006; LaFrance Holzer idr., 2009; Biçak, 2013; Stenlund idr., 2017a), pri čemer Nelson in 

Narens (1994, v Košak Babuder, 2012) definirata metakognicijo kot spremljanje in kontrolo 

kognitivnih procesov. Hong idr. (2006) izpostavijo, da učenje strategij pisnega izkazovanja 

znanja omogoča učencu prevzem nadzora nad lastnim procesom reševanja pisnega 

preverjanja znanja, kar pozitivno vpliva na njegovo učinkovitejše izkazovanje znanja. 

 

4.2.1 Strategije pred pisnim izkazovanjem znanja 

 

Strategije pred izkazovanjem znanja M. Kavkler idr. (2010) delijo na strategije, ki jih učenec 

izvede noč pred pisnim preverjanjem znanja, in tiste, ki jih izvede na dan preverjanja znanja. 

Strategije, ki jih učenec izvede noč pred pisnim preverjanjem znanja so (Kavkler idr., 2010): 

 

- učenec naj ponovno prebere učno gradivo; 

- prepriča naj se, da ima pripravljeno vse, kar bo potreboval pri preverjanju znanja 

(svinčnik, radirka...); 

- še enkrat naj preveri, kdaj in kje bo preverjanje znanja potekalo; 

- spat naj gre zgodaj in si tako zagotovi zadosten in dober spanec. 

 

javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22BI%C3%87AK%2C%20Bayram%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22BI%C3%87AK%2C%20Bayram%22%7C%7Csl~~rl','');
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Strategije, ki naj jih učenec naredi na dan preverjanja znanja, pa so (Kavkler idr., 2010): 

 

- nastavi naj si budilko in vstane dovolj zgodaj, saj si bo tako zagotovil dovolj časa, da 

pravočasno pride v šolo; 

- poje naj zdrav zajtrk, ki naj vključuje enostavne sladkorje (sadni sok), kompleksne 

ogljikove hidrate (kosmiči ali toast) in proteine (mleko, jajca, meso, sir). Tak obrok bo 

učencu zagotovil, da bo njegov krvni sladkor ostal na stabilni ravni; 

- starejši učenci lahko zaužijejo kofein, saj je znano, da le-ta zvišuje budnost in 

učinkovitost; 

- prepriča naj se, da ima s seboj vse, kar bo potreboval za opravljanje preverjanja 

znanja; 

- s seboj si lahko vzame tudi kakšno sadje, ki mu bo pomagalo ohraniti ustrezno raven 

krvnega sladkorja (Kavkler idr., 2010). 

 

Poleg že navedenih strategij C. Vorderman (2017) izpostavi še pomen gibanja, saj so 

raziskave pokazale, da 20 minut telovadbe (na primer hoja, tek, kolesarjenje…) pred 

preverjanjem znanja spodbudi boljše delovanje možganov za vsaj dve uri. Prav tako je 

pomembno, da se učenec dobro naspi. Če zadnjo noč pred preverjanjem učenec bedi, mu to ne 

prinese nič dobrega, ker bo pri preverjanju znanja preutrujen, da bi lahko dobro deloval. 

Dober spanec lahko pomembno prispeva k temu, da učenec na preverjanju doseže boljši 

rezultat, saj je utrujenost velikokrat vzrok za nepotrebne napake. Avtorica svetuje, da naj 

učenci poskusijo vsako noč spati vsaj devet ur. Zadostno količino spanca kot najpomembnejšo 

strategijo pred pisnim izkazovanjem znanja izpostavi tudi Dudek (1997, v Indermuehle, 

2003). 

 

Tako kot M. Kavkler idr., (2010) tudi C. Vorderman (2017) spodbuja učence k zdravemu 

prehranjevanju, še posebej pred preverjanjem znanja. C. Vorderman (2017) svetuje, da naj 

učenec je hrano, ki energijo sprošča počasi, kot na primer testenine, jajca in banane. Učenec 

pa naj v telo vnese tudi dovolj tekočine, saj le-ta vpliva na njegovo boljše delovanje. Poleg 

tega pa se veliko učencev med preverjanjem znanja poti, kar pomeni, da lahko postanejo 

dehidrirani (Vorderman, 2017). 

 

Strategije pred pisnim izkazovanjem znanja opisujeta tudi J. Kesselman – Turkel in Peterson 

(2003), ki navajata naslednje strategije: 

 

- učenec naj noč pred preverjanjem znanja spi dovolj časa, saj pomanjkanje spanca 

vpliva na motnje spomina; 

- učenec naj bo pozitivno naravnan in verjame v svoj uspeh; 

- na preverjanje znanja naj učenec ne zamuja, ampak naj pride nekaj minut pred 

začetkom; 

- iz svoje okolice naj izključi čim več motečih dejavnikov, kar naredi tako, da sede stran 

od oken in prehoda, sede stran od učencev, katerih aktivnosti so zanj lahko moteče, v 

kolikor je v učilnici slaba svetloba, naj se namesti neposredno pod luč; 

- s seboj naj ima dovolj pisal in vse ostale pripomočke, potrebne za preverjanje znanja; 



21 
 

- obleče naj se dovolj toplo, da ga ne bo zeblo; 

- s seboj naj ima uro za lažji nadzor nad časom. 

 

Kot smo opisali, različni avtorji navajajo različne strategije, ki naj jih uporabi učenec pred 

pisnim izkazovanjem znanja. Strategije, ki so skupne različnim avtorjem, so zadostna količina 

spanja pred preverjanjem znanja, učenec naj se zdravo prehranjuje, na preverjanje znanja naj 

učenec ne zamuja in naj ima s seboj vse potrebne pripomočke, ki jih bo pri preverjanju znanja 

potreboval. 

 

4.2.2 Strategije med pisnim izkazovanjem znanja 

 

Splošne strategije med pisnim izkazovanjem znanja, ki omogočijo boljše izkazovanje znanja, 

so npr. (Hong idr., 2006; Kavkler idr., 2010; LaFrance Holzer idr., 2009) da pregledamo 

celoten preizkus pred pričetkom reševanja, razporedimo čas, testne naloge rešujemo od lažjih 

k težjim, prezahtevne naloge izpustimo in se vrnemo k njim ob koncu preizkusa, ob zaključku 

pisanja pregledamo ali so naloge rešene pravilno... pri čemer Hong idr. (2006) poudarijo, da 

trening strategij med pisnim izkazovanjem znanja pri učencih zmanjšuje strah pred pisnim 

izkazovanjem znanja, učinkoviteje izkazujejo svoje znanje, kar pa vpliva na doseganje boljših 

rezultatov na pisnem preverjanju znanja. Avtorji poudarijo, da je še posebej pomembno 

učenje strategij v sodobnem času, ko se v šolskih sistemih vedno bolj poudarja odgovornost 

za lastni uspeh in pomen doseganja dobrih učnih rezultatov. 

 

V nadaljevanju magistrske naloge natančneje predstavljamo strategije med pisnim 

izkazovanjem znanja, ki jih v strokovni literaturi prestavljajo različni avtorji. 

 

Strategije med izkazovanjem znanja M. Kavkler idr. (2010) delijo na strategije, ki jih učenec 

uporabi med pisnim preverjanjem znanja in proti koncu preverjanja znanja. Strategije, ki naj 

jih učenec uporabi med pisnim preverjanjem znanja, so (Kavkler idr., 2010): 

 

- na mizo v učilnico naj zloži vse pripomočke in opremo, ki jo bo na pisnem preverjanju 

potreboval, ter udobno sede, saj mu bo to pomagalo ohranjati koncentracijo; 

- najprej preleti celoten preizkus preverjanja znanja – prepriča se, da razume navodila in 

vprašanja; 

- ko se pisanje začne, je najpomembneje, da ostane miren – pomaga mu lahko globoko 

dihanje, sprostitev ramen…; 

- naj ne gleda drugih – to ga lahko zmede in zmoti njegov proces razmišljanja; 

- pozoren naj bo na čas – oceni naj, koliko časa lahko porabi za določeno vprašanje; 

- na prvih 50% vprašanj je lažje odgovoriti – zato naj odgovori na vsa ta vprašanja; 

- na naslednjih 25% vprašanj je težko odgovoriti; 

- na zadnjih 25% vprašanj je najtežje odgovoriti; 

- odgovori naj na vsa zahtevana vprašanja, tako bo imel več možnosti, da dobro opravi 

preverjanje znanja; 

- najprej naj odgovori na najlažja vprašanja, saj bo s tem zmanjšal svojo tesnobo in 

napetost; 
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- vsako vprašanje naj prebere dvakrat in šele nato odgovori nanj; 

- uporabi naj ves čas, ki ga ima na voljo za pisanje, in ne hiti z vprašanji – namen 

pisnega preverjanja ni, da ga reši čim hitreje, ampak da ga opravi dobro; 

- pri vsakem vprašanju si naj najprej napiše ključne točke, ker se bo tako lažje spomnil 

vseh pomembnih stvari, ki jih mora vključiti v odgovor; 

- odgovori naj le na vprašanja, na katera mora odgovoriti (Kavkler idr., 2010). 

 

M. Kavkler idr. (2010) svetujejo, da naj si učenec proti koncu pisnega preverjanja znanja 

skuša rezervirati 10 minut časa, da: 

 

- pregleda celoten preizkus – preveri naj, ali je odgovoril na vsa vprašanja; 

- prebere naj svoje odgovore in preveri, če je kje naredil kakšno napako; 

- preveri, če je svoje ime in vse druge potrebne podatke napisal na vse liste oziroma na 

temu namenjen prostor. 

 

Prav tako pa nam M. Kavkler idr. (2010) predstavijo tudi strategije za opravljanje različnih 

tipov vprašanj na preverjanju znanja. Tako svetujejo, da pri odgovorih na esejski tip vprašanj 

uporabi učenec naslednje strategije (Kavkler idr., 2010): 

 

- pri odgovarjanju na vprašanja (esejskih ali krajših) naj upošteva vrstni red. Če na 

katero od vprašanj ne zna odgovorit, to vprašanje označi in se k njemu vrne kasneje; 

- v vprašanju najprej podčrta ključne besede; 

- oblikuje naj kratek esejski načrt, tako da si zapiše osnovne točke, na osnovi katerih 

oblikuje odgovore; 

- odgovore oblikuje v obliki eseja, ki je sestavljen iz petih odstavkov, pri čemer na 

začetku eseja ne pozabi oblikovati jasne uvodne izjave, ki bo pokazala, da je vprašanje 

razumel. V vsakem naslednjem odstavku navede izjavo, ki bo potrdila njegov 

odgovor. Esej konča z zaključnim odstavkom, ki bo pokazal, da je s svojim 

odgovorom utemeljil svojo začetno izjavo; 

- zaveda naj se, da esej ne bo ocenjen na podlagi količine napisanega, ampak na podlagi 

odgovorov na zastavljena vprašanja, zato naj v eseju ne napiše vsega, kar ve o izbrani 

temi; 

- pozoren naj bo na čas – naj ne porabi preveč časa za odgovore, ki jih dobro zna, ker 

mu bo zmanjkalo časa za odgovore na ostala vprašanja; 

- če se zgodi, da mu začne primanjkovati časa, je bolje, da na vsako vprašanje odgovori 

delno, kot da kakšno vprašanje izpusti v celoti; 

- piše naj čitljivo, da bo tekst berljiv; 

- če lahko, naj pri odgovarjanju uporablja sheme, saj lahko s tem velikokrat bolje razloži 

bistvo določene teme kot z besedami (Kavkler idr., 2010). 

 

Pri odgovarjanju na vprašanja z možnostjo izbire pravilnega odgovora pa M. Kavkler idr. 

(2010) navajajo naslednje strategije: 
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- zmanjša naj si izbiro, saj si z izločevanjem tistih odgovorov, ki so očitno napačni, 

zmanjša število možnih odgovorov; 

- če se točke v primeru nepravilnih odgovorov ne odštevajo, potem naj ugiba odgovor, 

saj bo tako izkoristil določeno verjetnost, da na vprašanje odgovori pravilno in dobi 

tako vsaj kakšno točko. 

 

Prav tako C. Vorderman (2017) poleg strategij pred pisnim izkazovanjem znanja navaja tudi 

strategije, ki naj jih uporabi učenec med pisnim izkazovanjem znanja, in sicer: 

 

- skrbno prebere navodila in poskrbi, da jih bo pri odgovarjanju na vprašanje upošteval, 

vendar naj ne začne brati nalog, dokler mu tega ne dovolijo učitelji; 

- preden začne odgovarjati na vprašanja, naj najprej prebere vsa in se nato odloči, na 

katera bo odgovoril najprej. Pomembno je, da ne porabi preveč časa za naloge, o 

katerih ve zelo malo ali jih ne zna rešiti. Najprej naj reši najlažje naloge, ne najtežjih; 

- pri oblikovanju odgovorov naj pokaže vmesne korake, da se vidi proces, po katerem 

dela; 

- vzame naj si čas in napiše koncept, kako bo odgovoril na vprašanja, ki so zanj 

zapletena. Rezultat takega načrtovanja so po navadi bolj jasni in urejeni odgovori; 

- pri oblikovanju odgovora naj ne hiti, pomembno je, da si vzame dovolj časa za 

razmislek in poudari bistveno; 

- pozoren naj bo, da se ne zadrži predolgo pri enem vprašanju – spremlja naj, koliko je 

ura; 

- čas naj si razporedi vnaprej in na podlagi števila točk, ki jih doseže pri posamezni 

nalogi, poskuša predvideti, koliko ključnih točk se pričakuje od njega in koliko časa 

potrebuje za odgovarjanje na vprašanje; 

- preverjanje znanja je vedno časovno omejeno, zato je pomembno, da v odgovore 

vključi samo vsebino, po kateri sprašuje vprašanje; 

- naj ne odgovarja na več vprašanj, kot se od njega zahteva, saj zaradi tega ne dobi 

dodatnih točk; 

- z reševanjem preverjanja znanja naj ne konča pred iztekom časa. Če preverjanje reši 

prej, naj še enkrat dobro prebere svoje odgovore, popravi pravopisne in slovnične 

napake ter ponovno preveri podatke;                

- nobeno vprašanje ne zahteva, da o obravnavani snovi napiše popolnoma vse, kar ve in 

zna. Zato je pomembno, da razmisli, o čem ga vprašanje sprašuje. Vprašanje naj 

prebira toliko časa, dokler ni prepričan, da razume, po čem ga sprašuje (Vorderman, 

2017). 

 

C. Vorderman (2017), tako kot M. Kavkler idr. (2010), predstavi strategije pisnega 

izkazovanja, ki jih lahko uporabi učenec med odgovarjanjem na esejska vprašanja in 

vprašanja izbirnega tipa.  

 

Pri odgovarjanju na esejska vprašanja C. Vorderman (2017) učencu svetuje uporabo 

naslednjih strategij: 
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- piše naj čitljivo in razločno, da bo ocenjevalec lažje ocenil njegov izdelek; 

- uvod pri odgovoru esejskega tipa naj bo kratek; 

- v osrednjem delu odgovora mora pokazati resnično razumevanje snovi; 

- esejski tip odgovora naj vedno zaključi s sklepom, v katerem jasno povzame svoje 

utemeljitve; 

- ker je čas reševanja omejen, je pomembno, da hitro preide k bistvu odgovora in ga 

jasno napiše; 

- ob koncu preverjanja je pomembno, da prebere svoj zapis in popravi slovnične in 

pravopisne napake; 

- kvaliteta je pomembnejša kot kvantiteta, kar pomeni, da bo dobro oceno z veliko 

verjetnostjo prinesla vsebina odgovora in ne količina napisanega (Vorderman, 2017). 

 

Pri odgovarjanju na vprašanja izbirnega tipa pa C. Vorderman (2017) navaja naslednje 

strategije: 

 

- preden začne reševati, naj hitro prebere vsa vprašanja, da bo vedel, koliko jih je, in 

oceni njihovo zahtevnost; 

- najprej naj odgovori na vprašanja, na katere pozna odgovore, nato pa naj se vrne k 

reševanju težjih vprašanj; 

- če ni prepričan, kateri odgovor je pravilen, naj izloči odgovore, za katere ve, da so 

napačni; 

- če kljub izločitvi očitno napačnih odgovorov še vedno ne pozna pravilnega odgovora, 

naj poskusi ugibati, če za napačen odgovor učitelj ne odšteje točk. V pomoč mu je 

lahko namig, da če trditev vključuje »absolutne« besede, kot so »nikoli«, »vedno«, 

»vsi« in »samo«, ponavadi ni pravilna; 

- včasih so pravilni vsi odgovori oziroma odgovor »vse našteto«; 

- ko preverjanje znanja reši, naj ga še enkrat pregleda; 

- poskrbi naj, da bodo odgovori jasno označeni (Vorderman, 2017). 

 

Pet pravil, katerim naj učenec med pisnim izkazovanjem znanja sledi po D. Kunaver (1998), 

so: 

 

- prvo pravilo: navodila nalog mora natančno prebrati, saj je za veliko neuspešnih testov 

krivo površno branje navodil; 

- drugo pravilo: razporediti si mora čas. Če ima na voljo za reševanje preizkusa znanja 

30 minut in le-to vsebuje 20 vprašanj, pomeni, da ima na voljo nekaj več kot minuto 

za posamezno vprašanje, torej se ne sme predolgo zadržati pri posameznem vprašanju; 

- tretje pravilo: najprej naj odgovori na vprašanja, na katera pozna odgovor, in ne 

izgublja časa za vprašanja, na katera odgovorov ne pozna. Ta vprašanja naj izpusti in 

se vrne k njim, ko reši druge naloge; 

- četrto pravilo: če misli, da mora prepisovati, naj prepiše s svojega »plonk listka« in ne 

iz sosedovega preverjanja znanja, pri tem pa naj preveri, kar prepiše; 
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- peto pravilo: čim več odgovorov naj poizkuša ugotoviti iz samih vprašanj, na primer 

če dobi vprašanje v prihodnjem času, tudi odgovori v prihodnjem času – besede naj 

ponovi v malo drugačnem vrstnem redu (Kunaver, 1998). 

 

Za potrebe poučevanja učencev strategij med pisnim izkazovanjem znanja v Turčiji je Biçak 

(2013) oblikoval 17 strategij, ki učencem pomagajo pri doseganju boljših rezultatov pri pisnih 

preverjanjih znanja, in sicer: 

 

- razporedimo si čas reševanja vsakega dela oziroma vprašanja preverjanja znanja pred 

pričetkom reševanja; 

- vrstni red reševanja uskladimo glede na število točk, ki jih dobimo pri posamezni 

nalogi; 

- pri posameznem vprašanju se ne zadržujemo predolgo; 

- na vprašanja odgovarjamo čim hitreje; 

- vprašanja, na katera ne znamo odgovoriti, izpustimo; 

- odgovore poizkušamo sklepati iz samih vprašanj; 

- pri oblikovanju odgovora uporabimo vse informacije, ki so dane v vprašanju; 

- vprašanja, ki jih izpustimo, označimo in se vrnemo k njim kasneje; 

- odgovoriti poizkušamo na vsa vprašanja v preverjanju znanja; 

- v vprašanju podčrtamo pomembne informacije; 

- pri vprašanjih izbirnega tipa najprej izločimo odgovore, za katere smo prepričani, da 

niso pravilni; 

- vprašanja po potrebi preberemo večkrat – dokler ne razumemo njihove vsebine; 

- pri vprašanjih izbirnega tipa preberemo vse možne dane odgovore in nato izberemo 

pravilni odgovor; 

- pri vprašanjih izbirnega tipa izločimo odgovore, ki se popolnoma razlikujejo od 

ostalih odgovorov; 

- pozorni smo na to, ali smo na isti strani preverjanja znanja obkrožili odgovore v istem 

zaporedju (na primer vedno smo obkrožili tretji odgovor po vrsti); 

- pri vprašanjih izbirnega tipa ugibamo pravilen odgovor šele takrat, ko izločimo toliko 

odgovorov, da nam ostaneta le še dva možna (Biçak, 2013). 

 

Štiri strategije pisnega izkazovanja znanja, ki jih avtorja Mastropieri in Scruggs (1992, v 

Indermuehle, 2003) izpostavita kot nujne, da jih med pisnim preverjanjem uporabijo tako 

učenci z učnimi težavami kot učenci brez učnih težav, so: 

 

- strategija ekonomične izrabe časa: učenec mora naloge reševati čim hitreje, brez 

nepotrebnega zadrževanja pri posamezni nalogi, najprej naj reši naloge, ki jih zna, 

težje naloge pa naj izpusti in jih reši zadnje; 

- strategija izogibanja napakam: učenec naj natančno prebere navodila, v njih podčrta 

ključne informacije in preveri pravilnost svojih odgovorov; 

- strategija ugibanja: če učenec ne pozna odgovora na vprašanje, naj ga ugiba (ob 

pogoju, da napačni odgovori ne prinašajo minus točk); 
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- deduktivna strategija razmišljanja: strategija, ki vključuje izključevanje odgovorov, za 

katere je učenec prepričan, da niso pravilni (vprašanja izbirnega tipa), ali uporaba 

informacij v vprašanju ali v testu, ki mu lahko pomagajo pri oblikovanju pravilnega 

odgovora. 

 

Avtorja Mastropieri in Scruggs (1992, v Indermuehle, 2003) izpostavita, da upoštevanje 

zgoraj naštetih strategij  in drugih prilagoditev, ki pripadajo učencu s specifičnimi učnimi 

težavami, omogočajo, da bo učenec na pisnem izkazovanju znanja uspešnejši, zato je 

poučevanje strategij med pisnim izkazovanjem znanja nujno potrebno vključiti v učiteljev 

učni načrt.  

 

Strategije med pisnim izkazovanjem znanja, ki naj jih učenci uporabijo pri preverjanju 

matematičnega znanja, pa so tudi: 

(https://www.teachercreated.com/blog/2009/03/standardized-test-taking-tips-strategies-part-

iii-taking-standardized-math-tests/, 2009) 

 

- matematični jezik: učenec naj se prepriča, da je seznanjen z vsemi matematičnimi 

izrazi, ki se lahko pojavijo pri preverjanju znanja. Škoda bi bilo, da učenec ne bi znal 

rešiti naloge, ker ne bi razumel kakšnega od izrazov v navodilih; 

- podčrtaj ključne informacije: učenec naj natančno prebere navodila, podčrta ključne 

informacije, ki mu povedo, kaj mora narediti za rešitev matematičnega problema, na 

primer ali išče vsoto, razliko… 

- prepoznaj in izključi nepotrebne informacije: pogosto se zgodi, da matematični 

problem vsebuje informacije, ki niso pomembne za njegovo rešitev. Zato mora učenec 

te informacije poiskati in jih izključiti pri reševanju problema; 

- izberi strategijo: pogosto je več načinov reševanja posameznega matematičnega 

problema, zato naj učenec izbere strategijo reševanja, ki mu najbolj ustreza; 

- uporabi strategijo ocene rešitve ali prepoznavanja rešitve: v številnih primerih lahko 

učenec takoj prepozna pravilni odgovor, v drugih bo odgovor lahko učenec preprosto 

ocenil. Ocenjevanje in prepoznavanje sta dve strategiji, ki mu lahko prihranita veliko 

časa; 

- uporabi miselno računanje: včasih lahko za reševanje naloge učenec uporabi miselno 

računanje, kar mu bo prihranilo veliko časa; 

- preberi vse možnosti: učenec naj ne odgovarja na vprašanja (izbirni tip vprašanj) 

nepremišljeno, prebere naj vse možne odgovore in se nato odloči za najustreznejšega; 

- pazite na »pasti«: pogosto se lahko zgodi, da vnaprej podani možni odgovori na 

matematično nalogo vsebujejo »past«, zaradi katere se odgovor zdi pravilen, vendar je 

dejansko nepravilen, na primer: 

 

Če dodate 11,11 € na 32,73 €, bo znesek: 

A. 43.84€ več kot 32.73€ (nepravilen odgovor) 

B. 43,84€ manj kot 32,73€ (nepravilen odgovor) 

C. 11,11€ manj kot 32,73€ (nepravilen odgovor) 

D. 43,84€ (pravilen odgovor) 

https://www.teachercreated.com/blog/2009/03/standardized-test-taking-tips-strategies-part-iii-taking-standardized-math-tests/
https://www.teachercreated.com/blog/2009/03/standardized-test-taking-tips-strategies-part-iii-taking-standardized-math-tests/
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Če učenec ne prebere natančno vprašanja in vseh odgovorov, bo morda izbral kot 

pravilen odgovor a ali b možnost, saj prva vsota v odgovoru res predstavlja vsoto 

11,11€ in 32,73€; 

- uporabi ves čas: nikoli ni dobro, da pri katerem koli pisnem preverjanju znanja učenec 

hiti, še posebej pa to drži za pisno preverjanje matematičnega znanja, pri katerem je 

toliko bolj pomembno, da učenec po končanem reševanju še enkrat preveri, če so 

naloge rešene pravilno (prav tam). 

 

Hughes, J. Schumaker, Deshler in C. Mercer (1988) so oblikovali seznam strategij med 

pisnim izkazovanjem znanja in te strategije vključili v trening, ki so ga oblikovali za 

poučevanje le-teh. Strategije, ki jih Hughes idr. (1988) izpostavijo, so tudi strategije, ki so 

pogosto povzete po omenjenih avtorjih v drugi strokovni literaturi (P. Lancaster, J. 

Schumaker, Lancaster in Deshler, 2009; Hughes, Deshler, K. Ruhl in J. Schumaker, 1993; 

Hong idr., 2006; LaFrance Holzer idr., 2009; Stenlund idr., 2017a; D. Songlee, S. Miller, 

Tincani, N. Sileo in P. Perkins, 2008; Banks in Eaton, 2014). 

 

Hughes idr. (1988) poudarjajo, da uporaba strategij med pisnim izkazovanjem znanja 

učencem pomaga, da so pri izkazovanju svojega znanja učinkovitejši in uspešnejši. Trening, 

ki so ga oblikovali, omogoča, da se učenci enostavno in hitro naučijo strategij med pisnim 

izkazovanjem znanja ter izboljšajo svoje rezultate oziroma ocene pri pisnem preverjanju 

znanja na različnih predmetnih področjih. Raziskava je pokazala, da če so učenci pred 

vključitvijo v omenjeni trening pri pisnem izkazovanju znanja v povprečju dosegali 65% 

pravilnih odgovorov, so po opravljenem treningu izkazovali v povprečju 75% pravilnih 

odgovorov. V povprečju se rezultat pisnega preverjanja znanja po tem, ko je bil učenec 

vključen v omenjeni trening, zviša za 10%. Prav tako pa trening omogoči učencu, da pri 

reševanju namesto pasivne vloge prevzame aktivno vlogo. 

 

Raziskava P. Lancaster idr. (2009) je pokazala, da učenci pred vključitvijo v trening 

uporabljajo 30% vseh strategij med izkazovanjem znanja, katere spoznajo med treningom. Ob 

koncu treninga pa uporabljajo 90% predstavljenih strategij, medtem ko 11 tednov po 

končanem treningu uporabljajo še 85% predstavljenih strategij. 

 

Strategije, vključene v trening, ki so ga oblikovali Hughes idr. (1988), učencem omogočajo, 

da so uspešnejši pri pisnem izkazovanju znanja na naslednjih področjih: 

 

- bolje izkoristijo čas, ki jim je na voljo za reševanje preizkusa, in naloge rešujejo od 

lažjih k težjim; 

- natančno preberejo navodila in v njih poiščejo pomembne informacije; 

- pri reševanju preizkusa uporabljajo strategijo mnemotehnik, ki jim omogoča boljši 

priklic informacij; 

- sistematično in hitro napredujejo po preizkusu, saj najprej rešijo naloge, ki jih znajo 

rešiti, težje naloge pa izpustijo in se vrnejo k njim kasneje; 

- uporabljajo strategijo ugibanja odgovorov; 



28 
 

- uporaba strategij med pisnim izkazovanjem znanja in izgovarjanje samospodbud 

omogoči učencu samonadzor pri reševanju preizkusov.  

 

Trening strategij pisnega izkazovanja znanja je še posebej koristen tako za učence z učnimi 

težavami kot tudi specifičnimi učnimi težavami, saj ravno njim pogosto primanjkuje znanja na 

področju učinkovitih strategij, ki jih lahko uporabijo pri izkazovanju znanja. Prav tako učenci 

z učnimi težavami pri reševanju preverjanj znanja pogosto prevzamejo pasivno vlogo, saj 

verjamejo, da sami ne morejo vplivati na svoj proces izkazovanja znanja, medtem ko jim 

trening strategij omogoči, da postanejo aktivni v svojem procesu izkazovanja znanja. Pogosto 

učenci z učnimi težavami tudi izkazujejo strah pred preverjanji znanja, samogovor in 

spodbuda, ki sta vključena v trening, pa jim omogočita, da postanejo samozavestnejši že pred 

samim preverjanjem znanja kot tudi med njim samim. Avtorji povzemajo, da  uporaba 

strategij med pisnim izkazovanjem znanja, izboljša samozavest učencev v odnosu do 

preverjanj znanj in hkrati vpliva na doseganje boljših rezultatov (Hughes idr., 1988). 

 

Ker se učenci s PPPU v vse večjem številu vključujejo v programe s prilagojenim izvajanjem 

in dodatno strokovno pomočjo, je zanje še toliko pomembnejša vključenost v trening strategij 

med pisnim izkazovanjem znanja, saj se v času šolanja srečajo z velikim številom preverjanj 

znanj, ki so del vzgojno–izobraževalnega programa (Hughes idr., 1993). 

 

Avtorji treninga strategij med pisnim izkazovanjem znanja (Hughes idr., 1988) navajajo, da so 

njihove raziskave pokazale, da je kar 98% učencev z učnimi težavami uspešnih pri učenju 

strategij, če so vključeni v trening le-teh. Avtorji treninga predlagajo, da se le-ta izvaja v 

manjši skupini, ki vključuje 4 do 7 učencev in je namenjen vsem učencem, še posebej pa 

učencem z znižanimi učnimi sposobnostmi, učencem, ki imajo učne težave zaradi kulturne 

različnosti ali imajo specifične učne težave. Učenje strategij naj bi trajalo od 8 do 9 ur, vendar 

je čas poučevanja odvisen od sposobnosti učencev oziroma avtorji predlagajo, da se trening 

izvaja nekaj tednov vsak dan. 

 

Trening strategij med pisnim izkazovanjem znanja so avtorji Hughes idr. (1988) zasnovali v 

obliki mnemotehnike PIRATES (pirati). S pomočjo omenjene mnemotehnike so oblikovali 

sedem korakov, katerim sledi učitelj pri poučevanju strategij: 

 

a.) Prvi korak 

P – »prepare to succeed« (pripravi se na uspeh). V prvem koraku se učenci seznanijo z 

vplivom učenja strategij na njegov uspeh, prav tako pa se v prvem koraku uporabi tudi 

mnemotehnika »PASS«, ki pomeni P – »put name and pirates in the test« (na polo za 

preverjanje znanja zapišemo svoje ime in mnemotehniko »pirates«), A  - »allot time and 

order« (učenci razporedijo čas, ki ga imajo na voljo za reševanje, med posamezne naloge in 

določijo vrstni red reševanja nalog), S – »say affirmations« (izgovori samospodbudo) in S – 

»start within 2 minutes« (ki pomeni, da za prvi korak učenec porabi dve minuti, po tem času 

pa mora začeti reševati preverjanje znanja) (Hughes idr., 1988). 
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b.) Drugi korak 

I – »inspect instructions«, ki vključuje mnenomtehniko »RUN«, ki pomeni R – »read 

instructions carefully« (natančno preberi navodila), U – »underline« (podčrtaj pomembne 

informacije v navodilih) in N – »note special requirements« (pozoren bodi na posebne zahteve 

v nalogi, na primer podčrtaj ali obkroži pravilni odgovor, odgovarjaj v celih povedih,…). V 

drugem koraku učenci spoznajo, kako pomembno je natančno branje navodil, naučijo se 

iskanja pomembnih informacij v navodilih in spoznajo napake, ki se pogosto pojavijo pri 

učencih pri branju navodil (Hughes idr., 1988). 

 

c.) Tretji korak 

R – »read, remember, reduce« (preberi, pomni, reduciraj). Tretji korak vključuje poučevanje 

učencev natančnega in pozornega branja nalog pisnega preverjanja znanja, učijo se strategije 

pomnjenja, česa so se v povezavi z nalogo v preverjanju znanja učili pred preverjanjem, in 

uporabe strategije izključevanja očitno nepravilnih odgovorov, ki so dani pri izbirnem tipu 

vprašanj (Hughes idr., 1988). 

 

d.) Četrti korak 

A – »answer or abandon« (odgovori ali izpusti). Učenci pri tem koraku spoznajo, da se pri 

posameznih nalogah ne smejo zadržati predolgo oziroma naloge, ki jih znajo rešiti, rešijo 

takoj, naloge, ki so prezahtevne, pa izpustijo in se vrnejo k njihovemu reševanju, ko pridejo 

do zaključka preverjanja znanja. Ta korak jim omogoči, da imajo učenci dovolj časa, da lahko 

rešijo vse naloge, katerih odgovore oziroma postopek reševanja poznajo, in se ne zadržujejo 

pri nalogah, ki jih ne znajo rešiti, kar bi lahko vplivalo na to, da bi učencu zmanjkalo časa za 

reševanje nalog, ki bi jih sicer znali rešiti (Hughes idr., 1988).  

 

e.) Peti korak 

T – »turn back« (vrni se nazaj). Peti korak učence spomni, da se morajo po reševanju nalog, 

na katere so znali odgovoriti, vrniti na naloge, ki so jih izpustili v sklopu četrtega koraka. 

Sedaj poizkušajo rešiti tudi te bolj zahtevne naloge. Če so se sedaj spomnili odgovorov 

zahtevnejših nalog ali pa so odgovore na naloge našli v vsebini preverjanja znanja, na le-te 

odgovorijo, sicer nadaljujejo s šestim korakom (Hughes idr., 1988). 

 

f.) Šesti korak 

E  - »estimate« (eliminiraj oziroma oceni). Šesti korak uči učence strategij ugibanja oziroma 

eliminiranja odgovorov, ki ju lahko uporabijo pri nalogah izbirnega tipa in na katere ne 

poznajo odgovorov. Opisani korak vključuje mnemotehniko »ACE«, ki pomeni A – »avoid 

absolute words« (izogibaj se oziroma izključi odgovore, ki vsebujejo absolutne besede, kot so 

na primer »nikoli« in »vedno«), C – »choose the longest, most detailed choice« (izberi 

odgovor, ki je najdaljši in vsebuje največ informacij) in E – »eliminate similar or absurd 

choices« (izloči podobne ali nesmiselne odgovore) (Hughes idr., 1988). 
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g.) Sedmi korak 

S – »survey« (pregled). Sedmi korak učence uči, da morajo ob koncu reševanja preverjanja 

znanja ponovno pregledati, ali so pravilno rešili naloge in ali so rešili vse naloge, ter popraviti 

morebitne napake (Hughes idr., 1988). 

 

Poleg opisanih sedmih korakov so avtorji v trening vključili različne neformalne pisne 

preizkuse, ki so jih oblikovali za potrebe treninga in ki se jih uporablja za utrjevanje in 

preverjanje učenčeve rabe naučenih strategij pisnega izkazovanja znanja (Hughes idr., 1988). 

 

Učitelj izvede opisani trening tako, da pred začetkom treninga preveri, katere strategije 

pisnega izkazovanja znanja učenci uporabljajo, in jih pouči, kako jim bo znanje strategij 

koristilo. Nato učitelj natančno opiše posamezne strategije in praktično prikaže uporabo le-

teh, učenec pa verbalno utrjuje strategije po vrstnem redu, kot se jih uporablja. Učenec 

verbalno opisuje potek rabe strategij, dokler le-ta ni avtomatizirana. Nato učenci samostojno 

urijo rabo strategij, učitelj pa jim nudi takojšno povratno informacijo o pravilnosti njihove 

rabe. Za tem korakom sledi učenčeva raba strategij, medtem ko jim učitelj nudi povratno 

informacijo le takrat, ko jo potrebujejo. Učitelj vrednoti učenčevo samostojno rabo strategij, 

pri čemer mu ob koncu nudi povratno informacijo in spodbudo, da strategije uporabijo tudi v 

pravi testni situaciji. Ob koncu sledi še spremljanje, ali učenci uporabijo strategije pisnega 

izkazovanja znanja na pisnih preverjanjih znanja znotraj razreda in ali jih uporabljajo tudi po 

določenem časovnem obdobju (Hughes idr., 1988). Strategije, s katerimi po Hughes idr., 

(1988) razvijamo strategije izkazovanja znanja, so verbalizacija, demonstracija, uporaba 

mnemotehnik, takojšnja povratna informacija in kartončki z zapisanimi strategijami 

izkazovanja znanja. 

 

Številne raziskave so pokazale, da se raba strategij med pisnim izkazovanjem znanja razlikuje 

glede na učence z učnimi težavami in učence brez njih (Stenlund idr., 2017a; Hong idr., 2006; 

LaFrance Holzer idr., 2009). 

 

M. LaFrance Holzer idr. (2009) ob pregledu literature ugotavljajo, da učenci z učnimi 

težavami uporabijo manj strategij med pisnim izkazovanjem znanja kot njihovi vrstniki brez 

težav. Njihova nezmožnost učinkovitega izkazovanja svojega znanja jim onemogoča, da bi pri 

preverjanju znanja pokazali svoje pravo znanje, saj je lahko nepoznavanje strategij (Scruggs 

in Mastropieri, 1998, v LaFrance Holzer idr., 2009) razlog za doseganje slabših rezultatov pri 

pisnem preverjanju znanja, zato jih je potrebno učiti njihove rabe. 

 

Heimen in Precel (2003, v LaFrance Holzer idr., 2009) izpostavita, da učenci z učnimi 

težavami v povezavi s testno situacijo poročajo o večji zaskrbljenosti, kot vrstniki brez težav. 

Pri tem so učenci z učnimi težavami izpostavili svojo skrb, ki je povezana z omejenim časom, 

ki ga imajo na voljo za reševanje preverjanja znanja, ker morajo naloge reševati hitro, skrb 

zaradi težav s koncentracijo, zahtevnostjo preverjanja znanja, zapisom napačnih odgovorov in 

skrb, ali bodo pri preverjanju znanja dosegli pozitivno oceno. 
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Tako učenci z nižjimi dosežki (Hong idr., 2006; Stenlund idr., 2017a; Stenlund, Lyren in 

Eklöf, 2017b) pri pisnem izkazovanju matematičnega znanja npr. manj pogosto preverijo, ali 

so naloge rešili pravilno, manj pogosto izpustijo prezahtevne naloge, pri nalogah z več 

možnimi odgovori o pravilnem odgovoru pogosteje ugibajo, kot da bi najprej izločili 

najverjetneje nepravilne možne odgovore…  

 

Raba strategij med pisnim izkazovanjem znanja se razlikuje glede na učence z učnimi 

težavami oz. učence brez učnih težav. Kim in Goetz (1993, v Hong idr., 2006) poročata, da 

strategije, kot so eliminiranje nepravilnih odgovorov, izpuščanje zahtevnejših nalog, h katerim 

se vrnemo kasneje, in ponovno pregledovanje, ali so naloge rešene pravilno ob koncu 

preverjanja, uporabljajo pogosteje učenci brez učnih težav kot učenci z učnimi težavami. Prav 

tako učenci brez učnih težav pogosteje (Kern, Fagley in Miller, 1998) preberejo vse možne 

odgovore pri izbirnem tipu vprašanj, preden se odločijo za pravilni odgovor, eliminirajo 

očitno neustrezne odgovore in najprej rešijo lažje naloge ter podčrtajo bistvene informacije v 

navodilih. 

 

Raziskava Hong idr. (2006) je pokazala, da učenci brez učnih težav pogosteje uporabijo 

strategijo reševanja nalog od lažjih k težjim, ob koncu reševanja ponovno preverijo ali so 

naloge rešene pravilno, prav tako pa so učenci z učnimi težavami pokazali pasivnejšo držo do 

uporabe strategij v primerjavi z njihovimi vrstniki brez težav. Avtorji ob zaključku raziskave 

poudarijo pomen poučevanja strategij za učence, saj jim le-te pomagajo pri njihovem 

optimalnem izkazovanju znanja tako na področju matematike kot na drugih področjih 

preverjanja znanja. 

 

Učenci z učnimi težavami se strategij med pisnimi izkazovanjem znanja ne poslužujejo tako 

pogosto kot učenci brez učnih težav zaradi pomanjkanja časa, ki ga imajo za reševanje 

preizkusa (LaFrance Holzer idr., 2009), nezadostne motivacije, slabo usvojenega znanja, 

potrebnega za reševanje preizkusa (Barnett, 2000, v Hong idr., 2006), ali pomanjkanja 

zavedanja, da lahko strategije uporabijo, ne da bi jih učitelj neposredno spodbudil k njihovi 

rabi (Winne in Jamieson-Noel, 2002, v Hong idr., 2006). 

 

4.2.3 Strategije po pisnem izkazovanju znanja 

 

Strategije po izkazovanju znanja, ki jih izpostavijo Kavkler idr. (2010), so: 

 

- ne ukvarjaj se več s pisnim izkazovanjem znanja, saj rezultatov ne moreš več 

spremeniti in razmišljanje o tem  te bo le obremenjevalo; 

- vzemi si odmor in čas za počitek; 

- osredotoči se na naslednje preverjanje znanja. 

 

Tako kot Kavkler idr. (2010), tudi C. Vorderman (2017) poudari, da naj si učenec po 

izkazovanju znanja vzame nekaj trenutkov za sprostitev. Prav tako pa C. Vorderman (2017) 

svetuje, da ko dobi učenec vrnjeno pisno preverjanje znanja, naj si ga ogleda in ugotovi, kje 

mu je šlo dobro in kje bi mu lahko šlo bolje. Izpostavi, da če učenec ne doseže uspeha, 
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kakršnega je pričakoval, naj ostane optimističen in poizkuša ugotoviti, kaj je šlo narobe, in se 

iz te izkušnje uči. Tudi Dodeen (2008) poudari, da vsak učenec z dobrimi strategijami 

izkazovanja znanja po končanem preverjanju znanja oceni, kako učinkovit je bil, in ko dobi 

rezultate preverjanja znanja, razmisli, kako bo v prihodnje spremenil svoje priprave na 

izkazovanje znanja, če z rezultatom ni bil zadovoljen. 

 

Podobno kot Dodeen (2008), Biçak (2013) izpostavi naslednje strategije po izkazovanju 

znanja: 

 

- odločim se, ali sem z rezultati preverjanja znanja zadovoljen; 

- če sem zadovoljen z rezultatom, se nagradim; 

- vprašam se o vzrokih, zaradi katerih na nekatera vprašanja nisem znal odgovoriti. 

 

Strategije pisnega izkazovanja znanja so prenosljive spretnosti, ki pozitivno koristijo učencem 

ne le v testni situaciji, ampak tudi v njihovem vsakdanjem življenju, saj zaradi njih učenci 

učinkovito izrabijo čas, lažje določajo prednostne naloge in izboljša se njihova zmožnost 

hitrega ter natančnega dela (Dodeen idr., 2014).  

 

4.3  Predmetno specifične strategije izkazovanja pisnega matematičnega 

znanja na področju decimalnih števil 

 

Učencem s posebnimi potrebami različne oblike prilagoditev omogočajo optimalno učno 

okolje, v katerem lahko učinkovito izkazujejo svoje znanje (Ketterlin-Geller in Tiindal, 2007 

v Baptiste, 2017). 

 

A. Žakelj in M. Valenčič Zuljan (2015) navajata, da učencem s posebnimi potrebami glede na 

njihove zmožnosti in druge posebnosti prilagajamo pouk matematike v fazah načrtovanja, 

organizacije in izvedbe pouka ter tudi v procesu preverjanja in ocenjevanja znanja.  

 

Obstajajo številni učni in tehnični pripomočki, ki so učencem s posebnimi potrebami tako v 

šoli, doma kot kasneje odraslim v službi v veliko pomoč. Vendar je raba pripomočkov in 

drugih prilagoditev odvisna od njihovih posebnih potreb, zato jih nekateri potrebujejo v vseh 

življenjskih obdobjih, drugi pa le določen čas (Kavkler, 2011a). Zelo pomembno pa je, da 

učencu zagotovimo toliko pomoči in strukture, kot ju v danem trenutku potrebuje. Ko se 

izboljšuje učenčeva organiziranost in povečuje samostojnost, podporo ustrezno zmanjšujemo 

(Pulec Lah, 2008). 

 

Ker bo učenec učinkoviteje uporabljal simbole, če bo učitelj v proces poučevanja vključil 

pristop KSA (od konkretne preko slikovne do abstraktne ravni),  moramo v proces poučevanja 

vključiti rabo različnih učnih pripomočkov, ki jih M. Kavkler (2007) deli na: 

 

- tridimenzionalne predmete, ki so na primer računalo, kroglice na vrvici, kocke, 

denar…; 
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- slikovne ponazoritve, ki so na primer slika prstov rok in nog, slikovna ilustracija 

življenjskih situacij…; 

- grafične ponazoritve, ki so na primer puščični diagrami, številski trak ali številska 

premica… 

 

Strategije FAWCO (2004, v Kavkler, 2008) za učence s specifičnimi učnimi težavami 

vključujejo uporabo različnih vizualnih učnih in tehničnih pripomočkov, kot so filmi, 

videoposnetki, table, razpredelnice, podčrtavanje, označevanje, puščice in risbe za različne 

ponazoritve. Pri tem je izpostavljeno, da naj učencem z izrazitimi specifičnimi učnimi 

težavami dovolimo uporabo vseh učnih in tehničnih pripomočkov, kot so na primer slovar 

napak, računalnik, programska oprema z zvočnikom, bralnik besed in kalkulator. Pomembno 

pa je, da začnemo poučevati učenca dovolj zgodaj oziroma že v osnovni šoli pisanja na 

tipkovnico in uporabe računalnika. 

 

Predmetno specifične strategije izkazovanja pisnega matematičnega znanja na področju 

decimalnih števil, ki jih učenci s PPPU lahko uporabijo, so torej (Kavkler, 2007; Ostad, 2006; 

Jereb, 2011; Vipavc, 2015; Žakelj in Valenčič Zuljan, 2015; Baptiste, 2017) različni učni 

pripomočki, kot na primer prsti, žepno računalo, številski trak oziroma številska os, slikovno 

gradivo, stotični kvadrat, kartonček s poštevanko ali večkratniki, tabela decimalnih števil, 

tabela desetiških ulomkov, karo papir pri seštevanju/odštevanju/množenju/deljenju zaradi 

pravilnega podpisovanja, kartonček za oporo z različnimi barvnimi ter grafičnimi oporami, na 

katerem so zapisani koraki  postopkov reševanj, ki ga izdela učenec sam z izrazi, ki jih 

razume… pri čemer je uporaba teh podpornih strategij odvisna od posameznikove starosti in 

sposobnosti. Učenec mora imeti možnost izbire učnih pripomočkov glede na svoje posebne 

potrebe tako pri pridobivanju novega znanja kot tudi pri ocenjevanju znanja (Vipavc in 

Kavkler, 2015), pri čemer je pomembno, da učenec, če je mogoče, pripomoček izdela sam in s 

tem pokaže razumevanje pojma in matematičnega problema (Vipavc, 2015). 

 

Učenec s težavami pri učenju matematike lahko torej pri ocenjevanju znanja pri pouku in pri 

nacionalnem preverjanju znanja na primer uporablja za oporo kartonček, na katerem so opore, 

kot na primer poštevanka, merske enote, formule, koraki reševanja postopkov…, ki mu 

omogoča, da je lahko enako uspešen kot njegovi vrstniki (Kavkler, 2011b; Vipavc in Kavkler, 

2015; Kverh Žgur, 2016), saj je v veliko pomoč pri priklicu potrebnih postopkov oziroma 

informacij (Baptiste, 2017). Pri uporabi kartončkov z oporo učenca učimo, da vsak korak 

reševanja naloge, ki ga ima zapisanega na kartončku, napiše z drugo barvo. Prav tako si z 

določeno barvo označi računske znake posamezne računske operacije (na primer vse minuse 

označi z modro barvo, vse pluse z rdečo barvo) (Vipavc, 2015). 

 

Eden izmed tehničnih pripomočkov, ki ga lahko uporabljajo učenci s PPPU glede na svojo 

odločbo o usmeritvi, je tudi žepno računalo, ki pomaga učencu, da se osredotoči na 

razumevanje matematičnega pojma (Vipavc, 2015). Žepno računalo omogoči učencu, da 

uspešno rešuje problem, ki ga sicer dobro razume, a je neuspešen pri izvajanju postopkov, ker 

prikliče napačna dejstva. Vendar pa naj učenec računalo uporablja le od petega razreda naprej 

in šele potem, ko smo uporabili vse druge možnosti kompenzacije težav, povezanih s 
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priklicem aritmetičnih dejstev, ki jih ima učenec (Kavkler, 2011b). G. Kverh Žgur (2016) je v 

svoji raziskavi, v kateri je analizirala reševanje nacionalnega preverjanja znanja iz matematike 

pri učencih s PPPU, ugotovila, da učenci, ki imajo možnost uporabe računala, dosegajo 

statistično boljše rezultate kot učenci, ki niso imeli možnosti uporabe računala. Fahsl (2007,  v 

Baptiste, 2017) pri tem izpostavlja, da kljub temu da je žepno računalo lahko odličen 

pripomoček za učenca z učnimi težavami na področju matematike, nekateri učenci 

potrebujejo navodila za njegovo pravilno uporabo, zato je smiselno, da učitelj pri modeliranju 

njegove uporabe uporablja enako računalo,  kot ga bo uporabljal učenec. 

 

Vse zgoraj opisane strategije pisnega izkazovanja znanja in raba učnih ter tehničnih 

pripomočkov so pomembne veščine (Dodeen, 2008), ki močno vplivajo na učinkovitost 

učenčevega izkazovanja znanja pri preverjanju znanja. Ker je preverjanje znanja pomemben 

del izobraževanja učencev z učnimi težavami, je učenje strategij pisnega izkazovanja znanja 

pomemben dejavnik, s katerim učencem pomagamo učinkoviteje izkazovati svoje znanje. 

Uporaba ustreznih strategij pisnega izkazovanja znanja izboljša učenčeve dosežke, izboljša 

njihov odnos do preverjanja znanja in zmanjša njihov strah pred njim. 
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5. DECIMALNA ŠTEVILA 

 
Obvladovanje decimalnih števil ni pomembno le za področje matematike, ampak vpliva tudi 

na učenčev uspeh pri biologiji, fiziki, kemiji, sociologiji, psihologiji in na mnogih drugih 

področjih. Prav tako vpliva na učenčevo uspešnost v kasnejšem življenju, izven šolskega 

sistema, pri poklicnem udejstvovanju, kjer so za opravljanje različnih poklicev potrebna 

znanja s področja decimalnih števil, kot na primer farmacija (odmerjanje količine zdravil)… 

in v vsakdanjem življenju, kot na primer uporaba receptov v kuhinji (0,5l mleka, 1,5 kg 

moke…), prav tako pa je znanje s področja decimalnih števil pomembno za razumevanje 

statističnih podatkov, ki nam jih dnevno posredujejo različni mediji (Lortie – Forgues, Tian in 

Siegler, 2015). 

 

Učenci se v programu s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo s področjem 

decimalnih števil srečajo že v 2., 3., 4. in 5. razredu, kjer se uvede denarna enota za navajanje 

učencev na decimalni zapis. Pri vzgojno-izobraževalnem procesu od drugega do petega 

razreda učenci (Vršič, 2013): 

 

- spoznajo denarne enote (evro, cent) in njihove vrednosti; 

- berejo vrednosti, zapisane z enoimensko enoto (5 evrov) in v decimalnem zapisu (5,50 

evrov); 

- primerjajo in urejajo denarne vrednosti, zapisane z enoimensko enoto in v decimalnem 

zapisu; 

- računajo z denarnimi vrednostmi; 

- rešujejo matematične probleme z denarnimi enotami. 

 

V 6. razredu se formalno uvede decimalni zapis in z njimi računske operacije (Učni načrt. 

Program osnovna šola. Matematika, 2011).  

 

B. Japelj Pavešić (2017) v svoji raziskavi, v kateri je analizirala rezultate znanja matematike 

med četrtošolci v Sloveniji in po svetu, ugotovi, da so države, ki sodelujejo v raziskavi 

TIMSS, zelo usklajene v svojih izobraževalnih ciljih, žal pa je Slovenija ena redkih držav, ki 

izrazito odstopa z učnim načrtom na področju decimalnih števil, saj jih v drugih državah 

uvajajo postopoma, a mnogo prej kot pri nas, tako da postopoma dodajajo decimalna mesta. 

Na začetku se učenci srečajo z znanimi zapisi decimalnih števil iz vsakdanjega življenja (na 

primer 0,5 l ali 1,5 kg) in s količinami denarja, zapisanimi z decimalnimi števili. Skoraj vse 

druge države nato učijo četrtošolce računanja z decimalnimi števili vsaj do dveh decimalnih 

mest natančno. Posebno zgodaj jih naučijo računanja z denarjem, ker učenci pri 10 – 11 letih 

to nujno potrebujejo za svoje vsakdanje življenje. V več azijskih državah mora učenec znati 

računati z denarjem že ob vstopu v prvi razred, saj si mora vsak dan sam kupiti malico v enem 

od šolskih kioskov, medtem ko učitelji v Sloveniji poročajo o redki obravnavi decimalnih 

števil do tretjega razreda. Z odlašanjem učenja teh vsebin v nižjih razredih pa učenci ne 

dobijo znanj, ki jih potrebujejo za svoje vsakdanje življenje, v katerem potrebujejo najmanj 

računanje z denarjem (prav tam). 
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5.1  Predznanja, potrebna za razumevanje in računanje z decimalnimi 

števili  

 

Ko govorimo o predznanju, ki ga potrebuje učenec za usvajanje določene vsebine, je potrebno 

imeti v mislih celosten razvoj učenca, ki zajema njegov kognitivni razvoj, spretnosti in znanja 

(kot so splošna poučenost, njegova predmetna znanja, zaznavne procese, pozornost, 

pomnjenje,…), čustveni razvoj, spretnosti in veščine (kot so čustvena zrelost, socialne 

veščine, samostojnost,…) in motorične oziroma psihomotorične sposobnostni  in veščine 

(koordiniranost, vitalnost,…) (Pulec Lah, 2008). 

 

Kay in Yeo (2005, v Vipavc, 2015) poudarita, da je matematika učni predmet, kjer se snov 

neprestano nadgrajuje, kar pomeni, da zahtevnejše vsebine temeljijo na osnovnih znanjih, ki 

jih je učenec usvojil v preteklosti. Učenec, ki učne snovi ni razumel, si le-to težko zapomni. 

Ker se torej matematična znanja nadgrajujejo, je pomembno, kakšna so učenčeva osnovna 

znanja, kakšna je njihova uporaba v različnih situacijah in v kolikšni meri so aritmetična 

dejstva in postopki avtomatizirani. Praksa nam nenehno dokazuje, da je vsaka pomoč učencu 

v višjih razredih neučinkovita, če utrjujemo le tekočo snov, učenec pa ni usvojil osnovnih 

znanj (na primer učencu urjenje tehnike deljenja ne koristi, če ne zna dobro poštevanke in 

predhodnih računskih operacij) (Jelenc in Novljan, 2001). 

 

M. Kavkler (2011b) izpostavlja, da predmetni učitelji matematike pomagajo učencem pri 

reševanju matematičnih problemov, manj pozornosti pa posvetijo nižjim nivojem 

matematičnega znanja, ki temelji na pomnjenju (na primer dejstev in algoritmov). To pomeni, 

da so usmerjeni v postopke reševanja matematičnih problemov, pri tem pa so manj pozorni na 

obvladovanje predpogojev za uspešno reševanje matematičnih problemov oziroma so manj 

pozorni na matematične pojme, ki jih mora učenec obvladati, da sam postopek razume (na 

primer učenec ne more reševati kompleksnih matematičnih problemov, povezanih z 

množenjem, v kolikor ne razume samega pojma množenja) (prav tam), zato mora učitelj, 

preden začne z obravnavo nove učne teme, vedno upoštevati in analizirati, v kolikšni meri 

ima otrok razvito predznanje za učenje nove snovi (Kavkler, 2007; Valenčič Zuljan, 2002). 

 

Predznanja, potrebna za razumevanje in računanje z decimalnimi števili, so: 

 

- pojem števila, štetja, mestne vrednosti (E,D,S,T,…); 

- pravilno povezovanje računskega znaka z ustrezno računsko operacijo; 

- znanje osnovnih računskih operacij (seštevanje, odštevanje, množenje, deljenje); 

- pravilno podpisovanje števil pri pisnem računanju; 

- znanje poštevanke; 

- znanje desetiških ulomkov; 

- vedeti, kako se desetiški ulomek zapiše z decimalnim številom, in obratno; 

- vedeti, kaj pomeni decimalna vejica; 

- ponazoriti dano decimalno število z deli celote; 

- vedeti, kaj pomenijo mestne vrednosti d,s,t…; 
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- zaokroževati decimalna števila; 

- urejati in primerjati decimalna števila po velikosti. 

 

Pomen ugotavljanja in razvijanja predznanja pri učencih je poudaril tudi Ausubel (v Marentič 

Požarnik, 2000, str. 161), ki pravi: »Če bi moral skrčiti vso pedagoško psihologijo na eno 

samo načelo, bi rekel: najvažnejši posamezen dejavnik, ki vpliva na učenje, je to, kar učenec 

že zna… Ugotovi to in ga poučuj s tem v skladu.«.  

 

5.2  Elementi uspešnega poučevanja decimalnih števil 

 

Proces poučevanja vsakega pomembnega matematičnega pojma in s tem tudi decimalnih 

števil mora potekati po šestih stopnjah (Kavkler, 2007): 

 

a.) ocenimo predpogoje, znanja in spretnosti, potrebnih za razvoj novega pojma; 

b.) določimo cilj, ki ga želimo doseči v procesu poučevanja in učenja pojma; 

c.) načrtujemo dejavnosti, potrebne za razvoj pojma; 

d.) izberemo ustrezne učne pripomočke za razvoj pojma; 

e.) predvidimo korake v procesu poučevanja pojma; 

f.) evalviramo uspešnost poučevanja in učenja pojma. 

 

Izrednega pomena je, da k poučevanju pristopimo pozitivno, z veliko mero potrpežljivosti, s 

primeri iz vsakdanjega življenja, uporabimo konkreten material in preprost besednjak. Cilj 

učenja katerega koli matematičnega področja ne sme biti rešiti čim več nalog, ampak 

pripraviti učence, da razmišljajo o številih, o reševanju nalog, odnosih med števili, odnosih 

med količinami in tako razvijajo matematično mišljenje (Vipavc, 2015). 

 

Pri organizaciji pomoči in podpore učencu pri matematiki moramo upoštevati naslednje 

pogoje za uspešno učenje (Kavkler, 2017): 

 

- pravilo »manj je več«, ker bomo pri poučevanju učinkovitejši, če bomo učence 

naučili manj, vendar ključne vsebine, pojme, postopke, in to dlje časa, saj jih bodo 

tako usvojili v večji meri; 

- ponudimo raznolike učne in tehnične pripomočke, ki omogočajo učencem, da s 

tipnimi dejavnostmi usvajajo znanja in spretnosti, kar je osnova za uspešno učenje, da 

združijo sliko predmetov s simbolno reprezentacijo, kar izboljša sposobnost 

oblikovanja abstraktnih pojmov. A. Žakelj (2012) izpostavi, da pripomočki učencu 

služijo kot kognitivno sredstvo (služijo kot opora za ponazoritev pojmov in odnosov, 

so pomoč pri razumevanju, opora v procesu učenja, kot opomnik s koraki 

reševanja…), lahko pa mu omogočajo tudi občutek varnosti ali pa so mu motivacijsko 

sredstvo. Z uporabo učnih pripomočkov vizualizirajo matematične pojme in objekte, 

kar prispeva k njihovemu poglobljenemu razumevanju in uspešnejšemu pomnenju 

(Žakelj in Valenčič Zuljan, 2015); 
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- v poučevanje vključimo pristop KSA (od konkretne preko slikovne do abstraktne 

ravni). Pri izvajanju KSA pristopa moramo najprej uporabiti konkretne materiale, da 

otroku prikažemo povezanost med konkretnim življenjskim in matematičnim svetom. 

Nato uporabimo slikovni material, ki dvodimenzionalno predstavlja konkretne 

predmete, pripomočke in dejavnosti ter pomaga učencu vizualizirati dejavnosti, 

operacije med reševanjem naloge. Na koncu sledi abstraktna predstavitev matematične 

naloge s  pomočjo simbolov, ki je najkrajši in najučinkovitejši način predstavljanja 

matematičnega pojma, operacije itd. M. Kavkler (2011b) poudari, da bodo učenci 

učinkovito uporabljali simbole, če bo učitelj v procesu poučevanja upošteval 

predstavljeno zaporedje in bo organiziral veliko vaj ponazarjanja matematičnih idej in 

problemov. Učenci, ki jih poučujemo po metodi KSA, v postopku reševanja 

algebrajskih izrazov naredijo manj napak kot tisti učenci, ki niso deležni takega 

poučevanja (prav tam); 

- upoštevamo učenčeva močna področja (Sousa, 2008, v Kavkler, 2011b), saj s tem 

gradimo na tem, kar učenec zna in zmore, hkrati pa s potrpežljivostjo, vztrajnostjo in 

ustreznimi pristopi dvignemo učenčevo samozavest. 

 

Poleg zgoraj opisanih pogojev za uspešno učenje moramo v poučevanje učencev s 

specifičnimi učnimi težavami pri matematiki vključevati tudi učinkovite pristope poučevanja, 

ki so (Gersten, Chard, Jayanthi, Baker, Morphy in Flojo, 2008, v Kavkler, 2017): 

 

- eksplicitno poučevanje matematike, ki vključuje poučevanje matematičnih nalog 

korak za korakom. Učitelj matematične naloge razdeli na korake, vsak korak ustrezno 

razloži in ponazori ter v zadostni meri utrdi. Nato nadaljuje naslednji korak. Vsak 

korak učitelj glasno opisuje, učenci pa morajo imeti veliko priložnosti za utrjevanje 

strategije reševanja naloge oziroma problema, ki se ga učijo. Eksplicitno direktno 

poučevanje vključuje modeliranje (učitelj demonstrira postopek, tako da glasno 

opisuje korak za korakom postopek reševanja problema; učenec ponovi vsak korak 

postopka ob rabi ustreznih besed in opazovanju učiteljevega modela; učenec 

samostojno izvede postopek, še vedno pa si lahko pomaga z učiteljevim modelom), 

opore in ključe (kot na primer kartonček s formulami, s smerjo računanja, 

poštevanko…), vodene vaje in povratno informacijo (ki jo učitelj posreduje takoj, ko 

se pojavi napaka) (Kavkler, 2007; Pedrotty, Bryant, Kim, Harman in Bryant, 2006, v 

Kavkler, 2011b), za katero M. Kavkler (2017) pove, da se povratna informacija 

učencu s specifičnimi učnimi težavami pri matematiki o njegovem dosežku ne 

izkazuje kot posebej uspešna, saj ima le-ta pomembnejši vpliv na dosežke pri 

matematiki, ko učenec dobi pozitivno izraženo povratno informacijo o trudu, ki ga je 

vložil v samo reševanje naloge. Pomen uporabe eksplicitnega poučevanja pri 

decimalnih številih izpostavijo tudi Brigham, Wilson, Jones in Moisio (2014); 

- verbalizacija lastnega matematičnega sklepanja, kjer učenec ubesedi izvajanje 

korakov določenega postopka pri reševanju matematične naloge. Učenca moramo 

sistematično in po modelu učiti verbalizacije; 

- vidna predstavitev matematične naloge ali problema (grafični, slikovni, tabelarni 

prikaz itd.), saj je učinkoviteje, če učenec samostojno nariše ponazoritev naloge, kot 
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če le posnema učitelja. Rezultat se izboljša, če učitelj in učenec vidno predstavita 

nalogo vsak na svoj način in primerjata med sabo različne predstavitve; 

- v zaporedju predstavljeni različni primeri matematičnih nalog, kjer učitelj 

predstavi zaporedje nalog (do lažjih do težjih…), kar je pomembno za učenje nove 

snovi na začetku, saj učenec lažje poveže nova znanja in spretnosti z že usvojenimi in 

jih učinkovito uporabi pri reševanju nalog (Gersten idr., 2008, v Kavkler, 2017). 

 

M. Kavkler (2007) povzame elemente učinkovitega poučevanja, ki so: 

 

- ponovitev predhodno obravnavane učne teme; 

- učitelj predstavi novo učno snov s poudarkom na predstavitvi novih matematičnih 

izrazov (izraz poveže z različnimi življenjskimi in matematičnimi pomeni itd.); 

- razdeli naloge na manjše enote; 

- učenec izvaja vaje pod učiteljevim vodstvom, ki vključuje verbalizacijo, preverjanje 

razumevanja, učenje strategij, rabo pripomočkov itd.; 

- učenec samostojno izvaja vaje in uporablja ustrezne učne in tehnične pripomočke; 

- takojšnja učiteljeva povratna informacija itd. 

 

Obvladovanje katerega koli matematičnega področja, torej tudi področja decimalnih števil, 

zahteva poznavanje aritmetičnega konceptualnega in proceduralnega znanja (Vipavc, 2015). 

Tako D'Ambrosio in Kastberg (2012) izpostavita veliko težavo konceptualnega znanja na 

področju decimalnih števil, kot tudi Sadi (2007, v Hansen, Drews, Dudgeon, Lawton in 

Surtees, 2017), ki poudari, da imajo učenci zaradi težav na področju konceptualnega znanja 

glede na ostale vrste števil večje težave z razumevanjem decimalnih števil.  

 

Za razvoj konceptualnega znanja na področju decimalnih števil morajo učenci povezati le-ta z 

življenjskimi situacijami (Hiebert in Lefevre, 1986, v Bartlett Hooper, 2015). Tak razvoj 

konceptualnega razumevanja vodi učenca do proceduralnega razumevanja, ki je tako za 

učence lažje razumljivo in uporabno v novih situacijah (Hiebert idr., 1997, v Bartlett Hooper, 

2015). 

 

Razvijanje proceduralnega znanja z razumevanjem temelji na razumevanju pojmov, kar 

pomeni, da če se npr. učenec uči množenja decimalnih števil brez razumevanja samega pojma 

decimalno število, je od števila ponovitve postopka odvisno, kako dobro se bo postopka 

množenja naučil. Ker je tako pridobljeno znanje po navadi kratkotrajno, je ustrezneje razvijati 

proceduralno znanje, ko so osnovni pojmi, ki so potrebni za posamezne proceduralne 

postopke, usvojeni (Žakelj, 2013a).  

 

Kljub temu da je poučevanje decimalnih števil z razumevanjem lahko zamudnejše, je le-to 

njuno, saj je obvladovanje decimalnih števil »temeljni kamen« matematičnega znanja, ki 

hkrati omogoča prehod na višjo raven. Čeprav je obvladovanje decimalnih števil za učence z 

učnimi težavami zahtevno, lahko ob ustrezni podpori in intenzivnih oblikah pomoči ter z 

uporabo konkretnih materialov dosežejo boljše rezultate, kot bi jih sicer od njih pričakovali 

(Brigham idr., 2014). 
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Natančnejši postopek poučevanja decimalnih števil z uporabo različnih dejavnosti in učnih 

pripomočkov predstavljamo v nadaljevanju magistrskega dela pod točko 6.4.3. 

 

5.3  Najpogostejše napake, ki se pojavljajo pri razumevanju in 

računanju z decimalnimi števili 

 

V nadaljevanju bomo izpostavili napake konceptualnega in proceduralnega znanja na 

področju decimalnih števil, in sicer pri razumevanju velikostnih razmerij, branju decimalnih 

števil, določanju enakovrednih razmerij in zaokroževanju (Mazzocco in Devlin, 2008; Hansen 

idr., 2017; Van Hoof, Verschaffel, Ghesquière in Van Dooren, 2017): 

 

a.) Pretvarjanje ulomkov v decimalna števila 

 

Učenci ulomek pretvorijo v decimalno število tako, da ulomkovo črto nadomestijo z 

decimalno vejico: 

 
1

2
 = 1,2  

 

Učenec v tem primeru ne razume splošno sprejetega dogovora o zapisovanja ulomkov in 

decimalnih števil, saj misli, da se vrednost ulomka ne spremeni, če zamenja ulomkovo črto z 

decimalno vejico.  

 

Napaka, ki jo delajo učenci pri pretvarjanju, je tudi naslednja: 

 
23

100
 = 0,0023 

 

Učenci se osredotočijo na število ničel v imenovalcu, ki jih nato zapišejo za decimalno vejico, 

pri tem mislijo, da tretja števka za decimalno vejico zavzema položaj stotin, četrta števka pa 

vrednost tisočin. 

 

b.) Pretvarjanje decimalnih števil v ulomke 

 

Na matematično nalogo, ki zahteva pretvorbo decimalnega števila 4,42, odgovorijo sledeče: 

 

- naloge ni mogoče rešiti : učenec meni, da naloge ni moč rešiti; 

- 4,42 = 
4,42

1
 : učenec v števec prepiše decimalno število; 

- 4,42 = 4, 
42

100
 : učenec decimalno vejico postavi pred ulomkom, saj je v decimalnem 

številu zapisana med celim delom (4) in decimalkami (,42) in meni, da je njen zapis 

potreben, saj se s tem loči celi del od dela celote. 
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c.) Branje decimalnih števil 

 

Učenci decimalno število 0,12 preberejo kot: 

 

- »nič cela dvanajst desetin«, namesto »nič cela dvanajst stotin«. 

 

Učenci decimalno število 0,02 preberejo kot: 

 

- »nič cela nič dva«, namesto »nič cela dve stotini«. 

 

d.) Razvrščanje decimalnih števil po velikosti 

 

Matematična naloga zahteva od učenca, da določi večje decimalno število. Decimalni števili 

sta 8,35 in 8,5. 

 

Učenec odgovori, da je večje decimalno število 8,35, ker: 

 

- decimalke za decimalno vejico razumejo kot naravno število (835); 

- imajo napačno poimenovanje mestnih vrednosti: vsaka naslednja števka desno od 

decimalne vejice je za 10-krat manjša od števke na mestu pred njo (desetine so večje 

od stotin in tako dalje); 

- ker menijo, da daljše decimalno število pomeni tudi večjo vrednost. 

 

Pri matematični nalogi, ki zahteva od učenca, da razvrsti decimalna števila 0,15; 0,095; 1,3 in 

2,8 po velikosti, učenec meni, da je decimalno število 0,095 večje od 0,15, ker: 

 

- učenec ve, da je 2,8 večje od 1,3, saj je število 2 večje od 1 (naravna števila). Vendar 

pri primerjanju števil v vrednosti med 0 in 1 nima razvitega pravega konceptualnega 

znanja mestnih vrednosti. Učenec se ne zaveda, da je mestna vrednost desetin večja od 

stotin, da so stotine večje od tisočin in tako naprej.  

 

Pri matematični nalogi, ki zahteva od učenca, da določi večje decimalno število izmed 2,3 in 

2,03, učenec odgovori: 

 

- obe decimalni števili sta enaki, ker ne pozna prave vrednosti števke 0 na mestu 

desetin. Prav tako je lahko napačno razumel učiteljevo razlago, da zapis števke 0 na 

koncu decimalnega števila ni potreben, in je izločil števko 0, ki je zapisana na mestu 

desetin. 

 

Pri razvrščanju decimalnih števil po velikosti je pomembno zavedanje, da se decimalni sistem 

šteje za pozicijski sistem, kjer števke niso neodvisne, ampak so predmet njihovega 

prostorskega položaja. Nobena števka nima absolutnega pomena, vedno je odvisna od 

prostorskega položaja v številu ( Luria, 1995, v Solovieva, Rosas Rivera, Quintanar in Garcia, 

2013).  
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e.) Zaokroževanje decimalnih števil 

 

Učenci decimalno število 25,3333333 zaokrožijo na 25: 

 

- zaokroževanje na celi del pomeni nenatančne izračune v matematičnih naloga, kar 

privede do napačnih oziroma nenatančnih rezultatov. 

 

f.) Seštevanje dveh enakih decimalnih števil 

 

Učenec pri seštevanju dveh enakih števil zapiše: 

 

- 0,72 + 0,72 = 0,144: učenec pri seštevanju ne upošteva mestnih vrednosti posameznih 

števk v decimalnem številu. Učenec je posebej seštel števke pred decimalno vejico in 

števke za decimalno vejico. 

 

g.) Množenje in deljenje decimalnih števil 

 

Učenec reši naslednja računa: 

 

- 60 x 0,4 = 24 in 10 : 0,1 = 100: učenec ob izračunu meni, da je le-ta napačen, saj je pri 

množenju dobil nižji rezultat, pri deljenju pa višji. Pri množenju in deljenju uporablja 

pravila, ki veljajo za računanje z naravnimi števili. 

 

Učenec pri množenju napačno uporabi decimalno vejico: 

 

- 0,3 x 0,24 = 0,72 ali 0,8 x 0,21 = 1,68: učenec pri računanju uporablja pravila, ki 

veljajo pri računanju z naravnimi števili, pri čemer decimalno vejico pripiše na koncu 

glede na število decimalk v množitelju. 

 

G. Kverh Žgur (2016) je v sklopu analize napak učencev s PPPU pri reševanju nalog 

Nacionalnega preverjanja znanja (NPZ) iz matematike izpostavila tudi napake v postopku 

pisnega množenja decimalnih števil, kjer so se poleg težav s samo poštevanko pojavljale tudi 

napake pri upoštevanju pravil za postavljanje decimalne vejice, in napake s podpisovanjem ter 

v postopkih pisnega deljenja, ko morajo učenci uvesti decimalno vejico. Prav tako je 

izpostavila napake pri zapisovanju decimalne vejice pri računih seštevanja, uvajanju 

decimalne vejice pri zaokroževanju števil na stotice in napake v samem postopku 

zaokroževanja decimalnih števil. 

 

Če učenci pri reševanju matematičnih nalog, ki vključujejo decimalna števila, delajo napake, 

kot so opisane v zgornjih primerih, je pomembno, da se učitelj vrne k razlagi osnovnih 

konceptov decimalnih števil in šele ko učenci usvojijo le-te, lahko učitelj nadaljuje s 

poučevanjem decimalnih števil (Hansen idr., 2017). 
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6. EMPIRIČNI DEL 

 

6.1  Opredelitev raziskovalnega problema, raziskovalni cilji in vprašanja 

 

6.1.1 Opredelitev raziskovalnega problema 

 

Empirično je bilo dokazano, da dobre strategije pisnega izkazovanja znanja pozitivno vplivajo 

na dosežke učencev z učnimi težavami (LaFrance Holzer idr., 2009). Ker smo strategije 

pisnega izkazovanja znanja v okviru magistrskega dela urili na matematičnem področju, smo 

opredelili specifične učne težave pri matematiki, natančneje na področju decimalnih števil, saj 

imajo učenci zaradi težav na področju konceptualnega znanja glede na ostale vrste števil večje 

težave z razumevanjem decimalnih števil (Sadi, 2007, v Hansen idr., 2017). Izpostavili smo 

težavo konceptualnega in proceduralnega znanja na omenjenem področju, in sicer (Hansen 

idr., 2017): pri razumevanju velikostnih razmerij, branju decimalnih števil, določanju 

enakovrednih razmerij in zaokroževanju. Kverh-Žgur (2016) je v sklopu analize napak 

učencev s PPPU pri reševanju nalog NPZ iz matematike izpostavila tudi napake v postopku 

pisnega množenja, deljenja in seštevanja decimalnih števil. S treningom, povzetim po avtorjih 

Hughes idr.(1988) in Kavkler idr. (2010), ki je trajal 15 pedagoških ur, smo učencem s PPPU 

sistematično in eksplicitno, po korakih in praktično predstavili strategije pred in med pisnim 

izkazovanjem izkazovanju znanja in po njem. Strategije pisnega izkazovanja smo podali s 

pomočjo mnemotehnik in so vključevale ključne strategije pisnega izkazovanja znanja s 

pripadajočimi koraki. Ker smo predstavljene strategije med treningom utrjevali z reševanjem 

različnih preverjanj znanj iz decimalnih števil, smo v trening vključili tudi razvijanje 

konceptualnega in proceduralnega znanja s področja decimalnih števil. 

 

6.1.2 Raziskovalni cilji 

 

Osnovni cilj raziskave je po začetni oceni strategij pisnega izkazovanja matematičnega znanja 

na področju decimalnih števil izbrane skupine učencev s PPPU oblikovati, izvesti in evalvirati 

trening za izboljšanje strategij pisnega izkazovanja matematičnega znanja, ki je vsebinsko 

povezan z decimalnimi števili, saj imajo učenci s PPPU glede na raziskave manj usvojenih 

strategij pisnega izkazovanja znanja kot njihovi vrstniki brez težav z učenjem. 

 

Podcilji raziskave so naslednji: 

 

- S pomočjo ček liste strategij pisnega izkazovanja znanja izdelati začetno oceno 

strategij pisnega izkazovanja matematičnega znanja skupine učencev s PPPU. 

- Izdelati začetno oceno znanja na področju avtomatizacije aritmetičnih dejstev in 

postopkov kot predpogojev za uspešno učenje decimalnih števil ter decimalnih števil 

skupine učencev s PPPU. 

- Izdelati oceno znanja na področju decimalnih števil skupine učencev brez PPPU. 

- Ugotoviti, ali obstaja razlika v začetnem znanju decimalnih števil med skupino 

učencev brez PPPU in skupino učencev s PPPU. 
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- Oblikovati, izvesti in evalvirati trening strategij pred in med izkazovanju 

matematičnega znanja in po njem na področju decimalnih števil pri skupini učencev s 

PPPU. 

 

6.1.3 Raziskovalna vprašanja 

 

Raziskovalna vprašanja so: 

 

- RV1: Kakšne so strategije pisnega izkazovanja znanja skupine učencev s PPPU pred 

treningom? 

- RV2: Kakšno je znanje na področju avtomatizacije aritmetičnih dejstev in postopkov 

ter računanja z decimalnimi števili pri skupini učencev s PPPU pred treningom? 

- RV3: Kakšno je znanje na področju računanja z decimalnimi števili pri skupini 

učencev brez PPPU? 

- RV4: Kakšne so razlike v znanju na področju decimalnih števil med skupino učencev 

s PPPU in skupino učencev brez PPPU, pred izvedenim treningom in po treningu, v 

katerega so bili vključeni učenci s PPPU? 

- RV5: Ali bo izvedeni trening vplival na uporabljene strategije pisnega izkazovanja 

znanja in konceptualno ter proceduralno znanje decimalnih števil učencev s PPPU po 

treningu? 

 

6.2 Opis raziskovalne metodologije 

 

6.2.1 Metoda in raziskovalni pristop 

 

Predstavljena raziskava je bila izvedena kot študija primera. Z opisano študijo primera, ki 

spada med kvalitativne raziskave, smo predstavili in opisali trening strategij pisnega 

izkazovanja matematičnega znanja. V raziskavi smo uporabili deskriptivno metodo in 

empirični evalvacijski pristop. 

 

6.2.2 Opis vzorca 

 

Vzorec je neslučajnostni in namenski. Vključeval je učence s PPPU, ki so bili vključeni v 

trening, in učence brez PPPU. V skupino učencev s PPPU smo vključili 4 učence, ki 

obiskujejo osnovno šolo s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, od tega 2 

deklici in 2 dečka, pri čemer sta 2 učenca obiskovala 6. razred in sta bila stara 11 let, in 2 

učenca, ki sta obiskovala 7. razred in sta bila stara 12 let. V skupino učencev brez PPPU smo 

vključili 46 učencev 6. razreda, starih povprečno 11 let, in 42 učencev 7. razreda, starih 

povprečno 12 let, ki obiskujejo redno osnovno šolo. Vzorec smo izbrali namensko, saj učni 

načrt predmetnega področja matematike (Program osnovna šola. Matematika, 2011) v 6. in 7. 

razredu formalno uvede decimalni zapis in računske operacije z decimalnimi števili. 
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6.2.3 Opis instrumentov 

 

Za ocenjevanje učenčevega funkcioniranja in obvladovanja aritmetičnih znanj, 

konceptualnega in proceduralnega znanja decimalnih števil ter strategij pisnega izkazovanja 

znanja smo uporabili naslednje instrumente: 

 

- Desetminutni preizkus za ugotavljanje avtomatizacije aritmetičnih dejstev in 

postopkov (Kavkler, Magajna, Tancig, Rugelj in Lipec-Stopar, 1996). 

 

Z Desetminutnim preizkusom za ugotavljanje avtomatizacije aritmetičnih dejstev in 

postopkov (v nadaljevanju Desetminutni preizkus) preverjamo učenčevo avtomatizacijo 

aritmetičnih dejstev in postopkov. Preizkus vsebuje 62 računov, pri katerih učenec uporabi 

posamezne računske operacije in kombinacije različnih računskih operacij. Računi so 

razporejeni po težavnosti, točkujejo se s točkami do 1 do 3, pri čemer se lažji računi, kjer ni 

prehoda preko desetice, ovrednotijo z eno točko (na primer 3+3, 3+15, 42+50), srednje 

zahtevni računi se ovrednotijo z dvema točkama (na primer 7+8, 37+58, 7x8), s tremi točkami 

pa se ovrednotijo računi z dvema računskima operacijama oziroma računi z neznanim členom 

(na primer 748 + __ = 1000, 82 – (20:4)). Največje število doseženih točk je 117. Za 

reševanje imajo učenci 10 minut časa. 

 

- Ček lista strategij pisnega izkazovanja znanja (priloga 1) 

 

Ček lista strategij, ki smo jo povzeli na osnovi strategij pisnega izkazovanja znanja po avtorjih 

Hughes idr. (1988) in M. Kavkler idr. (2010), vsebuje strategije pisnega izkazovanja znanja s 

pripadajočimi koraki. Učenec na ček listi označi, katere izmed navedenih strategij pisnega 

izkazovanja znanja je oziroma ni uporabil med reševanjem testa nalog objektivnega tipa za 

preverjanje obvladovanja decimalnih števil (v nadaljevanju test nalog objektivnega tipa). Ček 

lista strategij vsebuje 11 strategij med pisnim izkazovanjem znanja, ki so zapisane v moški in 

ženski obliki. Zapisane strategije so: 

 

- preden sem začel/a z reševanjem testa, sem na prvo stran testa zapisal/a svoje ime in 

priimek; 

- pred začetkom reševanja testa sem določil/a vrstni red reševanja nalog; 

- pred začetkom reševanja testa sem določil/a čas reševanja posamezne naloge; 

- natančno sem prebral/a vsa navodila; 

- v navodilih sem podčrtal/a bistvene podatke; 

- pri branju navodil sem bil/a pozoren/a na posebne zahteve; 

- preden sem začel/a reševati nalogo, sem razmislil/a, kaj o vsebini  naloge že vem; 

- pri nalogah izbirnega tipa sem prečrtal/a očitno nepravilne odgovore; 

- naloge, ki jih nisem znal/a rešiti, sem izpustil/a in nadaljeval/a z reševanjem naslednje 

naloge; 

- ko sem prišel/a do konca testa, sem se vrnil/a na nerešene naloge; 

- preden sem oddal/a test, sem ga v celoti pregledal/a. 
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- Test nalog objektivnega tipa za preverjanje obvladovanja decimalnih števil (priloga 2) 

 

Za preverjanje obvladovanja in računanja z decimalnimi števili smo sestavili test nalog 

objektivnega tipa, kjer smo preverjali učenčevo konceptualno in proceduralno znanje na 

področju decimalnih števil. Naloge smo sestavili v namene raziskave z upoštevanjem zahtev 

učnih načrtov. Test je sestavljen iz 10 nalog po načelu postopnosti, od lažjih k težjim, in 

preverja: 

 

- ali učenci znajo predstaviti določeno decimalno število na številski premici (1. 

naloga); 

- ali učenci znajo določiti enakovredne ulomke in decimalna števila (2. naloga); 

- ali učenci znajo pretvoriti desetiški ulomek v decimalno število (3. naloga); 

- ali učenci znajo pretvoriti decimalno število v desetiški ulomek (4. naloga); 

- ali učenci znajo zaokroževati dana decimalna števila na desetine, stotine in na celoto 

(5. naloga); 

- ali učenci znajo med seboj primerjati decimalna števila po velikosti (6. naloga); 

- ali učenci zanjo razporediti dana decimalna števila po velikosti (7. naloga); 

- ali učenci znajo računati z decimalnimi števili (računske operacije seštevanja, 

odštevanja, množenja in deljenja) (8. naloga); 

- ali učenci pravilno rešijo besedilno matematično nalogo, ki vključuje računanje z 

decimalnimi števili (9. in 10. naloga). 

 

6.2.4 Opis postopka zbiranja podatkov 

 

Učence, ki so bili vključeni v trening, smo izbrali glede na usmeritev v odločbi o usmerjanju. 

Za vsakega učenca, ki je bil vključen v trening, smo na podlagi dokumentacije, zbrane v 

osebnih mapah učencev, pripravili globalno oceno funkcioniranja, ki vključuje tudi začetno 

oceno izkazovanja matematičnega znanja. Predznanje učencev s PPPU smo preverili z 

Desetminutnim preizkusom (Kavkler idr., 1996), s testom nalog objektivnega tipa in ček listo 

strategij, ki so jo izpolnili učenci po reševanju testa nalog objektivnega tipa. Prav tako so  

učenci brez PPPU pred izvedbo treninga rešili test nalog objektivnega tipa, s čimer smo 

ugotovili, ali obstaja razlika v znanju računanja z decimalnimi števili med skupino učencev s 

PPPU in skupino učencev brez PPPU, in če obstaja, kakšna je. Pridobljene podatke po prvem 

testiranju smo uporabili za načrtovanje 15-urnega treninga, ki je vključeval ključne strategije 

pisnega izkazovanja znanja s pripadajočimi koraki za uspešno izkazovanje matematičnega 

znanja, utrjevanje predznanj, potrebnih za računanje z decimalnimi števili, in sistematično ter 

eksplicitno poučevanje konceptualnega in proceduralnega znanja decimalnih števil. Prav tako 

smo med treningom utrjevali in preverjali strategije pisnega izkazovanja znanja na področju 

znanja decimalnih števil, ki so ga pridobili med posamezno uro. Po treningu smo s ček listo 

strategij, ki so jo izpolnili učenci s PPPU po reševanju testa nalog objektivnega tipa, zopet 

preverili znanje učencev s PPPU in na podlagi primerjave in kvalitativne analize rezultatov po 

prvem in drugem merjenju evalvirali napredek učencev na področju uporabe strategij pisnega 

izkazovanja znanja in konceptualnega ter proceduralnega znanja decimalnih števil. 
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6.2.5 Postopki obdelave podatkov 

 

Podatke smo kvalitativno in kvantitativno analizirali in interpretirali. Zaradi majhnega vzorca 

vključenih učencev v raziskavo smo se odločili, da pri obdelavi podatkov uporabimo 

deskriptivno statistiko, pri čemer smo z izračunom odstotnih točk ugotovili, ali obstaja razlika 

v konceptualnem in proceduralnem znanju na področju decimalnih števil med skupino 

učencev s PPPU in skupino učencev brez PPPU, in če obstaja, kakšna je ta razlika. Z 

Desetminutnim preizkusom, ki smo ga izvedli pred treningom z učenci s PPPU za 

ugotavljanje njihovega predznanja, in s testom nalog objektivnega tipa in ček liste strategij, ki 

smo ju izvedli z učenci s PPPU pred treningom in po njem, smo zbrali numerično in 

kvalitativno podane podatke, ki smo jih predstavili tabelarno in grafično ter jih kvalitativno 

analizirali in interpretirali. Rezultate obeh preizkusov, ki smo ju izvedli pred treningom in po 

njem, smo med seboj primerjali in evalvirali napredek posameznega učenca s PPPU na 

področju strategij pisnega izkazovanja znanja in decimalnih števil. 

 

6.3 Ocena funkcioniranja in obvladovanja aritmetičnih znanj, 

konceptualnega in proceduralnega znanja decimalnih števil ter 

strategij pisnega izkazovanja znanja za posameznega učenca 

 

V nadaljevanju bomo na kratko opisali globalno funkcioniranje posameznega učenca, ki je bil 

vključen v trening, njegove rezultate Desetminutnega testa, rezultate testa nalog objektivnega 

tipa in ček liste strategij. Nato bomo oblikovali interpretacijo rezultatov testa nalog 

objektivnega tipa, ki so ga rešili učenci brez PPPU, in njihove rezultate primerjali z rezultati 

učencev s PPPU. 

 

6.3.1 Globalna ocena funkcioniranja in analiza testov pred začetkom treninga za 

posameznega vključenega učenca 

 

Učenka Kaja (imena učencev so zaradi varovanja osebnih podatkov spremenjena) 

 

Kaja, rojena v oktobru leta 2006, prihaja s podeželja. Živi v štiričlanski družini, ki dobro 

sodeluje s šolo, saj se starši redno udeležujejo vseh govorilnih ur in roditeljskih sestankov ter 

po potrebi tudi dopoldanskih govorilnih ur.  

 

Leta 2013, ko je Kaja obiskovala 1. razred osnovne šole s prilagojenim izvajanje in dodatno 

strokovno pomočjo, je njena mati podala zahtevo za začetek postopka usmerjanja zaradi učnih 

težav, s katerimi se je deklica soočala, in zaradi dveh epileptičnih napadov, ki sta se pojavila v 

tem obdobju. Po odločbi, ki je bila izdana leta 2014, je opredeljena kot otrok s PPPU in kot 

dolgotrajno bolan otrok (torej kot otrok z več motnjami). Z odločbo ji je bilo v prvem in 

drugem triletju dodeljenih 5 ur dodatne strokovne pomoči, ki je bila namenjena premagovanju 

primanjkljajev, ovir oziroma motenj, in jo izvaja specialni in rehabilitacijski pedagog. V 

zadnji triadi pa se Kaji zagotavlja dodatna strokovna pomoč v obliki učne pomoči v  obsegu 3 

ur tedensko, ki jo izvaja učitelj. Psihološko poročilo navaja izkazano globalno intelektualno 
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funkcioniranje deklice na mejnem nivoju. Z dokončnostjo odločbe se učenki zagotavljajo 

naslednji pripomočki in prilagoditve prostora: 

 

- fotokopije učnih gradiv; 

- možnost uporabe žepnega računala; 

- dodatno avdiovizualno gradivo; 

- preglednice formul pri tehniških in naravoslovnih predmetih; 

- slovar angleških besed; 

- uporaba prikaza postopkov reševanja problemskih in sestavljenih nalog. 

 

Prilagoditve pri organizaciji, načinu preverjanja in ocenjevanja znanja po odločbi so 

naslednje: 

 

- podaljšan čas pri pisnem ocenjevanju znanja; 

- prilagojeni pisni preizkusi znanja v smislu preglednosti; 

- pri ocenjevanju znanja je prednostna ustna ocena; 

- glede na učne ovire se ji nudijo alternativne oblike ocenjevanja znanja; 

- pisno ocenjevanje se izvaja v posebnem prostoru, po možnosti v prvih učnih urah. 

 

Pri učenki prihaja do težav na področju bralne tehnike, ki ni avtomatizirana. Njen tempo 

branja je počasen. Predvsem daljše besede, katerih pomena ne pozna, še vedno zloguje. Prav 

tako pri branju prihaja do pogostega izpuščanja, zamenjave oziroma dodajanja glasov. Te 

napake večinoma ne vplivajo na pomen prebranih besed. Zaradi počasnejšega tempa branja v 

primerjavi z njenimi vrstniki brez težav težje sledi tempu dela v razredu in zaostaja pri 

reševanju nalog, ki zahtevajo predhodno branje krajšega ali daljšega besedila. Večji zaostanek 

se kaže tudi pri branju besedil v angleškem jeziku, kjer učenka pomembno zaostaja za 

vrstniki. Težave ima pri slušnem in pisnem razumevanju angleških besedil. Bralna tehnika pri 

tujem jeziku angleščine je slabo razvita.  

 

Pri samostojnem zapisu obnove prebranega besedila uporablja enostavno strukturo povedi. Na 

področju slovnice pogosto nepravilno uporablja veliko začetnico in pozabi na uporabo 

končnega ločila. 

 

Na področju matematike je učenka usvojila potrebno proceduralno znanje pisnega množenja, 

deljenja, seštevanja in odštevanja. Občasno se zgodi, da pozabi postopek pisnega deljenja, še 

posebej, kadar gre za pisno deljenje z dvomestnim deliteljem. Zaradi težav na področju 

proceduralnega in konceptualnega znanja potrebuje dodatno razlago snovi, več utrjevanja in 

podajanje snovi s prehajanjem s konkretne preko grafične na simbolno raven. Prisotni so tudi 

primanjkljaji vizualno-prostorskega zaznavanja, saj učenka občasno napačno podpisuje števila 

in začne računati na napačni strani računa. Zaradi težav s priklicem poštevanka ni 

avtomatizirana. Pri reševanju matematičnih nalog uporablja manj razvite strategije reševanja 

(šteje s prsti, prešteva od začetka, uporablja številsko premico, kvadrat s poštevanko...). 
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Njena pozornost in koncentracija sta odkrenljivi, občasno ne zaključi začete dejavnosti. Na to 

vpliva tudi njena utrujenost zaradi povečanega obsega učenja po koncu pouka. Učenka 

potrebuje tudi vodenje in pomoč pri  razvijanju tehnik učenja in pri organizaciji učenja ter 

načrtovanju časovnice napovedanega ocenjevanja znanja.  

 

Kot dodatni dejavnik tveganja so se v šolskem letu 2017/2018 pri učenki pojavile dodatne 

zdravstvene teže (ponovni epileptični napadi, ki jih od prvih dveh napadov v 1. razredu ni 

bilo), zaradi katerih je bila učenka odsotna pri pouku. Z novo nastalimi zdravstvenimi 

težavami se dobro spoprijema, vendar potrebuje pogovor z osebo, ki ji zaupa tudi na tem 

področju.  

 

Učenka ima dobro razvite delovne navade in veliko željo po uspehu, kar je poleg petja in čuta 

za sočloveka tudi njeno močno področje. Je zelo dobrovoljna, srčna, vedno nasmejana in 

obkrožena s prijatelji, ki ji radi pomagajo, ko potrebuje pomoč. V prostem času se rada druži s 

svojo sestrično in sestro, rada poje, pleše in se ukvarja s športom. V šolskem letu 2017/2018 

je učenka obiskovala 6. razred osnovne šole s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo. 

 

- Analiza Desetminutnega preizkusa za ugotavljanje avtomatizacije aritmetičnih dejstev 

in postopkov 

 

Kaja je na Desetminutnem preizkusu dosegla le 40 točk od možnih 117 oziroma 34% pravilno 

rešenih računov. Učenka je od 62 računov rešila 32 računov, od tega je rešila 24 računov 

pravilno in 8 napačno. Pravilno je rešila 13 računov, ovrednotenih z 1 točko, in 2 računa, ki 

sta ovrednotena z 1 točko, napačno (18:3 in 8x3). Računov, ki so ovrednoteni z 2 točkama, je 

rešila 7, od tega je rešila 6 računov pravilno in enega napačno (7x8). Računov, ki so 

ovrednoteni s 3 točkami, je rešila 10, od tega je rešila 5 računov pravilno in 5 napačno ( __ : 8 

= 32, 328 – 156, 25 + (4x8), 63 – (54:6), 57 + (3x9)). 

 

Kaja je reševanje začela po vrstnem redu, kot so zapisani računi. Težave je imela pri računih, 

ki vključujejo odštevanje dvomestnega ali trimestnega odštevanca, računi z neznanim členom, 

poštevanko števila 8 in sestavljenimi računi, ki vključujejo več aritmetičnih operacij. Pri 

računanju si je učenka pomagala s preštevanjem s prsti, predvsem pa jo je pri doseganju 

boljšega rezultata ovirala časovna omejitev, saj je bil njen tempo računanja počasen. Iz 

navedenih rezultatov lahko povzamemo, da ima učenka slabše avtomatizirana aritmetična 

dejstva in postopke.  

 

- Analiza testa nalog objektivnega tipa za preverjanje obvladovanja decimalnih števil  

 

Kaja je 1. nalogo objektivnega tipa, ki je preverjala poznavanje koncepta uporabe številske 

premice, rešila popolnoma pravilno. Pri 2. nalogi, kjer nas je zanimalo, ali bo učenka znala 

določiti enakovredni ulomek decimalnemu številu 1,03, je učenka odgovorila deloma 

pravilno. Pravilno je sklepala, da je ulomek 1
3

100
 enakovreden decimalnemu številu 1,03, 
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vendar pa je bil poleg tega odgovora pravilen tudi ulomek 
103

10
. Ob deloma pravilnem 

odgovoru pa je učenka napačno označila, da je poleg odgovora 1
3

100
 pravilen tudi odgovor 

1
3

10
, kar ne drži. Pri nalogah 3 in 4, kjer smo preverjali znanje pretvarjanja desetiškega ulomka 

v decimalno število in obratno, Kaja ni naredila nobene napake. Pri nalogi 5, ki je preverjala 

zmožnost zaokroževanja decimalnih števil na desetine, stotine in na celi del, je Kaja napačno 

rešila vse primere, razen enega primera zaokroževanja na celi del, in sicer 30,303 = 30. 

Popolnoma pravilno je rešila tudi 6. nalogo, kjer smo preverjali znanje primerjanja decimalnih 

števil med seboj po velikosti, med tem ko je 7. nalogo, kjer smo preverjali razporeditev več 

decimalnih števil po velikosti, rešila popolnoma napačno, iz česar lahko sklepamo, da ima 

Kaja pomanjkljivo znanje na področju mestnih vrednosti posameznih števk v decimalnem 

številu, kar lahko povežemo s slabšim konceptualnim znanjem na področju decimalnih števil. 

Z 8. nalogo smo preverjali znanje računanja z decimalnimi števili z vsemi štirimi 

aritmetičnimi operacijami. Kaja je pravilno rešila vse račune množenja in odštevanja, se 

zmotila pri dveh od treh računih seštevanja in pri vseh treh računih deljenja. Pri analizi napak 

ugotavljamo, da je pri računih seštevanja prišlo do napak zaradi nepozornosti, saj je sam 

postopek računanja pravilen, vendar je učenka naredila napako pri vsoti števk 2 + 5, kjer je 

namesto 7 zapisala vsoto 6. Pri analizi postopka pisnega deljenja pa ugotavljamo, da učenka 

ne pozna postopka deljenja, ki vključuje premikanje decimalne vejice. Pri nalogah 9 in 10, 

kjer so učenci morali rešiti matematični besedilni nalogi, je bila učenka uspešnejša pri 9. 

nalogi, katere besedilo je bilo krajše in je za rešitev bila potrebna le ena aritmetična operacija 

odštevanja. Medtem ko naloge 10, ki jo je sestavljala matematična besedilna naloga z daljšim 

besedilom in več aritmetičnimi operacijami, učenka ni rešila in jo je pustila popolnoma 

prazno. To lahko povežemo z njeno neavtomatizirano tehniko branja, zaradi katere učenka 

težje sledi tempu dela svojih vrstnikov že v času rednega pouka. Iz analize testa objektivnih 

nalog lahko sklepamo, da ima učenka delno usvojeno konceptualno in proceduralno znanje, 

potrebno za obvladovanje decimalnih števil.  

 

V kolikor bi test nalog objektivnega tipa vrednotili, bi učenka na testu, pri katerem je bilo 

možno doseči največ 41 točk, dosegla 26 točk oziroma 63%. Glede na to, da je učenka na 

Desetminutnem preizkusu rešila le 34% računov pravilno, je njen dosežek na testu nalog 

objektivnega tipa zelo dober.  

 

- Analiza ček liste strategij pisnega izkazovanja znanja 

 

Učenka je kot strategije pisnega izkazovanja znanja, ki jih je pri reševanju testa nalog 

objektivnega tipa uporabila, navedla sledeče: 

 

- preden sem začela z reševanjem testa, sem na prvo stran testa zapisala svoje ime in 

priimek; 

- v navodilih sem podčrtala bistvene podatke; 

- pri branju navodil sem bila pozorna na posebne zahteve; 

- preden sem začela reševati nalogo, sem razmislila, kaj o vsebini  naloge že vem; 
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- naloge, ki jih nisem znala rešiti, sem izpustila in nadaljevala z reševanjem naslednje 

naloge; 

- ko sem prišla do konca testa, sem se vrnila na nerešene naloge; 

- preden sem oddala test, sem ga v celoti pregledala. 

 

Kot strategije, ki jih med pisnim izkazovanjem znanja na testu nalog objektivnega tipa ni 

uporabila, je navedla: 

 

- pred začetkom reševanja testa sem določila vrstni red reševanja nalog; 

- natančno sem prebrala vsa navodila; 

- pri nalogah izbirnega tipa sem prečrtala očitno nepravilne odgovore. 

 

Z opazovanjem učenke med reševanjem testa objektivnega tipa smo ugotovili, da kljub temu, 

da je sama v ček listi strategij navedla, da je v navodilih podčrtala bistvene podatke, le-tega v 

resnici ni naredila. Prav tako pri pregledu rešenega testa ob koncu reševanja ni bila natančna, 

kot to zahteva ta strategija, saj je učenka le s hitrim pregledom preverila, katere naloge je 

rešila, pri tem pa ni preverjala pravilnosti zapisanih rešitev. 

 

Strategij, za katere je označila, da jih ni uporabila pri reševanju testa nalog objektivnega tipa, 

učenka resnično ni uporabila. Presenetljivo je, da učenka ne prebere natančno vseh navodil, 

kar je lahko tudi vzrok za marsikatero napako, ki je ob natančnem branju navodil v celoti 

verjetno ne bi bilo. 

 

Povzamemo lahko, da ima učenka slabše avtomatizirana aritmetična dejstva in postopke ter 

pomanjkljivo znanje na področju mestnih vrednosti decimalnih števil, kar lahko povežemo s 

slabšim konceptualnim znanjem na področju decimalnih števil. Pri pisnem izkazovanju znanja 

pa uporablja le nekatere izmed pomembnih strategij pisnega izkazovanja znanja. 

 

Učenec Miha 

 

Miha, rojen v avgustu leta 2006, prihaja s podeželja. Živi v petčlanski družini, ki redno 

sodeluje s šolo. 

 

Leta 2015 je učenčeva mati podala zahtevo za uvedbo postopka usmerjanja zaradi sinovih 

težav s koncentracijo, nemirnostjo in zaradi učnih težav. Po odločbi, ki je bila izdana leta 

2016, je deček opredeljen kot otrok s PPPU. Z odločbo mu je bila dodeljena 1 ura dodatne 

strokovne pomoči, ki je namenjena premagovanju primanjkljajev, ovir oziroma motenj, ki jo 

izvaja specialni in rehabilitacijski pedagog, in 1 ura svetovalne storitve. Strokovno mnenje za 

dečka navaja naslednje prilagoditve prostora in opreme: 

 

- poštevankin kvadrat; 

- žepno računalo v drugi in tretji triadi; 

- fotokopiranje obsežnejših učnih vsebin; 

- možnost uporabe slovarja pri tujem jeziku; 
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- možnost uporabe računalnika pri šolskem in domačem delu. 

 

Pri ocenjevanju znanja potrebuje: 

 

- napovedano in dogovorjeno ocenjevanje znanja; 

- podaljšan čas; 

- neupoštevanje specifičnih napak, ki izhajajo iz motnje (disleksije); 

- poudarek na ustnem preverjanju in ocenjevanju znanja.  

 

Iz strokovnega mnenja smo razbrali, da so Mihove globalne intelektualne sposobnosti 

povprečne, profil sposobnosti pa je neharmoničen. Učenec ima specifične učne težave težje 

stopnje na področju branja in pisanja (disleksija). Pri prepisu spušča črke in številke, ima 

težave s pozornostjo, je manj spreten, težje bere in pri govoru uporablja neologizme. Branje ni 

avtomatizirano. Izpušča in zamenjuje vidno podobne črke (b, p, d), s težavo prebere daljše in 

manj znane besede. Priklic in obvladovanje zaporedij je šibko. Velika odstopanja se kažejo na 

vizualno-motoričnem področju. Grafomotorično je okoren, pisalo drži nepravilno, kar mu 

onemogoča lahkotno, avtomatizirano pisanje. Pri pisanju ga boli roka v zapestju, pritisk na 

podlago je premočan. Pri zapisu v zvezek  ne upošteva pravopisnih pravil, prepisi in 

samostojni zapisi so pogosto nedokončani. Pri matematiki se kažejo primanjkljaji v 

neavtomatizirani poštevanki in slabem priklicu. Pri računanju si pomaga s prsti. Ima dobre in 

slabe dneve funkcioniranja. Njegov tempo dela je upočasnjen. Njegova močna področja so 

pripovedovanje, empatičnost in odprtost, vedoželjnost in radovednost. Je široko splošno 

razgledan, ima bogato domišljijo in je likovno ustvarjalen. 

 

Šolska poročila v osebni mapi učenca in opazovanje učenca so pokazali, da je Miha zelo 

prijeten učenec, ki s svojo vztrajnostjo in požrtvovalnim delom doma dobro kompenzira 

primanjkljaje. Kljub temu da branje še ni avtomatizirano, se med branjem osredotoča na 

pomen besedila in ob morebitnih napačno prebranih besedah le-te ponovno in pravilno 

prebere. Če ga področje šolskega dela zanima, lahko koncentracijo vzdržuje dlje časa, v 

nasprotnem primeru naredi krajši odmor in ponovno pristopi k delu. Potrebuje nadzor pri 

orientaciji zapisovanja računov v zvezek (pravilno zaporedje, sistematičnost zapisa). Zaradi 

hitrega pozabljanja potrebuje več vaje za utrjevanje postopkov računanja. Poštevanko, ki jo je 

že avtomatiziral, hitro pozabi in ima zato težave s ponovnim priklicem večkratnikov. Zaradi 

počasnega tempa dela s šolskim delom v razredu zaostaja za svojimi vrstniki.  

 

V šolskem letu 2017/2018 je obiskoval 6. razred osnovne šole s prilagojenim izvajanjem in 

dodatno strokovno pomočjo.  

 

- Analiza Desetminutnega preizkusa za ugotavljanje avtomatizacije aritmetičnih dejstev 

in postopkov 

 

Miha je na Desetminutnem preizkusu dosegel 70 točk od možnih 117 oziroma 60% pravilno 

rešenih računov. Učenec je od 62 računov rešil 41 računov, od tega je rešil 39 računov 

pravilno in 2 napačno. Pravilno je rešil 18 računov, ovrednotenih z 1 točko. Računov, ki so 
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ovrednoteni z 2 točkama, je rešil 12, od tega je rešil 11 računov pravilno in enega napačno (7 

+ 8). Računov, ki so ovrednoteni s 3 točkami, je rešil 11, od tega je rešil 10 računov pravilno 

in enega napačno ( __ : 8 = 32). 

 

Miha je račune v navedenem preizkusu reševal po vrstnem redu, kot so zapisani, od zgoraj 

navzdol. Računi, ki jih je rešil, so bili v veliki večini rešeni pravilno. Pri doseganju boljšega 

rezultata ga je tako ovirala časovna omejitev reševanja na 10 minut, saj je reševal počasi in 

sproti preverjal, ali je račune rešil pravilno. Iz navedenega rezultata lahko povzamemo, da ima 

učenec avtomatizirana aritmetična dejstva in postopke, vendar ga pri njegovem delu 

pomembno ovirajo počasen tempo dela in težave s priklicem, kar lahko povežemo tudi z 

rezultati raziskave M. Kavkler (1997), ki je ugotovila, da so otroci s specifičnimi učnimi 

težavami zaradi časovne omejitve rešili manj problemov. 

 

- Analiza testa nalog objektivnega tipa za preverjanje obvladovanja decimalnih števil  

 

Miha je 1. nalogo objektivnega tipa, ki je preverjala poznavaje koncepta uporabe številske 

premice, rešil deloma pravilno. Prvi del naloge, kjer je moral določiti decimalno število na 

številski premici do desetin natančno, je iskana števila zapisal pravilno. Napačno pa je rešil 

drugi del naloge, kjer je iskal decimalna števila z dvema decimalkama oziroma na stotine 

natančno. 2. nalogo, kjer je moral iskati zapisanemu decimalnemu številu enakovredni 

ulomek, je rešil nepravilno. Tako je označil, da sta decimalnemu številu 1,03 enakovredna 

ulomka 
103

10
 in 1

3

10
.  Potrebnega znanja za zapis ulomka z decimalnim številom in obratno v 3. 

nalogi in 4. nalogi učenec ni imel usvojenega, saj je rešil le 2 primera od 8 primerov pravilno. 

Pravilno je zapisal, da je 
23

10
 = 2,3 in 3,4 = 3

4

10
.  Pri 5. nalogi, s katero smo preverjali učenčevo 

znanje zaokroževanja decimalnih števil, je nepravilno rešil vse primere zaokroževanja na 

desetine, pravilno pa je rešil tri primere od štirih pri zaokroževanju na stotine in celoto. 

Nepravilno je zaokrožil decimalno število 8,888, ki ga je zaokrožil na 8,9 namesto na 8,89, in 

decimalno število 0,075, ki ga je učenec zaokrožil na 1 namesto na 0. Pri 6. nalogi, kjer je 

učenec moral primerjati med seboj dve decimalni števili, je rešil tri primere od štirih pravilno. 

Nepravilno je rešil primer, kjer je zapisal, da je 6,066 < 6,0606. Z urejanjem več decimalnih 

števil po velikosti pri 7. nalogi je imel učenec več težav, saj je nepravilno rešil oba primera. 

Pri 8. nalogi, kjer smo preverjali pisno računaje z vsemi aritmetičnimi operacijami, je pravilno 

rešil vse tri primere pisnega seštevanja decimalnih števil. Pri odštevanju decimalnih števil je 

dva primera od treh rešil nepravilno. Obe nepravilni rešitvi sta bili posledici nepravilnega 

prepisa decimalnega števila pri stranskem računanju. Enako uspešen kot pri pisnem 

odštevanju je bil Miha tudi pri računih množenja. Tudi tu je dva primera od treh rešil 

napačno. Prvi primer računa je bil rešen napačno zaradi napačno postavljene vejice v rezultatu 

izračuna, drugi primer računa pa je bil napačno rešen zaradi napačnega priklica aritmetičnega 

dejstva, koliko je 6 x 9. Primere pisnega deljenja z decimalnimi števili je rešil nepravilno pri 

dveh računih, kjer je učenec imel težave s prestavljanjem decimalne vejice pri delitelju, saj le-

te ni prestavil. Pri 9. in 10. nalogi je bil Miha deloma uspešen. Pri 9. nalogi je Miha 

nepravilno prepisal decimalno število 1,97, ki ga je v nastavljenem računu odštevanja zapisal 

kot 1,097. 10. nalogo, kjer je bilo potrebno za pravilno rešitev izvesti dve različni aritmetični 
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operaciji in pri tem manipulirati z več decimalnimi števili, je Miha zapisal pravilen odgovor, 

do katerega je prišel z miselnim računanjem. Pravilno rešeni matematični besedilni nalogi sta 

prijetno presenečenje glede na zapisano anamnezo v strokovnem mnenju, kjer so poudarjene 

učenčeve težave z branjem. Iz analize testa objektivnih nalog lahko sklepamo, da ima učenec 

deloma usvojeno konceptualno in proceduralno znanje na področju decimalnih števil. 

 

V kolikor bi test nalog objektivnega tipa vrednotili, bi učenec na testu, pri katerem je bilo 

možno doseči največ 41 točk, dosegel 18,5 točk oziroma 45%. 

 

- Analiza ček liste strategij pisnega izkazovanja znanja 

 

Učenec je kot strategije pisnega izkazovanja znanja, ki jih je pri reševanju testa nalog 

objektivnega tipa uporabil, navedel sledeče: 

 

- preden sem začel z reševanjem testa, sem na prvo stran testa zapisal svoje ime in 

priimek; 

- natančno sem prebral vsa navodila; 

- pri branju navodil sem bil pozoren na posebne zahteve; 

- preden sem začel reševati nalogo, sem razmislil, kaj o vsebini  naloge že vem. 

 

Kot strategije, ki jih med pisnim izkazovanjem znanja na testu nalog objektivnega tipa ni 

uporabil, je navedel: 

 

- pred začetkom reševanja testa sem določil vrstni red reševanja nalog; 

- v navodilih sem podčrtal bistvene podatke; 

- pri nalogah izbirnega tipa sem prečrtal očitno nepravilne odgovore; 

- naloge, ki jih nisem znal rešiti, sem izpustil in nadaljeval z reševanjem naslednje 

naloge; 

- ko sem prišel do konca testa, sem se vrnil na nerešene naloge; 

- preden sem oddal test, sem ga v celoti pregledal. 

 

Z opazovanjem učenca med reševanjem testa nalog objektivnega tipa smo ugotovili, da je na 

trditve v ček listi strategij odgovoril zelo iskreno. Učenec je med reševanjem testa večkrat 

prebral posamezna navodila in si vzel nekaj trenutkov časa za premislek, preden je začel 

reševati posamezno nalogo. Izmed vseh štirih učencev s PPPU, ki so reševali opisani test 

nalog objektivnega tipa pred začetkom treninga, je bil učenec Miha tisti, ki je potreboval 

največ časa za reševanje testa. Med tem ko sta učenki 7. razredov test rešili v 45 minutah, je 

Miha za reševanje potreboval 90 minut, pri čemer je za reševanje 8. naloge porabil največ 

časa oziroma več časa kot ostali trije učenci s PPPU. 

 

Povzamemo lahko, da ima Miha avtomatizirana aritmetična dejstva in postopke, vendar ga pri 

računanju pomembno ovira počasen tempo dela. Učenec ima tudi deloma usvojeno 

konceptualno in proceduralno znanje na področju decimalnih števil, kjer ga ovira predvsem 

pomanjkljivo znanje na področju mestnih vrednosti decimalnih števil. Napake pa so bile tudi 



55 
 

posledica nepozornosti. Med reševanjem testa nalog objektivnega tipa je učinkovito uporabil 

strategijo natančnega branja navodil, vendar pa so kljub temu njegove strategije pisnega 

izkazovanja znanja pomanjkljive.  

 

Učenka Živa 

 

Živa, rojena v mesecu juniju leta 2004, živi na podeželju v štiričlanski družini. 

 

Leta 2013 je bila izdana odločba o usmeritvi učenke, po kateri je usmerjena kot otrok s PPPU. 

Tretji razred je učenka ponavljala. Do petega razreda ji je bilo dodeljenih 5 ur dodatne 

strokovne pomoči, ki jo je v obsegu 4 ur tedensko izvajal specialni in rehabilitacijski pedagog, 

in 1 ure tedensko, ki jo je izvajal logoped. V šestem razredu se je oblika izvajanja dodatne 

strokovne pomoči s spremembo odločbe spremenila (deklica se je preselila in zamenjala šolo). 

Z novo odločbo o usmeritvi se Živi od 6. do 9. razreda zagotavlja 5 ur dodatne strokovne 

pomoči tedensko. 1 ura se izvaja kot svetovalna storitev, 2 uri kot pomoč za premagovanje 

primanjkljajev, ovir oziroma motenj, ki ju izvaja specialni in rehabilitacijski pedagog, in 2 uri 

učne pomoči, ki ju izvaja učitelj. 

 

Med procesom učenja, poučevanja in ocenjevanja so učenki zagotovljene naslednje 

prilagoditve: 

 

- fotokopije učnega gradiva s poudarki oziroma povzetki; 

- možnost uporabe žepnega računala; 

- možnost uporabe didaktičnega materiala in avdiovizualnih opor; 

- možnost uporabe preglednic formul pri tehniških in naravoslovnih predmetih; 

- možnost uporabe tabel angleških časov in slovar angleških besed; 

- možnost uporabe prikaza postopkov reševanja problemskih in sestavljenih nalog pri 

vseh predmetih; 

- pri ustnem in pisnem ocenjevanju se preveri razumevanje navodil; 

- fotokopije daljših zapisov snovi; 

- miren in zaupljiv pristop, vzpodbude in pohvale; 

- razvijanje ustreznih strategij učenja; 

- podaljšan čas preverjanja in ocenjevanja znanja. 

 

Iz strokovnega mnenja smo razbrali, da ima učenka povprečne intelektualne sposobnosti, pri 

čemer je njen profil sposobnosti neharmoničen. Njena močna področja se kažejo na področju 

obvladovanja socialnih odnosov v znani okolici, pojmovnega mišljenja in konstrukcijskih 

sposobnosti. Občutne šibkosti pa se kažejo na tistih področjih, kjer se zahteva vzdrževanje 

usmerjene pozornosti in zbranosti, kar se posledično kaže v ozkem obsegu kratkoročnega in 

delovnega pomnjenja ter dolgoročnega spomina in vpliva na počasnejše kognitivno 

procesiranje pri učenju in usvajanju šolskega znanja, predvsem na področju matematike in 

jezika. Pri deklici so prisotna odstopanja v fluentnosti branja, kjer še vedno posveča pozornost 

dekodiranju posameznih besed, kar se kaže kot upočasnjeno branje zahtevnejših besedil. 

Pisava je lepopisno oblikovana, pojavljajo se manjše pravopisne težave. Izraziti primanjkljaji 
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se kažejo na aritmetičnem področju, pri reševanju matematičnih problemov uporablja nižje 

strategije reševanja z materialno obliko. Prisotne so težave s štetjem, iskanjem zaporedij, 

dopolnjevanjem številskih trakov. Pomaga si z didaktičnim materialom in preštevanjem. 

Strategije računanja usvaja počasi, hitro jih tudi pozabi, če jih ne utrjuje. Učenka potrebuje 

vodenje po korakih s poudarkom na postopnosti in nazornosti. 

 

Šolska poročila v osebni mapi učenke in opazovanje učenke so pokazali, da so pri Živi še 

vedno prisotne težave pri priklicu podatkov in informacij. Težave ima pri usvajanju učne 

snovi, saj snov počasi usvaja in hitro pozabi. Težave vztrajajo predvsem na tistih področjih, 

kjer se zahteva vzdrževanje pozornosti in koncentracije. Pri matematiki ima slabše številske in 

količinske predstave. Pri računanju si pomaga s prsti oziroma s preštevanjem. Poštevanka ni 

usvojena in avtomatizirana. Prisotne so težave s štetjem, iskanjem zaporedij, dopolnjevanjem 

številskih trakov in prehajanjem iz ene računske operacije v drugo. Učenka potrebuje veliko 

vodenja po korakih. Njeno branje je upočasnjeno, zatikajoče, razumevanje je posledično 

slabše. Težave ima pri obnavljanju prebranega in iskanju bistvenih podatkov. Za razumevanje 

besedil občasno potrebuje večkratno branje in dodatno razlago. Njena pisava je čitljiva, pri 

pisanju dela manjše pravopisne napake. V 7. razred je napredovala z negativno zaključeno 

oceno pri matematiki in učenka pravi, da je matematika predmet, ki ji je najmanj všeč. Zaradi 

negativno zaključene šolske ocene so starši učenki poiskali dodatne inštrukcije. Učiteljica za 

matematiko pove, da učenka redno obiskuje dopolnilni pouk matematike in ure dodatne 

strokovne pomoči, kar ji je pomagalo, da je napredovala v znanju, s tem pa se je njen interes 

do predmeta izboljšal, kar se je opazilo tudi pri rednih urah, kjer je začela sodelovati in hkrati 

postala tudi samostojnejša. Med svojimi vrstniki je lepo sprejeta, med odmorom obkrožena s 

sošolkami. Pogosto je zelo glasna. Veliko se smeji.  

 

V šolskem letu 2017/2018 je obiskovala 7. razred osnovne šole s prilagojenim izvajanjem in 

dodatno strokovno pomočjo.  

 

- Analiza Desetminutnega preizkusa za ugotavljanje avtomatizacije aritmetičnih dejstev 

in postopkov 

 

Živa je na Desetminutnem preizkusu dosegla 82 točk od možnih 117 oziroma 70% pravilno 

rešenih računov. Učenka je od 62 računov rešila 59 računov, od tega je rešila 49 računov 

pravilno in 10 napačno. Pravilno je rešila vseh 26 računov, ovrednotenih z 1 točko. Računov, 

ki so ovrednoteni z 2 točkama, je rešila 16, od tega je rešila 13 računov pravilno in 3 napačno 

(57 + 6, 48 : 6, 61 – 8). Računov, ki so ovrednoteni s 3 točkami, je rešila 17, od tega je rešila 

10 računov pravilno in 7 napačno ( __ : 8 = 32, 328 – 156, 740 + __ = 1000, __ x 6 = 48, 528 

– 165, 234 – 178, 82 – (20 :4)). 

 

Tako kot ostali učenci je tudi Živa reševala račune po vrstnem redu, kot so zapisani, od zgoraj 

navzdol. Pri računih, ki vključujejo operacijo množenja ali deljenja, se je izkazalo, da so bile 

napake povezane z neavtomatizirano poštevanko števila 6 in 8, pri računih odštevanja pa je 

imela učenka težave predvsem tam, kjer sta bila zmanjševanec in odštevanec trimestno 

število. Pri računanju je bila učenka hitra, število napak se je povečalo proti koncu preizkusa, 
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ko je verjetno že čutila časovni pritisk, saj se je zavedala, da bo časa za reševanje kmalu 

zmanjkalo. Iz navedenih rezultatov lahko povzamemo, da ima učenka srednje dobro 

avtomatizirana aritmetična dejstva in postopke, vendar mora še utrditi večkratnike števila 6 in 

8 ter uriti miselno računanje z večmestnimi števili. 

 

- Analiza testa nalog objektivnega tipa za preverjanje obvladovanja decimalnih števil  

 

Živa je 1. nalogo rešila deloma pravilno. Pravilno je določila vrednost decimalnega števila, ki 

smo ga iskali na prvi številski premici (5,1; 5,7; 6,3; 6,8), drugi primer določanja decimalnih 

števil, kjer je bilo potrebno umestiti decimalna števila v obsegu stotin, pa je izpustila in ga 

pustila nerešenega. Pri 2. nalogi je bila deloma uspešna pri iskanju enakovrednega ulomka 

decimalnemu številu 1,03. Pravilno je odgovorila, da je enakovredni ulomek 1
3

100
, in napačno, 

da je enakovredni ulomek decimalnemu številu 1,03 tudi ulomek 10
3

100
. Pri nalogah 3 in 4, 

kjer smo preverjali znanje zapisovanja desetiških ulomkov z decimalnimi števili in obratno, je 

bila učenka zelo uspešna, saj je pravilno rešila vse primere. Tako kot ostali učenci je tudi Živa 

imela težave pri nalogi, kjer je bilo potrebno pokazati znanje zaokroževanja decimalnih števil. 

Pri tem je nepravilno zaokrožila vse primere zaokroževanja na desetine, stotine in celi del, 

razen enega primera zaokroževanja na stotine, ki je bil rešen pravilno. Pri 6. nalogi je učenka 

pravilno določila velikostno razmerje med dvema decimalnima številoma le v enem primeru, 

in sicer 80,8 > 8,08. Prav tako je pri 7. nalogi Živa, tako kot že predstavljena učenca, rešila 

oba primera razvrščanja decimalnih števil po velikosti narobe. Pri 8. nalogi, kjer se je 

preverjalo proceduralno znanje rabe vseh štirih aritmetičnih operacij na primeru decimalnih 

števil, je bila Živa delno uspešna. Pravilno je rešila vse tri primere odštevanja, po dva primera 

seštevanja in množenja in en primer deljenja. Pri računu množenja je razvidno, da je učenka 

naredila napako pri množenju s številom 0, kjer je pri stranskem računu zapisala, da je 0 x 2 

=2 in 0 x 7 = 7. Pri računih deljenja pa je pravilno premaknila decimalno vejico, da je delitelja 

pretvorila v naravno število, vendar se je nato zmotila pri postopku deljenja, ko je bilo 

potrebno uvesti decimalno vejico. Zadnji dve nalogi, kjer je bilo potrebno rešiti dve 

matematični besedilni nalogi, je bila učenka uspešna, saj je obe nalogi rešila pravilno. Iz 

analize testa nalog objektivnega tipa povzemamo, da je učenkino konceptualno in 

proceduralno znanje na področju decimalnih števil deloma razvito.  

 

V kolikor bi test nalog objektivnega tipa vrednotili, bi učenka na testu, pri katerem je bilo 

možno doseči največ 41 točk, dosegla 24 točk oziroma 59%.  

 

- Analiza ček liste strategij pisnega izkazovanja znanja 

 

Učenka je kot strategije pisnega izkazovanja znanja, ki jih je pri reševanju testa nalog 

objektivnega tipa uporabila, navedla sledeče: 

 

- preden sem začela z reševanjem testa, sem na prvo stran testa zapisala svoje ime in 

priimek; 
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- naloge, ki jih nisem znala rešiti, sem izpustila in nadaljevala z reševanjem naslednje 

naloge; 

- ko sem prišla do konca testa, sem se vrnila na nerešene naloge; 

- preden sem oddala test, sem ga v celoti pregledala. 

 

Kot strategije, ki jih med pisnim izkazovanjem znanja na testu nalog objektivnega tipa ni 

uporabila, je navedla: 

 

- pred začetkom reševanja testa sem določila vrstni red reševanja nalog; 

- natančno sem prebrala vsa navodila; 

- v navodilih sem podčrtala bistvene podatke; 

- pri branju navodil sem bila pozorna na posebne zahteve; 

- preden sem začela reševati nalogo, sem razmislila, kaj o vsebini  naloge že vem; 

- pri nalogah izbirnega tipa sem prečrtala očitno nepravilne odgovore. 

 

Z opazovanjem učenke med reševanjem testa nalog objektivnega tipa smo ugotovili, da je 

naloge reševala zelo hitro in da je vse naloge rešila v eni šolski uri. Ocenjujemo, da je iskreno 

označila strategije, ki jih je oziroma jih ni med reševanjem testa uporabila. Opaziti je bilo le, 

da učenka ni popolnoma ustrezno ob koncu reševanja pregledala celotnega testa, preden ga je 

oddala. Tako kot učenka Kaja je tudi ona ob koncu reševanja pregledala, ali so vse naloge 

rešene, ni pa preverila, ali jih je rešila brez napak. Zanimivo je, da tako kot učenka Kaja tudi 

Živa ne prebere natančno vseh navodil, kar je lahko tudi pri njej vzrok za marsikatero napako, 

ki je ob natančnem branju celih navodil verjetno ne bi bilo.  

 

Povzamemo lahko, da ima učenka bolje razvito obvladovanje proceduralnega znanja kot 

priklic aritmetičnih dejstev, ki je povezan z neavtomatiziranim znanjem poštevanke. 

Učenkino konceptualno in proceduralno znanje na področju decimalnih števil je deloma 

razvito, pri čemer jo pomembno ovira pomanjkljivo znanje na področju mestnih vrednosti 

decimalnih števil. Pri reševanju testa nalog objektivnega tipa učenka ni uporabila pomembnih 

strategij pisnega izkazovanja znanja, kot so na primer natančno branje navodil in podčrtavanje 

pomembnih informacij v navodilih, zaradi česar je njena vključitev v trening strategij pisnega 

izkazovanja znanja zelo smiselna. 

 

Učenka Julija 

 

Učenka Julija, ki je rojena julija 2005, živi na podeželju v rejniški družini. Z rejnico je v 

sorodstvenem razmerju, je njena babica. 

 

Leta 2016, ko je Julija obiskovala 6. razred osnovne šole s prilagojenim izvajanjem in 

dodatno strokovno pomočjo, je bila usmerjena kot otrok s PPPU. Z odločbo se Juliji 

zagotavlja 5 ur dodatne strokovne pomoči na teden. 1 ura se izvaja kot svetovalna storitev, 2 

uri učne pomoči izvaja učitelj in 2 uri pomoči za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma 

motenj izvajata psiholog in specialni ter rehabilitacijski pedagog, vsak po 1 uro. 
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Med procesom učenja, poučevanja in ocenjevanja se učenki zagotovi naslednje prilagoditve: 

 

- napovedano preverjanje in ocenjevanje znanja; 

- poudarek na ustnem preverjanju in ocenjevanju znanja; 

- pri nalogah, kjer je potrebno branje, podaljšan čas; 

- po potrebi povečan tisk; 

- več prostora med posameznimi vrsticami; 

- uporaba bralnih kazal; 

- poravnava besedila v levo; 

- bistvene informacije v navodilih, besedilih poudarjene; 

- kompleksne naloge, razdeljene na posamezne dele; 

- pomoč pri organizaciji; 

- pomoč pri razvijanju ustreznih strategij pri matematiki in tujem jeziku; 

- načrtno izpostavljanje in pomoč pri razvijanju močnih področij; 

- tabele pri matematiki; 

- možnost uporabe žepnega računala. 

 

Iz strokovnega mnenja smo razbrali, da pri učenki intelektualnega funkcioniranja v globalu ni 

bilo mogoče določiti zaradi pomembne razlike med povprečnim nebesednim in mejnim 

besednim delom lestvice ob izrazito disharmoničnem profilu sposobnosti. Šibkosti se 

pojavljajo na področju nizkega obsega splošne poučenosti, nizke sposobnosti razumevanja 

vsakodnevnih socialnih situacij in mejne sposobnosti matematično-logičnega sklepanja. 

Učenka težko razume daljša in kompleksnejša navodila ter težje obnovi prebrano besedilo. 

Učenko ovirajo tudi primanjkljaji na področju prostorske predstavljivosti, zmožnosti 

zaporednega predelovanja podatkov, kar vpliva na veščine branja, pisanja in računanja. Pri 

računanju jo poleg zapisanega ovirajo šibkejše številske predstave in šibkejše količinske 

predstave. Učenkino branje je manj učinkovito, pri branju besedila je upočasnjena, daljše 

besede še tiho črkuje. V svojo storitev je učenka manj gotova, ob predvidevanju neuspeha pa 

postane anksiozna, kar je še posebno opazno na področjih, kjer se čuti manj kompetentno 

(branje in računanje). Razvite ima šibkejše socialne spretnosti (težje izrazi svoja čustva, želje, 

potrebe), povečano ima čustveno ranljivost. Njena močna področja so visok tempo 

psihomotorične obdelave podatkov, učinkovita pozornost in delovni spomin. 

 

Šolska poročila v učenkini osebni mapi in opazovanje učenke so pokazala, da pozna in 

uporablja različne strategije učenja. Za šolsko delo in učenje je motivirana, pouku sledi in je 

samostojna. Na področju samopodobe je opazen večji napredek, saj zna poiskati pomoč, je 

bolj asertivna, v svojem razredu se počuti dobro, večkrat je nasmejana, prav tako pa se je 

anksioznost pred ocenjevanji znanja zmanjšala. Njena šibka področja so še vedno slaba 

splošna poučenost in razgledanost ter šibek besedni zaklad. Tehnika branja je avtomatizirana, 

vendar težje razume daljša in kompleksnejša navodila ter težje obnovi prebrano besedilo. 

Zaradi slabše strukture pri obnovi prebranega besedila dosega slabše ocene (povedi začenja z 

enakimi besedami, isti dogodek opiše večkrat…). Na področju matematičnega znanja ima 

težave predvsem pri razumevanju navodil in zaradi počasnejšega razumevanja novo podane 

učne snovi. V primerjavi z vrstniki ima tudi šibkejše številske in količinske predstave. 
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Poštevanka je delno avtomatizirana, težave ima na področju večkratnikov števila 6 in 8, prav 

tako se pogosto pojavijo napake pri računih pisnega seštevanja in odštevanja s prehodom. Na 

področju tujega jezika jo pri angleščini ovira slabše razvita bralna tehnika in razumevanje 

prebranega. Slovnični zapis besedišča je ustrezen. Pozornost ustrezno usmeri, vendar jo hitro 

zmotijo zunanji dražljaji, kot je neustrezno vedenje sošolcev med učno uro. Ima usvojene 

učne in delovne navade, vendar ji težavo predstavlja hiter tempo dela, zaradi katerega se 

pogosto zmoti in naredi nepotrebne napake, saj poskuša slediti tempu dela svojih vrstnikov. 

Učenka samostojno izdeluje učne pripomočke, ki jih nato uporablja pri učenju, zato je njihova 

uporaba avtomatizirana.  

 

Učenka je v šolskem letu 2017/2018 obiskovala 7. razred osnovne šole s prilagojenim 

izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. 

 

- Analiza Desetminutnega preizkusa za ugotavljanje avtomatizacije aritmetičnih dejstev 

in postopkov 

 

Julija je na Desetminutnem preizkusu dosegla 83 točk od možnih 117 oziroma 71% pravilno 

rešenih računov. Učenka je od 62 računov rešila 60 računov, od tega je rešila 50 računov 

pravilno in 10 napačno. Pravilno je rešila vseh 26 računov, ovrednotenih z 1 točko. Računov, 

ki so ovrednoteni z 2 točkama, je rešila 17, od tega je rešila 15 računov pravilno in 2 napačno 

(37 + 58, 42 : 7). Računov, ki so ovrednoteni s 3 točkami, je rešila 17, od tega je rešila 9 

računov pravilno in 8 napačno (__ + 3 = 9, 3 + 4 +13, __ : 8 = 32, 328 – 156,  63 – (54 x 6), 

14 – 6 – 7, 528 – 165, 82 – (20 : 4)). 

 

Tako kot vsi ostali učenci je tudi Julija reševala račune po vrstnem redu, kot so zapisani, od 

zgoraj navzdol. Pri analizi napačno rešenih računov lahko sklepamo, da ima učenka predvsem 

težave z odštevanjem in z reševanjem računov, kjer je potrebno narediti več korakov, da 

pridemo do rešitve. Med računanjem, si je kot edina učenka od štirih učencev na test 

zapisovala vmesne rezultate pri daljših računih. Pri računanju ni bilo videti, da bi si pomagala 

z nižjimi strategijami računanja, kot je računanje s prsti. Iz navedenih rezultatov lahko 

povzamemo, da ima učenka srednje dobro avtomatizirana aritmetična dejstva in postopke, 

vendar mora še uriti reševanje računov, ki za reševanje terjajo več kot en korak.  

 

- Analiza testa nalog objektivnega tipa za preverjanje obvladovanja decimalnih števil  

 

Julija je tako kot Živa 1. nalogo rešila deloma pravilno. Pravilno je določila vrednost 

decimalnega števila, ki smo ga iskali na prvi številski premici (5,1; 5,7; 6,3; 6,8), drugi primer 

umeščanja decimalnih števil, kjer je bilo potrebno določiti decimalna števila v obsegu stotin, 

pa je izpustila in ga pustila nerešenega. Pri 2. nalogi je bila deloma uspešna pri iskanju 

enakovrednega ulomka decimalnemu številu 1,03. Pravilno je odgovorila, da je enakovredni 

ulomek 1
3

100
, drugega primera zapisa ulomka, ki je bil tudi enakovreden decimalnemu številu 

1,03, učenka ni našla (
103

100
). Pri 3. in 4. nalogi, kjer smo preverjali znanje zapisovanja 

desetiških ulomkov z decimalnim številom in obratno, je bila učenka uspešna, saj je pravilno 



61 
 

rešila sedem primerov od osmih. Napačno je le navedla, da je 0,004 = 
4

100
. Tako kot vsi ostali 

učenci je tudi Julija imela velike težave pri reševanju naloge, kjer je bilo potrebno pokazati 

znanje zaokroževanja decimalnih števil. Pri tem je nepravilno zaokrožila vse primere 

zaokroževanja na desetine, stotine in celoto. Prav tako je bila učenka neuspešna pri 6. nalogi, 

kjer je bilo potrebno določiti velikostna razmerja med dvema decimalnima številoma. 

Nepravilno je rešila vse štiri primere. Pri 7. nalogi je učenka pravilno razvrstila decimalna 

števila po velikosti pri drugem primeru, prvega pa je rešila napačno (zapisala je na primer, da 

je 0,77 manjše od 0,707, in da je 0,777 manjše od 0,7007). Pri 8. nalogi, kjer se je preverjalo 

proceduralno znanje učencev pri rabi vseh štirih aritmetičnih operacij na primeru decimalnih 

števil, je bila Julija delno uspešna. Pravilno je rešila vse tri primere seštevanja in odštevanja, 

dva primera množenja in en primer deljenja. Pri računu množenja je razvidno, da je učenka 

naredila napako pri množenju s številom 9, kar je lahko posledica neavtomatizirane 

poštevanke tega števila. Pri računih deljenja pa je v enem primeru napačno premaknila 

decimalno vejico oziroma premikanje decimalne vejice za reševanje primera ni bilo potrebno, 

saj je bil delitelj naravno število. V drugem napačnem primeru deljenja pa je učenka naredila 

napako pri izračunu ostanka. Zadnji dve nalogi, kjer je bilo potrebno rešiti dve matematični 

besedilni nalogi, je učenka naredila več napak. Pri prvi nalogi je pravilno nastavila in 

izračunala zapisani račun, vendar je v odgovoru napačno prepisala rešitev (namesto 0,155t je 

zapisala 155t). Druga naloga pa je bila napačno rešena v celoti, pri čemer je učenka uporabila 

napačne aritmetične operacije, ki jih je naloga zahtevala. Iz analize testa nalog objektivnega 

tipa povzemamo, da učenkino konceptualno in proceduralno znanje decimalnih števil ni 

ustrezno razvito. 

 

V kolikor bi test nalog objektivnega tipa vrednotili, bi učenka na testu, pri katerem je bilo 

možno doseči največ 41 točk, dosegla 21 točk oziroma 51%.  

 

- Analiza ček liste strategij pisnega izkazovanja znanja 

 

Učenka je kot strategije pisnega izkazovanja znanja, ki jih je pri reševanju testa nalog 

objektivnega tipa uporabila, navedla sledeče: 

 

- preden sem začela z reševanjem testa, sem na prvo stran testa zapisala svoje ime in 

priimek; 

- natančno sem prebrala vsa navodila; 

- pri branju navodil sem bila pozorna na posebne zahteve; 

- naloge, ki jih nisem znala rešiti, sem izpustila in nadaljevala z reševanjem naslednje 

naloge; 

- ko sem prišla do konca testa, sem se vrnila na nerešene naloge; 

- preden sem oddala test, sem ga v celoti pregledala. 

 

Kot strategije, ki jih med pisnim izkazovanjem znanja na testu nalog objektivnega tipa ni 

uporabila, je navedla: 
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- pred začetkom reševanja testa sem določila vrstni red reševanja nalog; 

- v navodilih sem podčrtala bistvene podatke; 

- preden sem začela reševati nalogo, sem razmislila, kaj o vsebini  naloge že vem; 

- pri nalogah izbirnega tipa sem prečrtala očitno nepravilne odgovore. 

 

Z opazovanjem učenke med reševanjem testa nalog objektivnega tipa smo ugotovili, da je 

naloge reševala hitro in da je vse naloge rešila v eni šolski uri. Med reševanjem testa je bilo 

pri učenki opaziti nekaj živčnosti, na trenutke si je vzela nekaj sekund premora. Tako kot 

ostali učenci, ki so označili trditev, da so test v celoti pregledali, preden so ga oddali, je tudi 

Julija bila tu manj natančna. Pred oddajo testa je pregledala, če so v testu rešene vse naloge, ni 

pa preverjala pravilnosti rešitev. Ko je test oddala, si je vidno oddahnila. 

 

Povzamemo lahko, da ima učenka srednje dobro avtomatizirana aritmetična dejstva in 

postopke, pri čemer mora še uriti reševanje računov, ki zahtevajo postopek z več kot enim 

korakom. Učenkino proceduralno in konceptualno znanje na področju decimalnih števil je 

pomanjkljivo, pri čemer jo pomembno ovirajo pomanjkljivo znanje mestnih vrednosti 

decimalnih števil in napake, ki so posledica nepozornosti. Med reševanjem testa nalog 

objektivnega tipa je uporabila le nekatere strategije pisnega izkazovanja znanja, saj 

pomembne strategije, kot je na primer podčrtavanje pomembnih informacij v navodilih, ni 

uporabila, kar lahko vpliva na napačno reševanje posameznih nalog. 
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6.3.2 Povzetek rezultatov Desetminutnega preizkusa za ugotavljanje avtomatizacije 

aritmetičnih dejstev in postopkov, testa nalog objektivnega tipa za 

preverjanje obvladovanja decimalnih števil za učence, vključene v trening in 

ček liste strategij pisnega izkazovanja znanja  

 

Tabela 1: Skupni rezultati Desetminutnega preizkusa za ugotavljanje avtomatizacije aritmetičnih 

dejstev in postopkov. 

Rezultati Desetminutnega preizkusa za ugotavljanje avtomatizacije aritmetičnih dejstev 

in postopkov 

Kaja 

Točke Št. pravilno 

rešenih 

računov 

Dosežene 

točke  

Št. napačno 

rešenih 

računov 

Št. 

nerešenih 

računov 

Št. možnih 

točk 

1 točka 13 13 2 11 26 

2 točki 6 12 1 10 34 

3 točke 5 15 5 9 57 

Skupaj 24 40 8 30 117 

Miha 

Točke Št. pravilno 

rešenih 

računov 

Dosežene 

točke  

Št. napačno 

rešenih 

računov 

Št. 

nerešenih 

računov 

Št. možnih 

točk 

1 točka 18 18 0 8 26 

2 točki 11 22 1 5 34 

3 točke 10 30 1 8 57 

Skupaj 39 70 2 21 117 

Živa 

Točke Št. pravilno 

rešenih 

računov 

Dosežene 

točke  

Št. napačno 

rešenih 

računov 

Št. 

nerešenih 

računov 

Št. možnih 

točk 

1 točka 26 26 0 0 26 

2 točki 13 26 3 1 34 

3 točke 10 30 7 2 57 

Skupaj 49 82 10 3 117 

Julija 

Točke Št. pravilno 

rešenih 

računov 

Dosežene 

točke  

Št. napačno 

rešenih 

računov 

Št. 

nerešenih 

računov 

Št. možnih 

točk 

1 točka 26 26 0 0 26 

2 točki 15 30 2 0 34 

3 točke 9 27 8 2 57 

Skupaj 50 53 10 2 117 

 

Z analizo Desetminutnega preizkusa (tabela 1) ugotavljamo, da so učenci dosegli rezultate v 

razponu od 40 do 82 točk. Najmanj točk je dosegla Kaja, in sicer 40, ter največ Živa, ki je 

dosegla 82 točk. Kaja (32 od 62) in Miha (41 od 62) sta rešila najmanj računov, kar lahko 

povežemo z ugotovitvami strokovnjakov, da so otroci s specifičnimi učnimi težavami v 

povprečju počasnejši pri reševanju aritmetičnih problemov kot njihovi vrstniki (Kavkler, 
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1997), medtem ko sta Živa in Julija rešili v preizkusu skoraj vse račune. Vsi učenci so 

pravilno rešili največ računov, ki so bili točkovani z eno točko, in najmanj računov, 

točkovanih s tremi točkami, prav tako so pri računih, ovrednotenih s tremi točkami, naredili 

največ napak. McCloskey, Caramazza in Basili (1985, v Kavkler, 1997) izpostavijo, da so 

računske težave pri učencih pogojene s težavami v priklicu aritmetičnih dejstev in izvajanju 

postopkov računskega procesa, zato rešujejo učenci probleme z zamudnejšimi in manj 

točnimi strategijami (Beishuisen idr., 1997, v Kavkler, 1997). M. Kavkler (2002) navaja, da 

se primanjkljaji pri učencih s specifičnimi učnimi težavami pri matematiki najpogosteje 

nanašajo na obvladovanje osnovnih aritmetičnih sposobnosti in spretnosti seštevanja, 

odštevanja, množenja in deljenja. Vsi učenci so račune v preizkusu reševali v vrstnem redu od 

zgoraj navzdol in najprej prvi stolpec računov, nato drugi stolpec. Strategijo takega vrstnega 

reda reševanja preizkusa je ugotovila v svoji raziskavi tudi M. Kavkler (1997). Avtorica 

pojasnjuje, da so aritmetični problemi v preizkusu nanizani v dveh kolonah po zahtevnosti od 

lažjih do težjih, vendar pa otroci v njeni raziskavi tega niso upoštevali ali ugotovili in so zato 

reševali vse probleme po vrsti, kot so si sledili. Posledica takšnega vrstnega reda reševanja so 

bili slabši rezultati, saj enostavnih problemov, ki bi jih znali rešiti, niso uspeli rešiti, ker so se 

preveč zamudili pri reševanju problemov z večmestnimi števili (Kavkler, 1997). 

 

Tabela 2: Skupni rezultat testa nalog objektivnega tipa za učence vključene v trening. 

Rezultati testa nalog objektivnega tipa za preverjanje obvladovanja decimalnih števil 

 Kaja 

(6. razred) 

Miha 

(6. razred) 

Živa 

(7. razred) 

Julija 

(7. razred) 

1. 

naloga 

pravilno delno pravilno delno pravilno delno pravilno 

2. 

naloga 

delno pravilno napačno delno pravilno delno pravilno 

3. 

naloga 

pravilno delno pravilno pravilno pravilno 

4. 

naloga 

pravilno delno pravilno pravilno delno pravilno 

5. 

naloga 

napačno delno pravilno napačno napačno 

6. 

naloga 

pravilno delno pravilno delno pravilno napačno 

7. 

naloga 

napačno napačno napačno delno pravilno 

8. 

naloga 

delno pravilno delno pravilno delno pravilno delno pravilno 

9. 

naloga 

pravilno delno pravilno pravilno delno pravilno 

10. 

naloga 

napačno pravilno pravilno napačna 

 

Z analizo posamezne naloge v testu nalog objektivnega tipa ugotovimo, da imajo učenci 

različno razvita znanja na področju obvladovanja decimalnih števil (tabela 2). Pri 1. nalogi, ki 

jo je večina učencev rešila delno pravilno, so se morali učenci orientirati na številski premici 
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in določiti posamezno vrednost iskanega decimalnega števila, saj je številska premica 

(McNamara in Shaughnessy, 2015) dobra vizualna reprezentacija decimalnih števil, za katero 

M. Kavkler in M. Košak Babuder (2015) izpostavita, da je matematični model, ki učencem s 

težavami pri učenju matematike omogoča učinkovito reševanje in ponazarjanje različnih 

nalog v različnih kontekstih in razredu, torej tudi pri decimalnih številih. Pri 2. nalogi so 

učenci iskali enakovredni ulomek decimalnemu številu 1,03. Pravilni rešitvi sta bili dve. 

Ulomek 
103

10
 in 1

3

100
. Po eno pravilno rešitev so rešili trije učenci, medtem ko je Miha to 

nalogo rešil napačno. Težave pri določanju enakovredne vrednosti ulomka in decimalnega 

števila M. Mazzocco in K. Devlin (2008) pripisujeta slabšemu konceptualnemu znanju na 

področju ulomkov in decimalnih števil učencev s specifičnimi učnimi težavami pri 

matematiki v primerjavi z učenci brez težav. Pri 3. in 4. nalogi, ki so ju učenci rešili 

najpravilneje, smo preverjali obvladovanje pretvarjanja decimalnih števil v desetiške ulomke 

in obratno. Napake pri pretvarjanju desetiških ulomkov v decimalna števila in obratno 

izpostavijo A. Hansen idr. (2017), ki pravijo, da se učenci osredotočijo na število ničel v 

imenovalcu, ki jih nato zapišejo za decimalno vejico, tako je na primer Miha napačno zapisal, 

da je 0,004 = 
4

100
. 5. naloga, ki je bila za učence glede na rezultate najtežja, je preverjala 

znanje zaokroževanja decimalnih števil na desetine, stotine in celoto. Napake v zaokroževanju 

decimalnih števil v strokovni literaturi izpostavijo tudi A. Hansen idr. (2017), ki jih povežejo 

z nenatančnimi izračuni v matematičnih nalogah, kar privede do napačnih oziroma 

nenatančnih rezultatov, in G. Kverh Žgur (2016), ki je v sklopu analize napak učencev s 

PPPU pri reševanju nalog NPZ iz matematike med napakami učencev izpostavila tudi 

zaokroževanje decimalnih števil. Zaokroževanje decimalnih števil tudi avtorji Brigham idr. 

(2014) poimenujejo kot za učence zelo zahtevno veščino. Pri 6. in 7. nalogi, kjer smo 

preverjali določanje velikostnih razmerij med danimi decimalnimi števili, so učenci pri 6. 

nalogi, kjer so po velikosti primerjali dve dani decimalni števili, bili delno uspešni, medtem 

ko so manj znanja razvrščanja več decimalnih števil po velikosti izkazali učenci pri 7. nalogi. 

Številne napake učencev pri razvrščanju decimalnih števil po velikosti ob pregledu strokovne 

literature ne preseneča, saj je to področje izpostavljeno kot eno izmed tistih, kjer imajo učenci 

najpogostejše težave (Mazzocco in Devlin, 2008; Hansen idr., 2017; Van Hoof idr., 2017). V 

8. nalogi, kjer so bili dani po trije primeri seštevanja, odštevanja, množenja in deljenja 

decimalnih števil, smo preverjali učenčeva proceduralna znanja pri računanju z decimalnimi 

števili. Učenci so primere rešili delno pravilno, pri čemer so imeli najmanj napak pri 

aritmetičnih operacijah seštevanja, odštevanja in množenja, kar lahko povežemo z 

utemeljitvijo C. Twomey Fosnot in Dolk (2002), da se pri računanju z decimalnimi števili 

uporabljajo enaka pravila kot pri računanju z naravnimi števili. Posamezne napake, ki so se 

pojavile v zgoraj navedenih aritmetičnih operacijah, so bile posledica napačnega 

podpisovanja, kar kot napako pri učencih s PPPU izpostavi tudi G. Kverh Žgur (2016). Več 

težav so imeli učenci z aritmetično operacijo deljenja, kjer so se pojavile težave premikanja 

decimalne vejice, kar ugotavlja tudi G. Kverh Žgur (2016) v svoji analizi napak učencev s 

PPPU pri reševanju nalog NPZ iz matematike. Prav tako pa tudi McLeod in Armstrong (1982, 

v Brigham idr., 2014) poudarita, da je izmed vseh štirih aritmetičnih operacij deljenje 

najzahtevnejše ne glede na to, ali računamo v obsegu naravnih ali decimalnih števil. Zadnji 

dve nalogi v testu nalog objektivnega tipa (9. in 10. naloga) sta bili sestavljeni iz matematične 
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besedilne naloge. Deveto nalogo, ki je za rešitev terjala le en korak (račun z aritmetično 

operacijo odštevanja), so učenci reševali pravilneje, kot deseto nalogo, ki je za rešitev 

problema zahtevala od učencev več korakov. Težave učencev pri reševanju matematičnih 

besedilnih nalog izpostavita tudi avtorja Maccini in Hughes (2002, v Kavkler in Košak 

Babuder, 2015), ki pravita, da imajo številni učenci s PPPU pri reševanju matematičnih 

besedilnih nalog velike težave, ker ne vedo, kako pristopiti k reševanju naloge, kako izbrati 

učinkovit postopek reševanja in kako izvesti načrtovani postopek reševanja naloge, pri čemer 

Geary (2004) izpostavi, da lahko slabo razumevanje pojmov, na katerih temeljijo postopki, 

prispeva k učenčevemu zaostanku pri sprejemanju oziroma rabi bolj izpopolnjenih postopkov 

reševanja nalog in zmanjšuje njihovo sposobnost odkrivanja napak v postopkih reševanja. 

 

Tabela 3: Skupni rezultati ček liste strategij za učence vključene v trening. 

Rezultati ček liste strategij pisnega izkazovanja znanj 

 Kaja 

(6.razred) 

Miha 

(6.razred) 

Živa 

(7.razred) 

Julija 

(7.razred) 

Preden sem začel/a z reševanjem testa, 

sem na prvo stran testa zapisal/a svoje 

ime in priimek. 

        

Pred začetkom reševanja testa sem 

določil/a vrstni red reševanja nalog. 

x x x x 

Pred začetkom reševanja testa sem 

določil/a čas reševanja posamezne 

naloge. 

x x x x 

Natančno sem prebral/a vsa navodila. x   x   

V navodilih sem podčrtal/a bistvene 

podatke. 

  x x x 

Pri branju navodil sem bil/a pozoren/a 

na posebne zahteve. 

    x   

Preden sem začel/a reševati nalogo, sem 

razmislil/a, kaj o vsebini  naloge že vem. 

    x x 

Pri nalogah izbirnega tipa sem 

prečrtal/a očitno nepravilne odgovore. 

x x x x 

Naloge, ki jih nisem znal/a rešiti, sem 

izpustil/a in nadaljeval/a z reševanjem 

naslednje naloge. 

  x     

Ko sem prišel/a do konca testa, sem se 

vrnil/a na nerešene naloge. 

  x     

Preden sem oddal/a test, sem ga v celoti 

pregledal/a. 

  x     

 

Pri pregledu skupnih rezultatov ček liste strategij (tabela 3) ugotavljamo, da so si učenci pri 

rabi strategij različni. Kljub temu pa je ena strategija, ki so jo uporabili vsi učenci, in tri 

strategije, ki jih ni uporabil noben učenec. Strategija pisnega izkazovanja znanja, ki so jo 

uporabili vsi učenci, je strategija, pri kateri učenec, preden začne z reševanjem testa, na prvo 

stran zapiše svoje ime in priimek. Visoko uporabo te strategije lahko pripišemo temu, da 

učitelji na skoraj vsakem testu določijo mesto za podpis učenca, s čimer učenca spomnijo, da 
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se mora na test podpisati. To je tudi strategija, ki jo vsi učitelji izpostavljajo od 1. razreda 

dalje oziroma od samega začetka, ko učenec začne pisno izkazovati svoje znanje. 

 

Strategije, ki jih ni uporabil noben učenec, so strategija, pri kateri je potrebno pred začetkom 

reševanja testa določiti vrstni red reševanja nalog in časa, ki ga bodo potrebovali za reševanje 

posamezne naloge, v navodilih podčrtati bistvene podatke (učenka Kaja je navedla, da je 

strategijo uporabila, vendar ob analizi testa smo ugotovili, da navedene strategije ni uporabila) 

in pri nalogah izbirnega tipa prečrtati očitno nepravilne odgovore. Hughes idr. (1988) 

izpostavijo, zakaj so strategije, ki jih učenci niso uporabili, pomembne. Tako navajajo, da je 

strategija določanja vrstnega reda reševanja nalog pred začetkom reševanja testa pomembna 

zato, ker pomaga učencu, da naloge v testu rešuje od lažjih do težjih in tako najprej reši 

naloge, ki jih zna rešiti, težje naloge, ki jih morda ne bo znal rešiti, pa si pusti za konec testa. 

Opisana strategija učencu omogoča tudi to, da mu ne zmanjka časa za reševanje nalog, ki bi 

jih znal rešiti, ker je preveč časa porabil za reševanje težjih nalog. Strategija, ki učencu 

omogoča boljšo razporeditev časa med pisnim izkazovanjem znanja, je poleg določanja 

vrstnega reda reševanja nalog tudi razporeditev časa, ki ga bo učenec potreboval za reševanje 

posamezne naloge. Ta strategija učencu omogoča, da učinkovito izrabi čas pisnega 

izkazovanja znanja, saj se pogosto zgodi, da učencu zmanjka časa za reševanja, ker se 

predolgo zadrži pri posamezni nalogi. Pomen strategije podčrtovanja bistvenih podatkov v 

navodilih omenjeni avtorji povezujejo s tem, da nas podčrtavanje bistvenih informacij v 

navodilih upočasni, kar pomeni, da si vzamemo čas, da res natančno preberemo navodila in da 

o njih tudi razmislimo. Strategijo prečrtavanja očitno nepravilnih odgovorov pri nalogah 

izbirnega tipa pa avtorji Hughes idr. (1988) izpostavijo zato, ker prečrtani odgovori 

omogočijo učencu, da se osredotoči na odgovore, ki so še ostali na izbiro, in hkrati tudi 

onemogoča, da bi učenec zaradi svoje nepozornosti obkrožil odgovor, ki je očitno napačen.  
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6.3.3 Povzetek rezultatov testa nalog objektivnega tipa za učence brez PPPU, ki 

niso bili vključeni v trening, in primerjava dosežkov z učenci s PPPU, ki so 

bili vključeni v trening 

 

Tabela 4: Skupni rezultat testa nalog objektivnega tipa za učence brez PPPU. 

Rezultati testa nalog objektivnega tipa učencev brez PPPU 

 Povprečje 

doseženih 

točk 

Povprečje 

doseženih 

točk v 

odstotkih 

(%) 

Možno 

število 

vseh 

točk 

Število učencev, 

ki so nalogo 

rešili pravilno 

Število vseh 

učencev 

1. naloga 

 

3,3 

 

82 4 52  

 

 

 

 

 

 

 

88 

2. naloga 

 

0,7 70 1 40 

3. naloga 

 

3,5 88 4 64 

4. naloga 

 

3,4 85 4 60 

5. naloga 

 

3,9 65 6 21 

6. naloga 

 

3,5 88 4 56 

7. naloga 

 

1,1 55 2 32 

8. naloga 

 

8,4 70 12 9 

9. naloga 

 

1,5 74 2 57 

10. naloga 

 

1,5 77 2 61 

 

Učenci brez PPPU oziroma učenci, ki niso bili vključeni v trening, so na testu nalog 

objektivnega tipa dosegli skupni povprečni rezultat 75% pravilnih odgovorov (tabela 4). 

Naloge, pri katerih so naredili najmanj napak, so naloge, kjer je bilo potrebno določiti 

vrednost decimalnega števila na številski premici, dani desetiški ulomek zapisati z 

decimalnim številom in obratno ter določiti velikostni odnos med dvema danima decimalnima 

številoma. Največ napak so učenci naredili pri 5. nalogi, kjer je bilo potrebno dana decimalna 

števila zaokrožiti  na desetine, stotine in celi del, ter pri 7. nalogi, kjer je bilo potrebno več 

decimalnih števil razporejati po velikosti. Tu se je najpogosteje pojavila napaka v 

razumevanju mestnih vrednosti, saj je veliko učencev zapisalo, da je na primer 0,707 > 0,77. 

Prav tako pa se je tudi pri 5. nalogi izkazalo pomanjkljivo konceptualno znanje učencev na 

področju mestnih vrednosti, saj so pri zaokroževanju na desetine zaokroževali na stotine ali pa 

na primer pri zaokroževanju na stotine števila zaokrožili na stotice. Zanimivo je, da je 

popolnoma pravilno test nalog objektivnega tipa rešil le en učenec, medtem ko so najnižje 

rezultate dosegli učenci, ki so na šoli že vključeni v individualno in skupinsko pomoč.  



69 
 

Tabela 5: Skupni rezultat testa nalog objektivnega tipa za učence brez PPPU in učence s PPPU. 

Primerjava rezultatov testa nalog objektivnega tipa učencev brez PPPU in učencev s 

PPPU 

 Učenci brez PPPU Učenci s PPPU Možno 

število 

vseh 

točk 

Povprečje 

doseženih 

točk 

Povprečje 

doseženih 

točk v 

odstotkih (%) 

Povprečje 

doseženih 

točk 

Povprečje 

doseženih 

točk v 

odstotkih (%) 

1. naloga 

 

3,3 

 

82 2,5 63 4 

2. naloga 

 

0,7 70 0,4 40 1 

3. naloga 

 

3,5 88 3,3 81 4 

4. naloga 

 

3,4 85 3,1 78 4 

5. naloga 

 

3,9 65 1,1 19 6 

6. naloga 

 

3,5 88 2 50 4 

7. naloga 

 

1,1 55 0,3 13 2 

8. naloga 

 

8,4 70 7,5 63 12 

9. naloga 

 

1,5 75 1,3 63 2 

10. naloga 

 

1,5 77 1 50 2 

 

Analiza testov nalog objektivnega tipa nam pokaže, da so učenci s PPPU pred treningom v 

primerjavi z učenci brez PPPU dosegli nižje rezultate pri vseh nalogah, ki so bile vključene v 

test (tabela 5). Obe skupini učencev so najvišji rezultat dosegli pri 3. nalogi, ki je zahtevala 

zapis danega ulomka z decimalnim številom. Učenci brez PPPU so imeli največ pravilnih 

rešitev pri 1., 2., 4., in 6. nalogi, medtem ko so učenci s PPPU največ pravilnih rešitev imeli 

pri 3. in 4. nalogi. Tako učenci brez PPPU kot učenci s PPPU so dosegli najnižje rezultate pri 

5. nalogi, ki je preverjala znanje zaokroževanja decimalnih števil, in pri 7. nalogi, ki je 

zahtevala razvrščanje decimalnih števil po velikosti, kar kaže na pomanjkanje konceptualnega 

znanja decimalnih števil tako pri učencih brez PPPU kot pri učencih s PPPU, pri čemer je to 

znanje pri učencih s PPPU bistveno nižje. Pomembna razlika v dosežkih med obema 

skupinama učencev se je pokazala tudi pri reševanju druge naloge, kjer je bilo potrebno 

določiti danemu decimalnemu številu enakovredni ulomek (naloga je bila izbirnega tipa). Pri 

omenjeni nalogi so učenci s PPPU v primerjavi z učenci brez PPPU dosegli za 30% slabši 

rezultat. 

 

Iz rezultatov primerjave testov nalog objektivnega tipa med učenci brez PPPU in učenci s 

PPPU lahko sklepamo, da imajo zadnji večje primanjkljaje na področju konceptualnega in 
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proceduralnega znanja na področju decimalnih števil v primerjavi z učenci brez PPPU. Naše 

ugotovitve lahko povežemo z ugotovitvijo M. Kavkler (1997), ki izpostavi, da imajo otroci s 

specifičnimi učnimi težavami slabše deklarativno, konceptualno in proceduralno znanje v 

primerjavi z njihovimi vrstniki. Avtorica pove, da se proceduralni primanjkljaji pripisujejo 

manj zrelemu razvoju algoritmov in da ti otroci pogosteje uporabljajo postopke, ki so 

razvojno bliže mlajšim otrokom kot vrstniki, kar izpostavi tudi Ostad (2006), ki poudari, da 

imajo otroci brez težav pri matematiki bogatejše strateško znanje kot otroci z učnimi težavami 

pri matematiki. 

 

6.4 Trening strategij pisnega izkazovanja matematičnega znanja 

 

6.4.1 Načrtovanje treninga 

 

Trening, ki je obsegal 15 srečanj z učenci s PPPU, je potekal v mesecu aprilu, maju in juniju 

2018. Z učenci smo se srečevali v času predur ali 6. šolsko uro, enkrat ali dvakrat tedensko 

(odvisno od šolskih obveznosti učencev). Posamezno srečanje z učenci je trajalo eno šolsko 

uro, torej 45 minut. Vsebina treninga je bila pripravljena na osnovi globalne ocene 

učenčevega funkcioniranja, Desetminutnega preizkusa, testa nalog objektivnega tipa in ček 

liste strategij. Trening je vključeval ključne strategije pisnega izkazovanja znanja s 

pripadajočimi koraki za uspešno izkazovanje matematičnega znanja, utrjevanje predznanj, ki 

so potrebna za računanje z decimalnimi števili, in sistematično ter eksplicitno poučevanje 

konceptualnega in proceduralnega znanja decimalnih števil. Hkrati pa smo med treningom 

utrjevali in preverjali učenčeve strategije izkazovanja znanja na področju decimalnih števil, ki 

so ga pridobili med posameznimi urami. V izvajanje treninga smo vključevali načela dobre 

poučevalne prakse, rabo različnih opor in ponazoril, učenje različnih strategij za računanje z 

decimalnimi števili, uporabo mnemotehnik in različnih didaktičnih pristopov, kot sta 

verbalizacija in demonstracija. Izhodišča za pripravo treninga so bila različna spoznanja in 

raziskave slovenskih in tujih avtorjev, ki smo jih opisali v teoretičnem delu magistrskega dela. 

V priprave smo vključili raznovrstni didaktični material, učenčeve interese in močna področja 

ter vedno izhajali iz življenjskih situacij učencev. Vsebino treninga smo poizkušali vedno 

narediti za učence čim bolj zanimivo. 

 

6.4.2 Opis in struktura treninga 

 

Trening je obsegal 15 srečanj, pri čemer je eno srečanje trajalo eno šolsko uro oziroma 45 

minut. Reševanje Desetminutnega preizkusa, testa nalog objektivnega tipa in ček liste strategij 

pred začetkom treninga je potekalo v treh dodatnih srečanjih. Posamezno srečanje, ki je 

trajalo 45 minut, smo razdelili na tri dele: uvod, jedro in zaključek. 

 

UVOD – je vključeval pripravo potrebnih pripomočkov, pogovor z učenci o poteku srečanja 

in utrjevanje predznanj, potrebnih za učenje področja, ki so ga učenci spoznali v glavnem delu 

ure. 
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GLAVNI DEL – je vključeval urjenje strategij pisnega izkazovanja znanja, učenje in 

utrjevanje konceptualnega ter proceduralnega znanja na področju decimalnih števil. 

 

ZAKLJUČEK – je vključeval preverjanje učenčevih znanj na področju strategij pisnega 

izkazovanja znanja decimalnih števil, ki so ga pridobili med posameznimi urami. 

 

Trening je bil strukturiran in razdeljen na posamezna vsebinska področja (tabela 6). 

 

Tabela 6: Vsebinska področja treninga strategij pisnega izkazovanja matematičnega znanja. 

Srečanja Vsebinska področja 

 

1 – 2 

 

- Predstavitev strategij med pisnim izkazovanjem znanja; 

 

3 

 

- utrjevanje strategij med pisnim izkazovanjem znanja; 

- predstavitev strategije pred pisnim izkazovanju znanja in po njem; 

 

4 

 

- branje in predstavitev denarne vrednosti, primerjanje in urejanje 

denarnih vrednosti -  razvijanje predstav o količinah z uporabo 

modelov denarja; 

- utrjevanje strategij pisnega izkazovanja znanja; 

 

5 

 

- ponovitev mestnih vrednosti naravnih števil; 

- zapis in branje decimalnih števil; 

- usvojitev pojma mestnih vrednosti decimalnih števil; 

- ponazoritev decimalnih števil na številski vrvici; 

- utrjevanje strategij pisnega izkazovanja znanja; 

 

6 

 

- urjenje aritmetične operacije seštevanja in odštevanja naravnih 

števil s pomočjo igralnih kart; 

- umeščanje decimalnih števil na številski vrvici in številski premici; 

- utrjevanje strategij pisnega izkazovanja znanja; 

 

7 

 

- urjenje poštevanke vseh števil; 

- umeščanje decimalnih števil na številski premici; 

- utrjevanje strategij pisnega izkazovanja znanja z modeliranjem; 

 

8 

 

- iskanje ustreznega dela celote; 

- zapis desetiškega ulomka z decimalnim številom; 

- zapis decimalnega števila z desetiškim ulomkom; 

- utrjevanje strategij pisnega izkazovanja znanja z modeliranjem; 

 

9 

 

- urjenje poštevanke vseh števil;  

- primerjanje dveh decimalnih števil po velikosti; 

- urejanje več decimalnih števil po velikosti; 

- utrjevanje strategij pisnega izkazovanja znanja z modeliranjem; 

 

10 

 

- urjenje poštevanke vseh števil;  

- urejanje decimalnih števil po velikosti; 



72 
 

- utrjevanje strategij pisnega izkazovanja znanja z modeliranjem; 

 

11 

 

- urejanje decimalnih števil po velikosti; 

- urjenje zaokroževanja decimalnih števil; 

- samostojno utrjevanje strategij pisnega izkazovanja znanja; 

 

12 

 

- urjenje poštevanke in deljenja s števili od 1 do 10; 

- urjenje zaokroževanja decimalnih števil; 

- samostojno utrjevanje strategij pisnega izkazovanja znanja; 

 

13 

 

- utrjevanje aritmetične operacije seštevanja in odštevanja z 

naravnimi števili; 

- urjenje aritmetične operacije seštevanja decimalnih števil; 

- urjenje aritmetične operacije odštevanja decimalnih števil; 

 

14 

 

- urjenje poštevanke in deljenja v obsegu števil do 100; 

- utrjevanje množenja decimalnih števil s potencami števila 10; 

- utrjevanje deljenja decimalnih števil s potencami števila 10; 

- utrjevanje množenja z decimalnimi števili; 

 

15 

 

- urjenje deljenja z dvomestnim deliteljem v obsegu naravnih števil; 

- utrjevanje deljenja decimalnih števil z naravnim številom; 

- utrjevanje deljenja z decimalnimi števili. 

 

6.4.3 Potek treninga 

 

Trening rabe strategij pisnega izkazovanja znanja poteka s pomočjo učiteljeve verbalizacije in 

modeliranja njihove rabe. Učitelj posamezne strategije pisnega izkazovanja znanja v prvih 

šestih srečanji predstavi s pomočjo verbalizacije z namenom, da si jih učenci pred samo rabo 

čim bolje zapomnijo, kar omogoča avtomatizirano rabo strategij. Nato učitelj v naslednjih 

dveh srečanjih z glasnim opisovanjem in demonstriranjem korakov predstavi postopek rabe 

strategij pisnega izkazovanja znanja. V naslednjih dveh srečanjih učenec ponovi vsak korak 

postopka rabe strategij pisnega izkazovanja znanja ob rabi ustreznih besed in opazovanja 

učiteljevega modela. Na zadnjih petih srečanjih pa učenec samostojno izvaja postopek rabe 

strategij pisnega izkazovanja znanja, pri čemer si lahko še vedno pomaga z učiteljevim 

modelom. Učenci na vseh srečanjih uporabljajo tudi kartonček z oporo, na katerem imajo 

zapisane strategije med pisnim izkazovanjem znanja. 

 

a.) Prvo in drugo srečanje (blok ura) 

 

Cilj: predstavitev strategij med pisnim izkazovanjem znanja. 

 

UVOD: 

 

Na začetku srečanja učence spomnimo na prejšnje srečanje, ko so reševali ček listo strategij, 

ki so jo izpolnili takoj po reševanju testa nalog objektivnega tipa, in povemo, da bodo sedaj na 
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srečanju, ki bo potekalo dve šolski uri, spoznali strategije med pisnim izkazovanjem znanja, 

ki so bile zapisane na omenjeni ček listi strategij in ki jim bodo pomagale, da bodo 

učinkoviteje pisali pisna preverjanja znanja. 

 

Učence vprašamo, ali vedo, kaj je strategija. Povemo, da je strategija načrt oziroma metoda, 

kako rešiti nek problem ali nalogo – v našem primeru bo to pisno preverjanje znanja. 

 

Nato pojasnimo, da se bodo učili strategij, ki jih bodo uporabili pri pisanju pisnih preverjanj 

znanj – pri vseh predmetih, ne le pri matematiki. Povemo, da jim bodo strategije pomagale, da 

bodo natančneje in pravilneje reševali naloge, se izognili napakam zaradi površnosti oziroma 

nepozornosti ali pa bodo učinkoviteje ugibali odgovore, ki jih vnaprej ne bodo poznali. 

 

Pomembno je poudariti, da predstavljene strategije učencem ne bodo pomagale, če se ne bodo 

učili. Strategije jim bodo pomagale, da bodo svoje znanja čim bolje izkazali. To pomeni, da z 

rabo strategij skupaj z učenjem dosežejo boljše ocene. Nato na tablo zapišemo: 

 

UČENJE + STRATGIJE PISNEGA IZKAZOVANJA ZNANJA = DOBER REZULTAT 

 

Razložimo, da bo predstavitev potekala tako, da bomo predstavili posamezno strategijo, pri 

tem bodo učenci poslušali in nam postavili morebitna vprašanja in si hkrati naredili kartonček 

z oporo, na katerem bodo zapisane predstavljene strategije. 

 

Nadaljujemo z vprašanjem: »Učenci, kaj mislite, da boste pridobili z uporabo strategij pisnega 

izkazovanja znanja?« Učenčeve odgovore povzamemo s svojimi dopolnitvami, ki so: 

 

- lažje boste izkazovali svoje znanje; 

- bolje se boste počutili, bolj boste samozavestni; 

- strategije vam bodo v pomoč v vsakdanjem življenju, na primer pri hitrejšem 

odločanju… 

 

Pojasnimo jim, kdaj in kje bodo učenci lahko strategije uporabili: 

 

- pri vseh pisnih preverjanjih znanja v osnovni šoli, srednji šoli, na fakulteti…; 

- pri drugih preverjanjih znanja, kot so preverjanje za zaposlovanje ali pridobitev 

vozniškega dovoljenja… 

 

Poudarimo, da so pretekle raziskave pokazale, da učenci, ki uporabljajo dobre strategije 

pisnega izkazovanja znanja, izboljšajo rezultate na pisnih preverjanjih znanja, in na tablo 

zapišemo: 

 

REZULTAT BREZ UPORABE STRATEGIJ  REZULTAT Z UPORABO STRATEGIJ 

 

        65%             75% 
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Učence ob zapisu vprašamo, kaj jim pomeni zapisan rezultat in če to pomeni izboljšanje 

ocene. Nato dopolnimo njihove odgovore z obrazložitvijo, da učenci z uporabo strategij 

izboljšajo rezultate v povprečju za 10%, vendar je njihova ocena ob tem lahko še vedno 

negativna. To pomeni, da uporaba strategij pomaga, da izboljšajo svoj rezultat, vendar če 

želijo doseči višjo oceno, se morajo poleg uporabe strategij tudi učiti učno snov. Torej, učenje 

in uporaba strategij jim omogoča doseganje boljših rezultatov z višjo oceno. 

 

Ko učenci že poznajo koristi uporabe strategij pisnega izkazovanja znanja, začnemo s 

predstavitvijo vsake posamezne strategije. Ob tem si vsak učenec izdela kartonček z oporo s 

predstavljenimi strategijami (priloga 3). 

 

GLAVNI DEL: 

 

Po uvodnem delu sledi natančna predstavitev vsake strategije posebej. V pomoč pri 

predstavitvi nam je vnaprej pripravljen plakat (slika 1), na katerem imamo zapisane strategije 

med pisnim izkazovanjem znanja. Plakat je ob začetku predstavitve popolnoma prekrit. 

Odkrivamo ga postopoma, kar pomeni, da z vsako predstavljeno strategijo odkrijemo njen 

zapis na plakatu. Strategije predstavimo v istem vrstnem redu, kot naj jih učenec uporablja pri 

pisnem izkazovanju znanja.  

 

Predstavitev strategij med pisnim izkazovanjem znanja: 

 

Učencem povemo, da si bomo strategije zapomnili tako, da bomo imeli v mislih besedo 

»PRIPOVED«, saj vsaka črka v besedi predstavlja posamezno strategijo, ki jo bodo uporabili 

med pisnim izkazovanjem znanja. Učenci si vsako predstavljeno strategijo po zgledu vnaprej 

pripravljenega plakata, zapišejo na svoj kartonček (priloga 3), ki jim bo služil za lažjo 

uporabo in pomnenje strategij med pisnim izkazovanjem znanja. 

 

1. strategija: PRIPRAVI SE NA USPEH 

 

Učencem predstavljeno strategijo pokažemo na plakatu, hkrati pa jo učenci zapišejo na 

kartonček. Vprašamo jih, kaj mislijo, da pomeni »pripraviti se«. Po potrebi dopolnimo 

učenčeve odgovore z razlago, da to pomeni pripraviti se narediti neko nalogo. Pojasnimo, da 
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to za njih pri pisnem izkazovanju pomeni, da ko jim učitelj razdeli teste, lahko naredijo 

naslednje stvari, da se pripravijo na reševanje preverjanja znanja: 

 

- Ime in mnemotehnika = ko dobite test, nanj najprej zapišite svoje ime in besedo 

»PRIPOVED«.  

 

Učence ob tem vprašamo, zakaj je pomembno, da zapišemo svoje ime in besedo 

»PRIPROVED« na test. Poslušamo odgovore in povzamemo, da je zapis imena pomemben, 

da učitelj ve, kdo je test reševal. Zapis besede »PRIPOVED« pa je pomemben, ker jim bo 

pomagala, da si bodo lažje zapomnili in tudi uporabili vse potrebne strategije med pisnim 

izkazovanjem znanja. S tem, ko napišejo to besedo na test, se bodo spomnili, da bodo 

strategije dejansko tudi uporabili. 

 

- Vrstni red reševanja in čas = učence vprašamo, ali se je že komu zgodilo, da je še 

reševal test, ko je učitelj naznanil, da je čas reševanja potekel. Po tem, ko učenci 

povejo svoje izkušnje, povemo, da se počutimo zelo neprijetno, ko se nam zgodi, da 

moramo oddati test, ne da bi ga lahko dokončali. Nadaljujemo z vprašanjem, kaj lahko 

naredimo, da do tega ne bi prišlo. Ob tem povemo, da to lahko naredijo tako, da si 

pred pričetkom reševanja testa določijo čas reševanja posamezne naloge in vrstni red 

reševanja nalog. 

 

Določite čas reševanja posamezne naloge – to pomeni, da določimo, koliko časa bomo 

reševali posamezne naloge in kako lahko to naredimo. Tako, da na primer delimo čas, ki ga 

imamo na voljo za reševanje testa, s številom nalog, ki jih moramo rešiti. In kaj naredimo, če 

je kakšna naloga daljša zahtevnejša od drugih? Za tako nalogo določimo več časa za 

reševanje. V pomoč pri določanju zahtevnejših nalog je lahko število točk, ki jih je možno 

doseči za posamezno nalogo, saj so ponavadi naloge, ki zahtevajo več časa za reševanje ali pa 

so zahtevnejše, ovrednotene z več točkami. Kaj morajo narediti, če zaostajajo za načrtom 

reševanja? Naloge morajo reševati hitreje.  

 

Povzamemo lahko, da pregledamo, koliko nalog vsebuje test. Nato določimo, koliko časa 

potrebujemo za reševanje posamezne naloge. Minute, ki jih bodo potrebovali za reševanje 

posamezne naloge, zapišejo poleg vsake naloge. Nato pa med reševanjem testa spremljajo ali 

se držijo svojega načrta. Sprva bodo učenci za določanje časa reševanja posamezne naloge 
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potrebovali nekoliko več časa, vendar bodo s treningom strategij med pisnim izkazovanjem 

časa utrdili njeno uporabo in bodo tako postali hitrejši in učinkovitejši. 

 

Določite vrstni red reševanja nalog – po tem, ko določimo, koliko časa bomo reševali 

posamezno nalogo, moramo določiti vrstni red reševanja nalog. Ob tem postavimo vprašanje: 

»Kaj mislite, ali morate začeti reševati najprej lažje ali težje naloge?« Ko učenci odgovorijo, 

tudi sami potrdimo, da najprej začnemo z reševanjem lažjih nalog, in povemo, da je to 

pomembno zato, ker tako rešimo najprej naloge, ki jih dobro znamo, in si tako zagotovimo 

vse točke pri lažjih nalogah. Hkrati pa postanemo samozavestnejši, če začnemo reševati 

naloge, ki jih znamo, ta samozavest pa nam bo v pomoč pri reševanju težjih nalog. Nato še 

vprašamo: »Kaj se lahko zgodi, če začnemo najprej reševati težje naloge?« Ko učenci 

odgovorijo, tudi sami povemo, da če začnemo s težjimi nalogami, nam lahko zmanjka časa za 

reševanje lažjih nalog. Po tem vprašamo še: »Kaj lahko naredite, da si boste zapomnili, da 

najprej rešite lažje naloge?« Razložimo, da to naredimo tako, da določimo vrstni red reševanja 

nalog, tako da najprej začnem  reševati lažje naloge in nato nadaljujemo s težjimi nalogami. 

Vrstni red reševanja označimo tako, da na primer najlažjo nalogo označimo z 1, naslednjo z 

2,…zapisano številko pa obkrožimo, da ločimo, katera zapisana številka pomeni vrstni red 

reševanja in katera minute reševanja. 

 

Ob koncu vprašamo še: »Ali so vsi testi razdeljeni na naloge?« Povemo, da ne in pri testih, ki 

niso sestavljeni iz posameznih nalog (npr. eseji), ni treba določiti vrstnega reda reševanja 

nalog.  

 

- Izgovori potrditev, spodbudo = učencem povemo, da bodo pred pričetkom reševanja 

storili še eno stvar – izgovorili bodo potrditev oziroma spodbudo. Učence vprašamo, 

ali vedo, kaj je to potrditev ali spodbuda. Razložimo jim, da je to pozitivna 

samomotivacija in da bodo pred pričetkom reševanja izgovorili spodbudo, kot je na 

primer: »Dobro mi bo šlo, ker sem se učil!« Vprašamo, kaj mislijo, da bi se zgodilo, 

če bi začeli test s slabimi mislimi, na primer: »Ne bom uspešen.« Razložimo, da so 

raziskave pokazale, da si uspešnejši pri opravljanju nalog, če imamo pozitivne misli, 

kot če imamo slabe misli. Zato je pomembno, da vedno izgovorimo vsaj eno spodbudo 

pred pričetkom reševanja nalog. Najbolje takrat, ko učitelj deli teste. Učence ob tem 

vprašamo: »Kako se počutite takrat (ko učitelj deli teste)?« Učenci ponavadi 

odgovarjajo, da so takrat živčni, nemirni. Učencem pritrdimo, da je to res občutek, s 



77 
 

katerim se srečuje večina učencev, in da je ravno zaradi tega to čas, ko morajo biti 

pozitivni. Učence vprašamo tudi, kaj menijo, kdaj med testom si lahko še izgovorijo 

spodbudo, in povemo, da si jo lahko izgovorijo vsakič, ko med reševanjem postanejo 

nemirni. 

 

Ob tem učencem naročimo, da naj do naslednjega srečanja razmislijo, kakšno spodbudo si 

bodo izgovorili. 

 

Preden nadaljujemo s predstavitvijo naslednje, druge strategije, povzamemo prvo 

predstavljeno strategijo, imenovano »PRIPRAVI SE NA USPEH«. Ob tem poudarimo, da 

morajo to strategijo narediti v 2 minutah. Ob tem vprašamo učence: »Zakaj si za prvo 

strategijo ne smemo vzeti 15 minut?« Pojasnimo, da bi to pomenilo, da bi jim lahko 

zmanjkalo časa za reševanje testa. 

 

Ob koncu vprašamo učence, kako si lahko pomagajo, da si bodo zapomnili korake prve 

strategije. Povemo, da si bodo korake lažje zapomnili z mnemotehniko IVI, in zopet 

izpostavimo: 

 

I – ime in »PRIPOVED« 

V – vrstni red reševanja in čas 

I – izgovori potrditev, spodbudo 

 

2. strategija: REŠEVANJE SE ZAČNE 

 

Učenci pričnejo z reševanjem. 

 

3. strategija: INŠPEKCIJA NAVODIL 

 

Razložimo, da je pri reševanju testnih nalog zelo pomembno natančno branje navodil in da 

jim bo pri tem v pomoč mnemotehnika 3xP. Nato natančneje razložimo omenjeno 

mnemotehniko: 

 

- Preberi navodila = natančno z razumevanjem preberimo navodila nalog, da pravilno 

razumemo, kaj naloga od nas zahteva. Navodila preberemo v celoti. 
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- Podčrtaj bistvene podatke = v navodilih podčrtamo podatke, ki so pomembni, da 

bomo lahko nalogo rešili pravilno. 

- Posebnosti = opišemo, da so to posebnosti v navodilih, kot je na primer navodilo, da 

pravilen odgovor učenec podčrta, obkroži, da na vprašanja odgovori v celih stavkih… 

 

Predstavitev 3. strategije zaključimo z vprašanjem, s katerim povzamemo bistvo strategije: 

»Kako si lahko pomagate, da si boste zapomnili tretjo strategijo z njenimi pripadajočimi 

koraki?« Po tem, ko učenci podajo svoje odgovore, le-te povzamemo in poudarimo, da si 

bomo korake opisane 3. strategije zapomnili s pomočjo mnemotehnike 3xP. 

 

4. strategija: PREMISLI 

 

Ko učenec zaključi z »inšpekcijo navodil«, nadaljuje s strategijo, imenovano »premisli«. 

Strategija »premisli« zajema dva koraka, ki si ju lahko učenci zapomnijo s pomočjo 

mnemotehnike 2xP, ki pomeni: 

 

- Premisli, kaj si se učil/a = povemo, da po tem, ko natančno preberemo navodila, 

podčrtamo bistvene podatke in smo pozorni na morebitne posebnosti v navodilih 

naloge, razmislimo, kaj smo se o nalogi med pripravljanjem na test učili. 

- Prečrtaj očitno nepravilne odgovore = po tem ko razmislimo, kaj smo se o vsebini 

naloge učili, pri nalogi izbirnega tipa izločimo oziroma prečrtamo očitno nepravilne 

odgovore. 

 

Učence vprašamo: »Kako vam pomaga, da pri nalogah izbirnega tipa prečrtate oziroma 

izločite očitno nepravilne odgovore?« Ko učenci odgovorijo, tudi sami poudarimo, da si s tem 

zmanjšajo možno število pravilnih odgovorov in se osredotočijo le na te odgovore. Prav tako 

učence vprašamo: »Ali se vam je že zgodilo, da ste obkrožili napačen odgovor, čeprav ste 

vedeli kateri odgovor je pravilen?« Ob tem vprašanju razložimo, da je res neprijetno, če se 

nam to zgodi. Izločitev očitno nepravilnih odgovorov jim bo v pomoč, da se jim to več ne 

zgodi.  

 

Da povzamemo bistvo predstavljene 4. strategije »premisli«, učence vprašamo: »Kako si 

lahko pomagate, da si boste zapomnili predstavljene korake pri strategiji »premisli«?« Učenci 

odgovorijo, da si lahko pomagajo z mnemotehniko 2xP. 

 

Pred predstavitvijo 5. strategije učitelj ponovi vsebino prvih štirih strategij (pripravi se na 

uspeh, reševanje se začne, inšpekcija navodil in premisli). 
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2. strategija: ODGOVORI ALI OPUSTI 

 

Učencem razložimo, da 4. strategiji »premisli« sledi 5. strategija, ki se imenuje »odgovori ali 

opusti«. Učence vprašamo, kaj mislijo, da ta strategija pomeni. Ko učenci izrazijo svoja 

mnenja, povemo, da če znajo nalogo rešiti, naj jo rešijo, če pa naloge ne znajo rešiti, jo 

izpustijo. Nadaljujemo z vprašanjem: »Kaj pomeni, da nalogo izpustite?« Ko učenci 

razmislijo in povejo svoje odgovore, razložimo, da to pomeni, da to nalogo opustijo za toliko 

časa, da najprej rešijo naloge, ki jih znajo rešiti, nato se vrnejo na naloge, ki so jih opustili. 

Vendar pa, ker se bodo na koncu testa vrnili k reševanju nalog, ki so jih opustili, je dobro, da 

te naloge označijo, da jih kasneje ne spregledajo. 

 

Nato jim zastavimo vprašanje: »Kako bi lahko te naloge označili?« Po tem, ko učenci povejo 

svoje ideje, nadaljujemo z razlago, da mora biti oznaka taka, da jo ob pregledu testa opazijo, 

ne sme pa biti na mestu, ki je namenjen odgovorom, ker drugače zanje ne bodo imeli prostora. 

Oznake so lahko na primer narisana zvezda, puščica, pika… Učencem naročimo, naj si vsak 

izbere svoj znak, ki ga bo nato vedno uporabljal. 

 

Učitelj nato ponovi vsebino 5. strategije imenovane »odgovori ali opusti«. 

 

Preden nadaljujemo s predstavitvijo naslednje strategije, učence vprašamo: »Kaj sledi, ko na 

nalogo odgovorite ali jo opustite?« Pravilni odgovor je, da nadaljujejo z reševanjem naslednje 

naloge v testu, ki jo zopet rešijo po korakih, ki vključujejo uporabo 3. strategije (»inšpekcija 

navodil«), 4. strategije (»premisli«) in 5. strategije (»odgovori ali opusti«). Za lažje 

razumevanje poteka reševanja nalog, na plakatu z zapisanimi strategijami narišemo puščico, 

ki ponazori, da 5. strategiji »odgovori ali opusti« sledi reševanje nove naloge, ki zopet 

vključuje rabo že opisane 3., 4. in 5. strategije. 

 

3. strategija: VRNI SE NAZAJ 

 

Učencem razložimo, da ko prvič končajo reševanje testa, nadaljujejo s 6. strategijo. To 

pomeni, da se vrnejo na naloge, ki so jih prej opustili, ker jih niso znali rešiti. Zgodi se lahko, 

da se med reševanjem testnih nalog spomnijo, kako se reši naloga, ki so jo prej opustili , ali pa 

odgovor na nerešeno nalogo najdejo v testu samem. 

 

Ko se vrnejo na nerešene naloge, je pomembno, da si rečejo: »Tudi če ne poznam odgovora 

na nalogo, lahko dobim kakšno točko z ugibanjem odgovora.« 

 

4. strategija: ELIMINIRAJ  

 

Učence vprašamo: »Kaj pomeni beseda eliminiraj?« Učenčeve odgovore popravimo ali 

dopolnimo z razlago, da to pomeni, da nekaj izpustimo, izključimo…v našem primeru lahko 

to naredimo tudi z ugibanjem. Ob tem poudarimo, da je to strategija, ki jo lahko uporabimo le 

pri vprašanjih izbirnega tipa.  
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Sledi vprašanje: »Učenci, kaj mislite, ali je dobro odgovoriti na nalogo z ugibanjem takoj ko 

prvič vidimo nalogo ali šele takrat, ko dobro premislimo o tem, o čemer nas naloga sprašuje?« 

Ko učenci odgovorijo, povemo, da naj bo ugibanje njihova zadnja možnost pri iskanju 

pravilnih odgovorov na nalogo. 

 

Učence nato vprašamo: »Zakaj menite, da je pomembno poskusiti odgovoriti tudi na naloge, 

katerih rešitve ne poznamo?« Ko učenci odgovorijo, povemo, da se lahko zgodi, da z 

ugibanjem del naloge ali celo nalogo rešijo pravilno in tako dobijo kakšno dodatno točko, ki 

je sicer ne bi dobili. 

 

Razložimo, da obstajajo trije različni načini za uspešnejše ugibanje odgovorov na izbirni tip 

vprašanj, ki si jih bodo lažje zapomnili s pomočjo mnemotehnike 3xI: 

 

- Izogibaj se odgovorom z besedami NIKOLI ali VEDNO (t.i. absolutnimi besedami). 

- Izberi najdaljši, najpodrobnejši odgovor. 

- Izloči podobne odgovore. 

 

Sledi učiteljeva natančnejša razlaga treh predstavljenih načinov uspešnejšega ugibanja 

odgovorov na izbirni tip vprašanj: 

 

- Izogibaj se = če ne poznamo pravilnega odgovora, ne izberemo odgovorov, ki 

vključujejo besedo NIKOLI ali VEDNO (t.i. absolutne besede). Zelo redko je nekaj 

vedno ali nikoli, zato je bolje izbrati odgovore z besedami, kot so na primer ponavadi. 

- Izberi = drugi način ugibanja odgovorov na izbirni tip vprašanj je izbira odgovora, ki 

je najdaljši in najpodrobnejši. Odgovor mora imeti vsaj tri ali štiri besede več kot 

ostali ponujeni odgovori, da ga izberemo kot najdaljšega oziroma najpodrobnejšega. 

- Izločiti = če imamo na primer med danimi odgovori dva odgovora, ki sta si zelo 

podobna, izločimo ta dva odgovora. To pomeni, da se za pravilni odgovor odločamo 

med preostalimi možnimi odgovori. 

 

Ko predstavimo zgoraj opisane načine ugibanja pravilnih odgovorov, učence vprašamo: »Ali 

boste vedno pravilno odgovorili, kadar boste uporabili 3xI korake kot način iskanja 

pravilnega odgovora pri izbirnem tipu vprašanja?« Ko učenci odgovorijo na zastavljeno 

vprašanje, je pomembno, da poudarimo, da tak način iskanja odgovorov ne zagotavlja 

pravilnih odgovorov, ampak le poveča možnost pravilne izbire. 

 

Ob temu zopet učencem zastavimo vprašanje: »Kaj je najučinkovitejši način, da uspešno 

rešite testne naloge in dosežete dober rezultat oziroma oceno?« Učencem pri odgovoru na 

zastavljeno vprašanje pomagamo s tem, da pokažemo na zapis na tabli, ki smo ga zapisali 

pred začetkom predstavitve posamezne strategije med pisnim izkazovanjem znanja: 

 

UČENJE + STRATGIJE PISNEGA IZKAZOVANJA ZNANJA = DOBER REZULTAT 
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5. strategija: DOKONČAJ IN POGLEJ 

 

Učencem povemo, da ko končajo z reševanjem vseh nalog, ki so jih med prvim reševanjem 

opustili, je na vrsti pregled celotnega testa. 

 

Učence vprašamo: »Kaj pomeni, da pregledamo celoten test?« Učenčeve odgovore popravimo 

oziroma povzamemo z razlago, da to pomeni, da ko končajo z reševanjem testa, zopet 

pregledajo, kako so vse naloge v testu rešili. 

 

Sledi novo vprašanje: »Na kaj morate biti pozorni, ko pregledate test?« Učencem povemo, da 

morajo biti pozorni na to, ali so rešili vse naloge, pogledajo, ali so zapisali odgovor pri 

nalogah, ki to zahtevajo, in pregledajo, če so naloge rešili pravilno oziroma kot so želeli. 

 

Učence nato še vprašamo: »Ali je prav, da spremenite kakšen odgovor oziroma postopek že 

rešene naloge?« Ko učenci odgovorijo, pojasnimo, da odgovor spremenimo le, če so v to 

popolnoma prepričani, saj je v večini primerov prva izbira oziroma prvi način reševanja 

pravilen. 

 

S tem vprašanjem učitelj zaključi predstavitev posameznih strategij, ki naj jih učenec uporabi 

med pisnim izkazovanjem znanja. Učence ob tem zopet vprašamo: »Ali ste opazili, da začetne 

črke glavnih strategij med pisnim izkazovanjem znanja sestavljajo besedo »PRIPOVED«?« 

Učencem pojasnimo, da jim bo ta beseda pomagala, da si bodo lažje zapomnili, s katerimi 

strategijami bodo uspešneje izkazovali svoje znanje na pisnem preverjanju znanja. Ob tem 

učence spomnimo tudi, da smo poleg mnemotehnike »PRIPOVED« predstavili tudi 

mnemotehnike »IVI«, »3xP«, »2xP« in »3xI«, ki jim bodo prav tako v pomoč, da si bodo 

lažje zapomnili uporabo pripadajočih korakov. 

 

ZAKLJUČEK: 

 

Srečanje učitelj zaključi z dejavnostjo, v kateri učenci primerjajo strategije, ki so jih sami 

uporabili med reševanjem testa nalog objektivnega tipa, s strategijami, ki jih je predstavil 

učitelj. 
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Slika 1:Plakat s strategijami med pisnim izkazovanjem znanja (osebni arhiv) 

 

b.) Tretje srečanje 

 

Cilj:  

 

- utrjevanje strategij med pisnim izkazovanjem znanja; 

- predstavitev strategij pred pisnim izkazovanjem znanja in po njem. 

 

UVOD: 

 

Z učenci za uvodno motivacijo odigramo igro »Dobble« (slika 2). Igra poteka tako, da na 

začetku igre vsi igralci hkrati razkrijejo karto pred sabo. Igralci tekmujejo, kdo bo prvi opazil 

simbol, ki je skupen njegovi karti in karti na kupčku sredi mize. Igralec, ki prvi glasno 

poimenuje skupni simbol, vzame karto s kupčka sredi mize in jo položi na svojo odprto karto. 
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S tem je odkrita nova karta na sredini mize in igra se lahko nadaljuje. Igre je konec, ko 

zmanjka kart na kupčku sredi mize. Ko zmanjka kart na sredi mize, preštejemo, koliko kart 

ima vsak igralec na svojem kupčku. Pri igri zmaga igralec, ki zbere največ kart. 

 

 
Slika 2:Igra »Dobble« (osebni arhiv) 

 

Ko prenehamo z igro, se spomnimo, o čem smo se pogovarjali na zadnjem srečanju. 

Spodbudimo jih, da si pripravijo kartončke z oporo, na katere so zapisali strategije med 

pisnim izkazovanjem znanja, ki so jih na zadnjem srečanju spoznali. 

 

GLAVNI DEL: 

 

S pomočjo izdelanega plakata (slika 1) naštejemo strategije med pisnim izkazovanjem znanja 

in vsako opišemo. Učenci naši razlagi sledijo s pomočjo kartončka z oporo, ki so ga izdelali 

sami (priloga 3). 

 

Ko ponovimo strategije, s ponavljanjem pričnejo učenci tako, da izmenično poimenujejo 

strategije, kot si sledijo, na primer: prvi učenec predstavi prvo strategijo, drugi učenec drugo, 

tretji učenec tretjo, četrti učenec četrto, nato zopet prvi učenec peto strategijo, drugi učenec 

šesto strategijo… 

 

Ko izmenično učenci ponovijo strategije, sledi ponavljanje na način, da učitelj naključno 

pokliče učenca, ki navede strategijo, kot si sledijo. 

 

Nato vsak učenec posebej ponovi vse strategije (od prve do zadnje). 

 

Namen opisanega utrjevanja je, da si učenci čim bolje zapomnijo vrstni red strategij, kar jim 

bo omogočilo učinkovitejšo in hitrejšo rabo le-teh v testnih situacijah. 

 

ZAKLJUČEK: 

 

Učence vprašamo, ali menijo, da na njihovo izkazovanje znanja vpliva tudi njihovo ravnanje 

pred pričetkom izkazovanja znanja in po njem.  
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Povemo, da obstajajo tudi strategije pred izkazovanjem znanja in po izkazovanju znanja, kar 

nato predstavimo s pomočjo izdelanih manjših plakatov (slika 3 in 4). Poudarimo, da je 

pomembno, da pred pisnim izkazovanjem: 

 

- nastavijo budilko in vstanejo dovolj zgodaj: pomembno je, da na dan izkazovanja 

znanja vstanejo dovolj zgodaj in ne zamujajo; 

- pojejo zajtrk: saj ne bodo učinkoviti, če bodo lačni; 

- se prepričajo, da imajo s sabo vse, kar potrebujejo za pisni preizkus znanja: da imajo v 

šolski torbi vse potrebne pripomočke, ki jih bodo potrebovali za reševanje testa. 

 

 
Slika 3:Plakat s strategijami pred pisnim izkazovanjem znanja (osebni arhiv) 

 

Ko učenec zaključi s pisnim izkazovanjem znanja, pa je pomembno, da: 

 

- se ne ukvarja več z ocenjevanjem, saj rezultatov ne more več spremeniti; 

- si vzame odmor in čas za počitek; 

- se osredotoči na naslednje ocenjevanje: saj je zelo pomembno, da se na ocenjevanje 

znanja prične pripravljati dovolj zgodaj. 
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Slika 4:Plakat s strategijami po pisnem izkazovanju znanja (osebni arhiv) 

  

Za strategije pred pisnim izkazovanjem znanja in po pisnem izkazovanju znanja učenci ne 

izdelajo kartončka z oporo, ampak le poslušajo predstavitev le-teh in sodelujejo v pogovoru, 

katere strategije že uporabljajo in za katere se jim zdi smiselno, da jih začnejo uporabljati. 

 

c.) Četrto srečanje 

 

Cilj:  

 

- branje in predstavitev denarne vrednosti, primerjanje in urejanje denarnih vrednosti -  

razvijanje predstav o količinah z uporabo modelov denarja; 

- utrjevanje strategij pisnega izkazovanja znanja. 

 

UVOD: 

 

Z učenci si ogledamo didaktični pripomoček »model denarja« (slika 5), ki ga bomo pri uri 

uporabili, in ga poimenujemo. Nato si ogledamo kartice, na katerih so zapisani znaki za 

velikostna razmerja, jih poimenujemo in razložimo njihov pomen. 

 

 
Slika 5:Didaktični pripomoček »model denarja« (osebni arhiv) 
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GLAVNI DEL: 

 

Učenci igrajo igro v paru, imenovano »Nakupovanje«. V paru si učenca razdelita vlogi 

prodajalca in nakupovalca. Nakupovalec si med ponujenimi artikli (izrezanimi iz reklamnih 

časopisov) izbere dva ali več artiklov in pri vsakem posebej nastavi potreben znesek za 

njegov nakup. 

 

Prodajalec preveri, ali so nastavljeni zneski za posamezne artikle pravilni, in med artikle 

vstavi znak za ustrezno velikostno razmerje glede na cene izbranih artiklov (slika 6 in 7). 

Prodajalec ob tem še prebere posamezni znesek v evrih in kot decimalno število. 

 

Vlogi v paru se nato zamenjata. 

 

 
Slika 6:Igra v paru »Nakupovanje« z dvema artikloma (osebni arhiv) 

 

 
Slika 7:Igra v paru »Nakupovanje« z več artikli (osebni arhiv) 

 

Predstavljeno didaktično igro uporabimo, da učence vpeljemo v učno temo decimalnih števil. 

Didaktična igra, ki temelji na vsakdanji življenjski situaciji, učencem omogoči, da utrjujejo 

denarne enote (evro, cent), berejo denarne vrednosti in jih primerjajo ter urejajo. 

 

Z vsebinami o denarnih enotah izhajajmo iz življenjskih izkušenj učencev in njihovega 

predznanja. Z izkustvenim načinom učenja učencem omogočimo, da si na podlagi lastnih 
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izkušenj zgradijo znanje, in jih tako pripeljemo do razumevanja in uporabe pridobljenega 

znanja.  

 

ZAKLJUČEK: 

 

V zaključku se zopet navežemo na predhodna srečanja, ko so učenci spoznali strategije pred 

in med pisnim izkazovanjem znanja in po njem tako, da s pomočjo verbalizacije ponovimo 

strategije izkazovanja znanja, ki so jih spoznali v prvih treh srečanjih (učencem so v pomoč 

pri ponovitvi strategij plakati in kartončki z oporo). 

 

d.) Peto srečanje 

 

Cilj:  

 

- ponovitev mestnih vrednosti naravnih števil; 

- zapis in branje decimalnih števil; 

- usvojitev pojma mestnih vrednosti decimalnih števil; 

- ponazoritev decimalnih števil na številski vrvici; 

- utrjevanje strategij pisnega izkazovanja znanja. 

 

UVOD: 

 

Učencem predstavimo vajo razvrščanja naravnih števil glede na mestno vrednost podčrtanih 

števk v zapisanem številu (slika 8). Pri razvrščanju števil učenec identificira mestno vrednost 

podčrtane števke v številu v razponu od enic do stotisočic, kar mu pomaga pri utrjevanju 

razumevanja, kaj pomeni vrednost posameznega mesta v številu. Vajo lahko učenci rešujejo 

sami ali v paru.  

 

 
Slika 8:Vaja razvrščanja naravnih števil glede na mestno vrednost podčrtanih števk v številu (osebni arhiv) 
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GLAVNI DEL: 

 

Zapis decimalnega števila in poimenovanje posameznih delov zapisanega števila (slika 9) – 

na tablo zapišemo decimalno število 1,15 in glasno poimenujemo posamezne dele števila, ki 

jih tudi zapišemo. Pri decimalni vejici poudarimo, da le-ta loči celi del od decimalnega dela. 

 

 
Slika 9:Zapis decimalnega števila s poimenovanjem posameznih delov (osebni arhiv) 

 

S pomočjo preglednice predstavimo mestne vrednosti decimalnega števila (slika 10) in 

povemo, da prva števka za decimalno vejico predstavlja desetine, druga stotine, tretja 

tisočine,… 

 

 
Slika 10:Preglednica mestnih vrednosti decimalnega števila (osebni arhiv) 

 

Ko učenci obnovijo znanje mestnih vrednosti, preberemo zapisano decimalno število v 

preglednici: dvanajst tisoč osemsto petinsedemdeset celih tisoč dvesto štiriintrideset 

desettisočin (po zadnji decimalki). Učenci nato vadijo branje decimalnih števil, ki jih 

poljubno zapisujemo na tablo. 

 

Sledi konkretna ponazoritev decimalnih števil na številski vrvici (slika 11) s poudarkom, da 

lahko vsak poudarjeni del ponazorimo še podrobneje (med decimalnima številoma 0,1 in 0,2 

so decimalna števila 0,11, 0,12, 0,13….0,19). Učenci izmenično na številski vrvici umeščajo 

različne vrednosti decimalnih števil.  
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Slika 11:Ponazoritev decimalnih števil na nizu kroglic (osebni arhiv) 

  

ZAKLJUČEK: 

 

V zaključnem delu srečanja z učenci znova s pomočjo verbalizacije, plakatov in kartončkov z 

oporo ponovimo strategije pisnega izkazovanja znanja, s čimer želimo doseči čim višjo 

stopnjo avtomatizacije le-teh. 

 

e.) Šesto srečanje  

 

Cilj: 

 

- urjenje aritmetične operacije seštevanja in odštevanja naravnih števil s pomočjo 

igralnih kart; 

- umeščanje decimalnih števil na številski vrvici, z Dienesovimi kockami in grafična 

ponazoritev decimalnih števil; 

- utrjevanje strategij pisnega izkazovanja znanja. 

 

UVOD: 

 

Učenci seštevajo in odštevajo dana števila s pomočjo igralnih kart. 

S kupa kart učenec naključno izbere dvakrat po tri karte, jih razporedi v dve vrsti po tri karte 

in izračuna vsoto, pri čemer zgornja vrsta kart predstavlja prvi seštevanec in druga vrsta drugi 

seštevanec. Enako kot pri računski operaciji seštevanja učenec izvede računsko operacijo 

odštevanja, pri čemer je pozoren, da je zmanjševanec v prvi vrstici večji od odštevanca v 

drugi vrstici (slika 12). 
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Slika 12:Igra seštevanja in odštevanja s pomočjo igralnih kart (osebni arhiv) 

 

GLAVNI DEL: 

 

Z učenci ponovimo umeščanje decimalnih števil na številski vrvici (slika 13). 

 

 
Slika 13: Umeščanje decimalnih števil na nizu kroglic (osebni arhiv) 

 

Preidemo na naslednjo vajo, v kateri ponazorimo vrednost decimalnega števila s pomočjo 

Dienesovih kock. Učencem s tem namenom pripravimo list, na katerem so zapisane mestne 

vrednosti decimalnih števil. Učenec po nareku učitelja na delovni list ustrezno, glede na 

mestne vrednosti posameznih števk v decimalnem številu, zapiše decimalno število, ki ga nato 

ponazori s pomočjo Dienesovih kock (slika 14). 

 

 
Slika 14:Ponazoritev decimalnega števila z Dienesovimi kockami (osebni arhiv) 
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Nadaljujemo z grafično reprezentacijo decimalnih števil, kjer učenci z opazovanjem 

ugotovijo, da se lahko vsak del celote razdeli na manjši del, pri čemer se vsako decimalno 

število razdeli na manjšo vrednost (slika 15). Vaja učencem omogoča tudi spoznanje, da večje 

število decimalk za decimalno vejico ne pomeni tudi večje decimalno število. 

 

 
Slika 15:Grafična reprezentacija decimalnih števil  

(https://www.freehomeschooldeals.com/free-decimal-teaching-resources/) 

 

ZAKLJUČEK: 

 

V zaključnem delu srečanja z učenci znova s pomočjo verbalizacije, plakatov in kartončkov z 

oporo ponovimo strategije pisnega izkazovanja znanja, s čimer želimo doseči čim višjo 

stopnjo njihove avtomatizacije, preden preidemo na učenje strategij z modeliranjem. 

 

f.) Sedmo srečanje 

 

Cilj: 

 

- urjenje poštevanke vseh števil; 

- umeščanje decimalnih števil na številski premici; 

- utrjevanje strategij pisnega izkazovanja znanja z modeliranjem. 

 

UVOD: 

 

Z učenci v začetku srečanja naredimo vajo, katere namen je urjenje poštevanke vseh števil. 

Vaja poteka tako, da učence razdelimo v pare in tako dobimo dva para, ki bosta med seboj 

tekmovala v igri »Hitra poštevanka« (slika 16). 
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Igra poteka tako, da vsak par dobi svojo tabelo z zapisanimi računi poštevanke vseh števil (od 

1 do 10) in ploščice s pripadajočimi rezultati, ki jih morajo polagati na tabelo tako, da 

prekrijejo ustrezen račun množenja s pripadajočim rezultatom. V igri zmaga par, ki hitreje reši 

vse račune poštevanke, nato pa vsi štirje učenci skupaj rešijo še nerešene račune drugega para. 

 

 
Slika 16:Igra »Hitra poštevanka« (osebni arhiv) 

 

GLAVNI DEL: 

 

Z učenci urimo razprezentacijo decimalnih števil z različnimi aktivnostmi, pri katerih 

upoštevamo prehod s konkretne reprezentacije na grafično in nato simbolno. 

 

Prva vaja vključuje reprezentacijo decimalnih števil na številski premici s pregibanjem (slika 

17). Učenci dobijo manjši list, kjer je narisana številska premica, na kateri označijo števili 0 in 

1. Ko številsko premico prepognejo na polovico, določijo vrednost števila na pregibu (0,5). 

Nato prepognejo prvo polovico številske premice in zopet določijo vrednost števila na novo 

nastalem pregibu (0,25). S pregibanjem in določanjem vrednosti števil na pregibu nadaljujejo 

poljubno dolgo. 

 

 
Slika 17:Reprezentacija decimalnih števil na številski premici s pregibanjem (osebni arhiv) 
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V kolikor imajo učenci težave z določanjem decimalnih števil s pregibanjem številske 

premice, jim ponudimo dodaten didaktični pripomoček »Kocke z enakovrednimi decimalnimi 

števili« (slika 18). 

 

 
Slika 18:Didaktični pripomoček »Kocke z enakovrednimi decimalnimi števili« (osebni arhiv) 

 

Po pregibanju številske premice naredimo vajo, pri kateri učenci na vnaprej narisani številski 

premici določijo iskana decimalna števila (slika 19). 

 

 
Slika 19:Določanje iskanega decimalnega števila na številski premici (osebni arhiv) 

 

ZAKLJUČEK: 

 

V zaključku modeliramo reševanje preverjanja znanja, s katerim učenci utrjujejo pridobljeno 

znanje na področju decimalnih števil in spremljajo učiteljevo modeliranje uporabe strategij 

med pisnim izkazovanjem znanja (slika 20). 
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Slika 20:Modeliranje uporabe strategij med pisnim izkazovanjem znanja (osebni arhiv) 

 

Po končanem modeliranju učence vprašamo, kaj bi bilo še pomembno pri izkazovanju 

njihovega znanja, če bi bila to prava testna situacija, in tako verbalno ponovimo strategije 

pred pisnim izkazovanjem znanja in po njem. 

 

g.) Osmo srečanje 

 

Cilji: 

 

- iskanje ustreznega dela celote; 

- zapis desetiškega ulomka z decimalnim številom; 

- zapis decimalnega števila z desetiškim ulomkom; 

- utrjevanje strategij pisnega izkazovanja znanja z modeliranjem. 

 

UVOD: 

 

V uvodu učenci ponovijo določanje dela celote, ki ga vidijo na sliki. Pri tem uporabimo 

delovni list, na katerem je v pisanih barvah narisano drevo s sadeži, ki so v obliki delov 

celote. Poleg narisanega drevesa učenci dobijo majhne kroge, narejene iz tršega paprija, na 

katerih so zapisani deli celote z ulomkom. Učenci nato povežejo narisan del celote z njegovim 

zapisom (narisan del celote prekrije z zapisom) (slika 21). 
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Slika 21:Določanje dela celote 

(http://www.itsybitsyfun.com/uploads/9/8/7/6/9876061/apple-fractions-file-folder-game-814.pdf) 

 

GLAVNI DEL: 

 

Konkretno s številsko vrvico (slika 22) in grafično s tabelo enakovrednih decimalnih števil ter 

ulomkov (slika 23) ponazorimo enakovredna decimalna števila in desetiške ulomke. 

Ponazarjanje začnemo s številsko vrvico, kjer skupaj z učenci na številski vrvici uvrščamo 

decimalna števila in njim pripadajoče enakovredne vrednosti desetiških ulomkov. Nato 

številski vrvici dodamo tudi grafično ponazoritev enakovrednih decimalnih števil in ulomkov 

v obliki barvne tabele, kjer dodamo zapis decimalnega števila 3,15 in ulomka 3 
15

100
 ter 

poimenujemo posamezne dele zapisanega števila (slika 24). 

 

 
Slika 22:Enakovredna decimalna števila in desetiški ulomki na številski vrvici (osebni arhiv) 
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Slika 23:Ponazoritev enakovrednih decimalnih števil in ulomkov s številsko premico in tabelo (osebni arhiv) 

 

 
Slika 24:Tabela enakovrednih decimalnih števil in ulomkov  

(https://www.freehomeschooldeals.com/free-decimal-teaching-resources/) 

 

Konkretni in grafični reprezentaciji sledi pretvarjanje desetiškega ulomka v decimalno število 

in obratno.  

 

Pri pretvarjanju decimalnega števila v desetiški ulomek učencem razložimo, da decimalke 

zapišemo v števec desetiškega ulomka, ki ima v imenovalcu desetiško enoto s toliko ničlami, 

kot ima decimalno število decimalk: 

 

0,43 = 0 
43

100
 = 

43

100
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Pri pretvarjanju ulomka v decimalno število pa učencem razložimo, da ima decimalno število 

toliko decimalk, kolikor ima desetiški ulomek ničel v imenovalcu. Števec desetiškega ulomka 

zapišemo na mesto decimalk: 

 
32

100
 = 0,32 

 

Razlagi pretvarjanja sledijo na šolski tabli vaje pretvarjanja decimalnih števil v desetiške 

ulomke in obratno. 

 

ZAKLJUČEK: 

 

V zaključku modeliramo reševanje preverjanja znanja, s katerim učenci utrjujejo pridobljeno 

znanje in spremljajo učiteljevo modeliranje uporabe strategij med pisnim izkazovanjem 

znanja. 

 

Po končanem modeliranju učence zopet vprašamo, kaj bi bilo še pomembno pri izkazovanju 

njihovega znanja, če bi bila to prava testna situacija, in tako verbalno ponovimo strategije 

pred pisnim izkazovanjem znanja in po njem. 

 

h.) Deveto srečanje 

 

Cilji: 

 

- urjenje poštevanke vseh števil;  

- primerjanje dveh decimalnih števil po velikosti; 

- urejanje več decimalnih števil po velikosti; 

- utrjevanje strategij pisnega izkazovanja znanja z modeliranjem. 

 

UVOD: 

 

Učencem predstavimo igro »S poštevanko do cilja« (slika 25). Za igranje potrebujemo igralno 

kocko in figurice za pomikanje po igralni plošči. Učencem razložimo, da se po poljih 

premikajo z metanjem kocke. Število pik na kocki določa število polj, po katerih se lahko 

premakne igralec. Ko igralec prispe na določeno polje, ga tam čaka račun poštevanke. Če 

zapisani račun reši pravilno, lahko na polju ostane, sicer se vrne na zadnje usvojeno polje. 

Zmagovalec je učenec, ki prvi konča igro oziroma pride do polja številka 49. Na začetku igre 

vsi igralci vržejo kocko in tisti, ki vrže največje število, začne prvi.  

 



98 
 

 
Slika 25:Igra »S poštevanko do cilja« 

 (https://elmaravillosomundoaudicionylenguaje.blogspot.si/2012/07/aprende-las-tablas-de-multiplicar-con.html) 

 

GLAVNI DEL: 

 

Z učenci narišemo številsko premico, na katero umestimo decimalna števila 0,14; 0,145 in 

0,15. Nato skupaj s pomočjo številske premice določimo velikostno razmerje med 

decimalnima številoma 0,14 in 0,145 ter med decimalnima številoma 0,145 in 0,15 (slika 26). 

S pomočjo ponazorila učenci ugotovijo, da število decimalk za decimalno vejico ne pomeni, 

da je to tudi največje število, ampak moramo upoštevati mestne vrednosti posameznih 

decimalk. 

 

 
Slika 26:Številska premica in velikostno razmerje med decimalnima številoma (osebni arhiv) 

 

Za urejanje več decimalnih števil po velikosti pa uporabimo matematično besedilno nalogo, ki 

vključuje učencem znano situacijo pri šolskem predmetu športa: 
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Pri uri športa so učenci skakali v daljino. Maja je skočila 4,32 m, Tina 3,29 m in Igor 3,87 m. 

Kakšen bi bil vrstni red učencev? 

 

Dosežene rezultate posameznih učencev najprej prikažemo na številski premici (slika 27), pri 

čemer moramo razdaljo med celimi števili razdeliti na 100 enakih delov, saj imamo rezultate 

navedene v stotinah: 

 

 
Slika 27:Številska premica z dolžinami učenčevih skokov (osebni arhiv) 

 

Nato povemo, da iz številske premice lahko razberemo, da je Majina dolžina najdlje od 

izhodišča, kar pomeni, da je Maja skočila najdlje. Tinina dolžina je najbližja izhodišču, kar 

pomeni, da je bil njen skok najkrajši. Njihove dolžine nato uredimo po velikosti: 

 

3,26 < 3,87 < 4,32. 

 

Da pa učencem ne bo potrebno vsakokrat, ko bodo urejali po velikosti več decimalnih števil, 

risati številske premice, povemo, da lahko decimalna števila primerjamo tudi tako, da vsa 

decimalna števila »podpišemo« (zapišemo eno pod drugo tako, da so decimalne vejice ena 

pod drugo) in nato najprej primerjamo njihov celi del. Če se števila ujemajo v celem delu, 

nadaljujemo s primerjanjem decimalk po vrstnem redu, kot si sledijo (desetine, stotine, 

tisočine) – decimalke primerjamo od leve proti desni, kar ponazorimo s primerom (slika 28). 

Pri tem z zeleno barvo dodamo ničle na levi in desni strani decimalnega števila, pri čemer 

učencem povemo, da ničle na levi strani in končne decimalne ničle na desni strani ne 

spremenijo vrednosti števila in jih drugače ne pišemo. Uporabimo jih le za lažjo primerjavo 

decimalnih števil po velikosti. 

 

 
Slika 28:Urejanje več decimalnih števil po velikosti s podpisovanjem (osebni arhiv) 
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Učenci ob ponazorilu podpisanih decimalnih števil ugotovijo, da decimalno število ne 

spremeni vrednosti, če za zadnjo decimalko napišemo poljubno število ničel. 

 

Sledijo vaje primerjanja decimalnih števil po velikosti na šolski tabli, pri čemer vsak učenec 

reši primer razvrščanja decimalnih števil po velikosti z glasnim opisovanjem postopka 

reševanja naloge. 

 

ZAKLJUČEK: 

 

V zaključku srečanja znova utrjujemo rabo strategij pisnega izkazovanja znanja, pri čemer so 

učenci samostojnejši, saj vsak učenec rešuje preverjanje znanja, s katerim utrjuje pridobljeno 

znanje, ob našem sočasnem opazovanju in pomoči, v kolikor se pri rabi strategij pri učencu 

pojavi kakšno vprašanje, dilema. Pri izkazovanju znanja si učenci pomagajo tudi z izdelanim 

kartončkom z oporo, na katerem imajo zapisane strategije med pisnim izkazovanjem znanja. 

 

i.) Deseto srečanje 

 

Cilji: 

 

- urjenje poštevanke vseh števil;  

- urejanje decimalnih števil po velikosti; 

- utrjevanje strategij pisnega izkazovanja znanja. 

 

UVOD: 

 

Učence spodbudimo, da razmislijo, poštevanka katerega števila jim predstavlja največjo 

težavo, da pri njeni uporabi naredijo največ napak. Vsak učenec nato reši krog z večkratniki 

izbranega števila (slika 29), pri katerem ima največ težav. 

 

 
Slika 29:Krog z večkratniki izbranega števila – število 8 (osebni arhiv) 
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GLAVNI DEL: 

 

Za urjenje urejanja decimalnih števil po velikosti uporabimo didaktično igro »Določi največje 

in najmanjše decimalno število«. Igra ima 5 krogov. V prvem in drugem krogu učenec vrže 4 

kocke. Glede na točke, ki jih razbere s kock, sestavi največje in najmanjše decimalno število. 

Svoje rešitve zapiše vnaprej pripravljeno tabelo (slika 30). V naslednjih krogih igro otežimo z 

dodajanjem števila igralnih kock, s pomočjo katerih učenec še vedno sestavlja štirimestno 

decimalno število.  

 

 
Slika 30:Igra »Določi največje in najmanjše decimalno število« (osebni arhiv) 

 

ZAKLJUČEK: 

 

V zaključku srečanja z učenci znova utrjujemo rabo strategij pisnega izkazovanja znanja, pri 

čemer so ti samostojnejši, saj vsak sam rešuje preverjanje znanja, s katerim utrjuje pridobljeno 

znanje ob našem sočasnem opazovanju in pomočjo s sprotno povratno informacijo. Učencem 

je tudi sedaj v pomoč kartonček z oporo, ki so ga sami izdelali v prvih dveh srečanjih. 

 

j.) Enajsto srečanje 

 

Cilj: 

 

- urejanje decimalnih števil po velikosti; 

- urjenje zaokroževanja decimalnih števil; 

- samostojno utrjevanje strategij pisnega izkazovanja znanja. 
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UVOD: 

 

Učenci igrajo igro »Decimalni kozarček« (slika 31), s pomočjo katere utrjujejo urejanje 

decimalnih števil po velikosti. Igra poteka tako, da vsak učenec dobi svoj komplet kozarčkov, 

na katerih so zapisana različna števila in decimalna vejica. Z ogledovanjem kozarčkov učenci 

ugotovijo, da z vrtenjem le-teh sestavljajo različna decimalna števila. Učencem nato 

razložimo, da ima vsak izmed njih enak komplet kozarčkov z zapisanimi enakimi števkami. 

Njihova naloga je, da z vrtenjem posameznih kozarčkov sestavijo poljubno decimalno število. 

Ko vsi štirje učenci to naredijo, med seboj primerjajo nastala decimalna števila in jih 

razvrstijo po velikosti od najmanjšega do največjega. 

 

 
Slika 31:Igra »Decimalni kozarček« (osebni arhiv) 

 

GLAVNI DEL: 

 

Za razlago postopka zaokroževanja decimalnih števil uporabimo matematično besedilno 

nalogo, ki je povezana z učenčevim vsakdanjim življenjem: 

 

Maja je v trgovini kupila 4,53 kg jabolk in zanje plačala 4,02 €. Doma je razložila, da je za 

4,5 kg jabolk plačala približno 4 €. Kako lahko pojasnite Majino trditev? 

 

Ko učenci razložijo Majine trditve, povemo, da v vsakdanjem življenju pogosto zaradi lažjega 

računanja uporabljamo le približne vrednosti števil. Vendar pa to pomeni, da moramo ta 

števila zaokroževati pravilno. Decimalna števila lahko zaokrožimo na celi del (brez 

decimalk), na desetine (na eno decimalko), na stotine (na dve decimalki), na tisočine (na tri 

decimalke)…, odvisno od navodil. 

 

Pri tem skupaj z učenci ponovimo pravila zaokroževanja števil navzgor in navzdol, kar tudi 

grafično ponazorimo (slika 32) (če je takoj za mestom zaokroževanja števka 5, 6, 7, 8 ali 9, 

števko na mestu zaokrožanja povečamo za 1, če je takoj za mestom zaokrožanja števka 0, 1, 

2, 3 ali 4, ostane števka na mestu zaokrožanja nespremenjena). 
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Slika 32:Grafično ponazorilo zaokroževanja navzgor ali navzdol (osebni vir) 

 

Učencem razložimo, da pri zaokroževanju z okljukami označimo del decimalnega števila, ki 

ga bomo »odrezali«, pri tem pa moramo biti pozorni le na prvo odrezano števko (slika 33). Pri 

zaokroževanju si pomagajo s ponazorilom na sliki 32 (če na primer naloga zahteva 

zaokroževanje na stotine, učenec pogleda števko, na mestu tisočin in če je vrednost le-te 

enaka 5 ali večja, stotine zaokroži navzgor): 

 

 
Slika 33:Zaokroževanje na desetine, stotine in celi del (osebni arhiv) 

 

Sledijo vaje na tabli, ko se učenci izmenjujejo in verbalizirajo postopek zaokroževanja danega 

decimalnega števila. 

 

ZAKLJUČEK: 

 

Srečanje zaključimo z utrjevanjem rabe strategij pisnega izkazovanja znanja. Učenci 

samostojno rešujejo preverjanje znanja in uporabljajo strategije pisnega izkazovanja znanja z 

uporabo narejenega kartončka z oporo. Ko končajo z reševanjem, se z učenci pogovorimo o 

morebitnih težavah oziroma dilemah, ki so se pojavile med samim reševanjem preverjanja 

znanja. 
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k.) Dvanajsto srečanje 

 

Cilji: 

 

- urjenje poštevanke in deljenja s števili od 1 do 10; 

- urjenje zaokroževanja decimalnih števil; 

- samostojno utrjevanje strategij pisnega izkazovanja znanja. 

 

UVOD: 

 

Učenci v uvodnem delu srečanja z igro »Izvleci in izračunaj« urijo svoje znanje poštevanke in 

deljenja (slika 34). Pri igri potrebujejo igralne karte, na katerih so zapisane tri naloge (trije 

računi množenja in deljenja ter dve krajši matematični besedilni nalogi). Učence pred 

začetkom razdelimo v pare in razložimo, da naj s kupčka kart izvlečejo zgornjo karto. Če 

naloge, zapisane na karti, reši pravilno, karto obdrži. Če katero izmed nalog reši napačno, 

lahko le-to poizkusi rešiti drugi učenec, in če jo reši pravilno, to karto obdrži on. Učenca karto 

vlečeta s kupčka izmenično. V igri zmaga učenec, ki zbere več kart.  

 

 
Slika 34: Igra »Izvleci in izračunaj« (osebni arhiv) 

 

GLAVNI DEL: 

 

Ker je učencem zaokroževanje decimalnih števil poleg urejanja le-teh po velikosti težje 

razumljivo, utrjevanju tega področja namenimo dve srečanji.  

 

Učenci tokrat zaokroževanje decimalnih števil urijo s pomočjo didaktične igre »Zaokroži in 

zmagaj« (slika 35). Igro učenci igrajo v paru. Ko učenec vrže kocko, razbere število pik na 

kocki, ki mu povedo, za koliko mest se premakne po igralni plošči in na koliko mest naj 

zaokroži decimalno število, zapisano na novem polju. V kolikor učenec pravilno zaokroži 

število, na polju lahko ostane, sicer se vrne na predhodno polje. 
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Slika 35: Igra »Zaokroži in zmagaj« 

(https://www.themailbox.com/magazines/math-game-skill-rounding-decimals/stompin-round-with-decimals) 

 

ZAKLJUČEK: 

 

Ker želimo, da učenci avtomatizirajo rabo strategij pred in med pisnim izkazovanjem znanja 

in po njem, tudi ob zaključku 12. srečanja učence spodbudimo k reševanju preverjanja znanja, 

ki ga rešujejo samostojno. Ko zaključijo z reševanjem preverjanja znanja, se z njimi 

pogovorimo, ali menijo, da so pri rabi strategij že dovolj samostojni, da jih bodo lahko 

uporabljali samostojno v pravi testni situaciji v razredu. 

 

l.) Trinajsto srečanje 

 

Cilji: 

 

- utrjevanje aritmetične operacije seštevanja in odštevanja z naravnimi števili; 

- urjenje aritmetične operacije seštevanja decimalnih števil; 

- urjenje aritmetične operacije odštevanja decimalnih števil. 

 

UVOD: 

 

Vsak učenec iz lončka izvleče dve leseni palčki, na katerih je zapisano po eno naravno število. 

S številoma, ki sta zapisani na izvlečenih palčkah, sestavi račun odštevanja in seštevanja, ki ju 

nato izračuna na priloženem delovnem listu (slika 36). Vsak učenec vleče palčke 4-krat in 

sestavi 4 račune seštevanja in odštevanja z naravnimi števili, s čimer ponovimo postopke 
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seštevanja in odštevanja naravnih števil, ki so enaki kot pri seštevanju in odštevanju 

decimalnih števil (kjer morajo biti učenci dodatno pozorni le na prehod čez decimalno vejico). 

 

 
Slika 36: Računanje s pomočjo izvlečenih lesenih palčk (osebni arhiv) 

 

GLAVNI DEL: 

 

Učencem predstavimo matematično besedilno nalogo: 

 

Mojca je za zavijanje daril potrebovala dva trakova. En trak je moral biti dolg 3,45 m, drugi 

2,53 m. Oba je morala odrezati od 6,5 m dolgega traku. Koliko metrov traku potrebuje Mojca 

in koliko ji bo ostalo? 

 

Z učenci rešimo zapisano nalogo in ponazorimo postopek računanja (slika 37). Pri tem 

poudarimo, da decimalna števila seštevamo in odštevamo z enakim postopkom kot naravna 

števila, vendar moramo biti pozorni na prehod čez decimalno vejico. Postopek ponazorimo z 

grafičnimi oporami. 

 

 
Slika 37: Postopek seštevanja in odštevanja z decimalnimi števili (osebni arhiv) 
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Da preverimo, ali učenci obvladajo postopek seštevanja in odštevanja z decimalnimi števili, 

vsak učenec na šolski tabli s pomočjo verbaliziranja izračuna poljuben račun seštevanja in 

odštevanja z decimalnimi števili. 

 

Nadaljujemo z vajo »Dirka za evro« (slika 38), ki vključuje didaktični pripomoček »model 

denarja«, igralno kocko in delovni list za zapis. Učencem damo navodilo, da bodo za igro 

uporabili različno število kovancev v vrednosti 10c in 1c, igralno kocko in delovni list za 

zapis. Ko učenec vrže igralno kocko in na primer z metom doseže 3 točke, lahko med kovanci 

izbere 3 kovance po 10c ali pa 3 kovance po 1c ter svoj izbor zapiše na delovni list. Po tem ko 

vsak učenec vrže kocko 6-krat, seštejejo, koliko denarja so zbrali z vsemi meti, in ugotovijo, 

kdo izmed učencev se je najbolj približal znesku 1€. Prav tako morajo ugotoviti, koliko 

denarja jim manjka, da bi dosegli vrednost 1€ oziroma koliko denarja imajo preveč, če je 

njihov končni znesek višji od 1€. 

 

Preden učenci začnejo z igro, skupaj ponovimo, da se vrednost 10c z decimalnim številom 

zapiše 0,1 in vrednost 1c z 0,01. 

 

 
Slika 38: Igra »Dirka za evro« (osebni arhiv) 

 

ZAKLJUČEK: 

 

Učenci ponovno rešujejo preverjanje znanja, s katerim hkrati preverjamo njihovo pridobljeno 

znanje obvladovanja decimalnih števil in strategij pisnega izkazovanja znanja. Ker so 

strategije že večkrat uporabili samostojno, lahko pričakujemo, da so že vešči njihove uporabe. 

 

m.)  Štirinajsto srečanje 

 

Cilji: 

 

- urjenje poštevanke in deljenja v obsegu števil do 100; 

- utrjevanje množenja decimalnih števil s potencami števila 10; 
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- utrjevanje deljenja decimalnih števil s potencami števila 10; 

- utrjevanje množenja z decimalnimi števili. 

 

UVOD: 

 

Z namenom utrjevanja poštevanke in deljenja v obsegu števil do 100 učencem predstavimo 

igro »Rezultatolovec« (slika 39). Igra poteka tako, da na mizi poljubno razvrstimo rezultate 

računov poštevanke in deljenja v obsegu števil do 100 ter vsakemu učencu razdelimo svoj 

muholovec. Učitelj nato glasno prebere račun, na primer 7x8 ali 16:4, učenci pa morajo čim 

hitreje na mizi poiskati njegov rezultat in z muholovcem udariti po kartončku, na katerem je 

zapisan pravilni rezultat (torej pri računu 7x8 udarijo po kartončku s številko 56 oziroma pri 

računu 16:4 udarijo po kartončku s številko 4). Kartončke z rezultati računov poštevanke in 

deljenja lahko ločimo z različno barvo ali pa igro otežimo tako, da so vsi kartončki enake 

barve. 

 

 
Slika 39: Igra »Rezultatolovec« (sebni arhiv) 

           

GLAVNI DEL: 

 

Postopek množenja in deljenja decimalnih števil z desetiškimi števili učencem ponazorimo s 

pomočjo grafičnih opor, ki ponazorijo premik decimalne vejice. 

 

Učencem razložimo, da pri množenju z desetiškimi števili (slika 40), vejico premaknemo za 

toliko mest v desno, kolikor ima desetiško število ničel. S tem dobimo tudi večje število. 
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Slika 40: Grafične opore pri množenju decimalnih števil z desetiškimi števili (osebni arhiv) 

 

Nato nadaljujemo z razlago, da decimalno število delimo z desetiškimi števili tako (slika 41), 

da decimalno vejico premaknemo za toliko mest v levo, kolikor ničel ima desetiško število, in 

tako dobimo manjše število. 

 

 
Slika 41: Grafične opore pri deljenju decimalnih števil z desetiškimi števili (osebni arhiv) 

 

Učenci nato izmenično rešujejo račune množenja in deljenja decimalnih števil s potencami 

števila 10 ter ob tem verbalizirajo svoj postopek reševanja. 

 

Učencem nato predstavimo postopek množenja z decimalnimi števili, ki ga ponazorimo 

grafično (slika 42) in s simbolnim zapisom, kjer uporabimo grafične opore (slika 43). Pri 

razlagi poudarimo, da decimalna števila množimo kot naravna števila, vendar pri tem 

upoštevamo, da ima produkt toliko decimalk, kot jih imata oba faktorja skupaj. 

 

 
Slika 42: Grafična ponazoritev množenja z decimalnimi števili (osebni arhiv) 
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Slika 43: Ponazoritev pisnega množenja decimalnih števil (osebni arhiv) 

 

Učenci zopet rešujejo račune množenja z decimalnimi števili ter ob tem verbalizirajo svoj 

postopek reševanja. 

 

ZAKLJUČEK: 

 

Učenci ponovno rešujejo preverjanje znanja, s katerim hkrati preverjamo njihovo pridobljeno 

znanje obvladovanja decimalnih števil in strategij pisnega izkazovanja znanja. Učitelj 

spremlja njihovo rabo strategij pisnega izkazovanja znanja, pri čemer ne smemo pozabiti 

verbalno izpostaviti tudi strategije, ki so pomembne pred pisnim izkazovanjem znanja in po 

njem. 

 

n.) Petnajsto srečanje 

 

Cilji: 

 

- urjenje deljenja z dvomestnim deliteljem v obsegu naravnih števil; 

- utrjevanje deljenja decimalnih števil z naravnim številom; 

- utrjevanje deljenja z decimalnimi števili. 

 

UVOD: 

 

Ker smo s testom nalog objektivnega tipa ugotovili, da je učencem aritmetična operacija 

deljenja najtežja, v uvodu z učenci urimo deljenje v obsegu naravnih števil, pri čemer je 

delitelj enomestno ali dvomestno število. Učencem v oporo ponudimo grafično ponazorilo 

korakov pisnega deljenja (slika 44), ki učenca usmerjajo pri postopku pisnega deljenja, in jim 

pokažemo strategijo risanja črtic, ki določajo, kolikomestno število je rezultat danega računa. 

Prav tako pri računu deljenja z dvomestnim deliteljem spomnimo, da delitelja zaokrožimo na 

ustrezno desetico in nato nadaljujemo s postopkom pisnega deljenja (slika 45). Učencem 

pisno deljenje z dvomestnim deliteljem razložimo tako, da povemo, da najprej označimo, 

kako veliko število bomo delili (v našem primeru je to število 19), in nato določimo desetici, 

med katerima je delitelj (v našem primeru med 10 in 20). Označimo, kolikomesten bo 
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količnik (do okljuke eno mesto, naprej vsaka števka predstavlja eno mesto). Nato število 19 

delimo s številom 10 (izmed desetic 10 in 20 izberemo 10, saj je bližje številu 13). Dobljeni 

količnik zapišemo v rezultatu na prvo mesto in ga pomnožimo z deliteljem (če je ostanek 

večji od delitelja, izberemo večji količnik). K dobljenemu ostanku nato pripišemo naslednjo 

števko (v našem primeru ostanku 6 pripišemo števko 5). Sledi računanje po enakem postopku, 

dokler ne pridemo do rešitve. 

 

 
Slika 44: Grafično ponazorilo korakov pisnega deljenja (Vipavc, 2015, str. 69) 

 

 
Slika 45: Ponazoritev postopka pisnega deljenja z dvomestnim deliteljem z uporabo grafične opore (osebni 

arhiv) 

 

GLAVNI DEL: 

 

Z učenci si najprej pogledamo postopek deljenja decimalnega števila z naravnim številom. 

Račun deljenja nastavimo s pomočjo besedilne matematične naloge. 

 

David mora 6 jabolk in 1,2 kg ribeza razdeliti med štiri prijatelje. Koliko jabolk in koliko 

ribeza dobi vsak prijatelj? 

 



112 
 

Razložimo, da bi vsak prijatelj lahko dobil eno jabolko, Davidu pa bi 2 jabolki ostali. A David 

je želel razdeliti vsa jabolka, zato je David jabolka razdelil takole (slika 46): 

 

 
Slika 46: Postopek deljenja, kjer sta prvi in drugi faktor naravni števili ter količnik decimalno število (osebni 

arhiv) 

 

Ob zapisu na tablo povemo, da k ostanku 2 pripišemo ničlo in hkrati ob rezultatu 1 zapišemo 

decimalno vejico ter nato nadaljujemo z deljenjem kot z naravnimi števili. Z izračunom 

ugotovimo, da je vsak prijatelj dobil eno jabolko in pol. 

 

Podobno David razdeli 1,2 kg ribeza (slika 47): 

 

 
Slika 47: Postopek deljenja decimalnega števila z naravnim številom (osebni arhiv) 

 

Ob zapisu razložimo, da bo vsak prijatelj dobil manj kot 1 kg ribeza, ker je kilogramov ribeza 

manj kot je Davidovih prijateljev. Zato zapišemo kot rezultat deljenja število 0 in takoj za 

njim postavimo decimalno vejico. Nato delimo naprej, kot bi delili naravna števila. Z 

izračunom ugotovimo, da je vsak prijatelj dobil 0,3 kg ribeza. 

 

Da učenci utrdijo opisana postopka računanja, sami rešijo nekaj primerov podobnih računov. 

 

Sledi ponazoritev postopka računanja deljenja z decimalnimi števili. Tudi tokrat učencem 

predstavimo matematično besedilno nalogo. 

 

David je Tinetu pripravil 8,4 l limonade. Tine mu je pripravil steklenice, v katere lahko 

nalijemo 0,7 l tekočine. Koliko steklenic je David napolnil Tinetu? 

 

Učencem razložimo, da število steklenic dobimo tako, da 8,4 l delimo z 0,7 l (slika 48): 
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Slika 48: Deljenje z decimalnimi števili (osebni arhiv) 

 

K zapisu na sliki dodamo, da si pri deljenju decimalnih števil z decimalnim številom 

pomagamo tako, da deljenec in delitelj pomnožimo s takšno desetiško enoto, da delitelj 

postane naravno število. Nato pa nadaljujemo z deljenjem po pravilu  deljenja decimalnih 

števil z naravnim številom. 

 

Zelo podobno pa ravnamo tudi, ko deljenec in delitelj nimata enakega števila decimalk. Tudi 

ta postopek ponazorimo s pomočjo grafičnih opor (slika 49): 

 

 
Slika 49: Deljenje z decimalnimi števili, ko deljenec in delitelj nimata enakega števila decimalk (osebni arhiv) 

 

Ob koncu ponazoritve izpostavimo dve ključni pravili deljenja dveh decimalnih števil: 

 

- najprej obe decimalni števili pomnožimo s takšno desetiško enoto, da delitelj postane 

naravno število; 

- nato nadaljujemo z deljenjem po pravilu deljenja decimalnega števila z naravnim 

številom. 

 

Z učenci nadaljujemo s primeri deljenja dveh decimalnih števil, dokler tega postopka ne 

usvojijo. 
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ZAKLJUČEK: 

 

V zaključku učenci še zadnjič rešujejo preverjanje znanja, s katerim preverimo pridobljeno 

znanje obvladovanja decimalnih števil in strategij pisnega izkazovanja znanja. Učence ob tem 

motiviramo, da uporabijo vse predstavljene strategije izkazovanja znanja, da dobimo vpogled 

v njihovo rabo in da učencem ponudimo dodatno razlago ob morebitnih dilemah pri rabi 

strategij pisnega izkazovanja znanja. 

 

6.5 Primerjava in interpretacija rezultatov prvega in drugega merjenja 

 

Pred začetkom treninga in po zaključku smo znanje učencev s PPPU preverjali s testom nalog 

objektivnega tipa in ček listo strategij. 

 

6.5.1 Rezultati testa nalog objektivnega tipa za preverjanje obvladovanja 

decimalnih števil 

 

Rezultate reševanja testa nalog objektivnega tipa po končanem treningu smo primerjali z 

rezultati, ki so jih dosegli na testu nalog objektivnega tipa pred treningom (tabela 7). Po 

interpretaciji rezultatov za vsakega posameznega učenca posebej smo interpretirali tudi 

rezultate učencev, ki so bili vključeni v trening kot skupine. 

 

Tabela 7: Rezultati testa nalog objektivnega tipa za učence s PPPU pred treningom in po njem. 

Rezultati nalog testa objektivnega tipa pred treningom in po njem 

 Kaja 

(6. razred) 

Miha 

(6. razred) 

Živa 

(7. razred) 

Julija 

(7. razred) 

PRED PO PRED PO PRED PO PRED PO 

1. 

naloga 

pravilno pravilno delno 

pravilno 

delno 

pravilno 

delno 

pravilno 
pravilno delno 

pravilno 
pravilno 

2. 

naloga 

delno 

pravilno 
pravilno napačno pravilno delno 

pravilno 
pravilno delno 

pravilno 

delno 

pravilno 

3. 

naloga 

pravilno pravilno delno 

pravilno 
pravilno pravilno pravilno pravilno pravilno 

4. 

naloga 

pravilno pravilno delno 

pravilno 
pravilno pravilno pravilno delno 

pravilno 
pravilno 

5. 

naloga 

napačno delno 

pravilno 

delno 

pravilno 
pravilno napačno delno 

pravilno 

napačno delno 

pravilno 

6. 

naloga 

pravilno pravilno delno 

pravilno 
pravilno delno 

pravilno 
pravilno napačno delno 

pravilno 

7. 

naloga 

napačno napačno napačno delno 

pravilno 

napačno pravilno delno 

pravilno 
pravilno 

8. 

naloga 

delno 

pravilno 

delno 

pravilno 

delno 

pravilno 

delno 

pravilno 

delno 

pravilno 

delno 

pravilno 

delno 

pravilno 

delno 

pravilno 

9. 

naloga 

pravilno pravilno delno 

pravilno 

napačno pravilno pravilno delno 

pravilno 
pravilno 

10. 

naloga 

napačno napačno pravilno pravilno pravilno pravilno napačna pravilno 
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S primerjavo prvega in drugega merjenja ugotavljamo, da so vsi učenci napredovali pri 

razumevanju konceptualnega znanja decimalnih števil, na področju proceduralnega znanja pa 

učenci niso izkazali večjega napredka, pri čemer se med učenci, vključenimi v trening, 

pojavljajo individualne razlike v napredku. 

 

- Kaja 

 

Z analizo testa nalog objektivnega tipa ugotavljamo, da je Kaja napredovala na področju 

znanja obvladovanja decimalnih števil, saj je navedeni test pred treningom rešila s 63% 

pravilnostjo, po treningu pa s 70% pravilnostjo, kar pomeni 7% več pravilno rešenih nalog. 

Ob natančnejšem pregledu posamezno rešene naloge po treningu ugotavljamo, da je Kaja v 

primerjavi z rešenimi nalogami pred treningom vse naloge na testu po treningu, rešila 

pravilno oziroma uspešneje, razen 7. naloge, s katero smo preverjali znanje razporejanja 

decimalnih števil po velikosti, in 10. naloge, kjer smo preverjali reševanje matematične 

besedilne naloge, ki vključuje računanje z decimalnimi števili. Pri 7. nalogi je Kaja pravilno 

razvrstila pet števil od šestih, pri čemer je v obeh primerih šesto število pozabila razvrstiti, za 

kar lahko iščemo vzroke v nenatančnem razvrščanju oziroma težavah s pozornostjo. V kolikor 

Kaja šestega števila ne bi izpustila, bi bila naloga rešena pravilno. Izpostavili bi še Kajino 

uporabo strategije rabe barvnih pisal, s katerimi si je pomagala pri razvrščanju danih 

decimalnih števil po velikosti s pomočjo podpisovanja, kot smo se med treningom učili. Z 8. 

nalogo, ki jo je Kaja pred treningom in po njem rešila delno pravilno, smo preverjali učenčevo 

znanje računanja z decimalnimi števili (vse štiri aritmetične operacije). Največ napak je Kaja 

naredila pri računih deljenja, saj je vse tri račune rešila napačno. Ob pregledu postopka 

računanja smo ugotovili, da je imela učenka težave tako z uvajanjem decimalne vejice kot s 

samim postopkom deljenja z naravnimi števili.  

 

- Miha 

 

Z analizo testa nalog objektivnega tipa ugotavljamo, da je Miha napredoval na področju 

znanja obvladovanja decimalnih števil, saj je navedeni test pred treningom rešil s 45% 

pravilnostjo, po treningu pa z 71% pravilnostjo, kar pomeni 26% izboljšanje rezultata 

pravilno rešenih nalog. Kljub temu da je po treningu Miha prvo nalogo rešil delno pravilno, 

tako kot pred treningom, je pri tej  nalogi pri drugem testiranju naredil manj napak. 

Decimalna števila v obsegu stotin je na številsko premico umeščal pravilneje, vendar dve 

števili od štirih zapisal napačno (3,31 namesto 3,32 in 3,45 namesto 3,46). V celoti je napačno 

rešil 9. nalogo, kjer je pri zapisu računa pisnega odštevanja decimalno število 1,97 zapisal 

1,097. Opisano decimalno število je bilo na testu pred treningom zapisano pravilno. 8. nalogo, 

kjer so učenci računali z decimalnimi števili, je Miha rešil pred treningom in po njem delno 

pravilno, vendar zanimivo, da je na testu po treningu pri navedeni nalogi rešil manj računov 

pravilno kot na testu pred treningom. Na testu pred treningom je namreč učenec rešil vse tri 

račune seštevanja pravilno, po treningu pa le enega. Pri napačno rešenih računih je naredil 

napako v prepisovanju števil v stranski račun in v samem postopku seštevanja. Tako kot Kaja 

pa je tudi Miha vse tri račune deljenja rešil napačno, pri čemer je račune reševal brez uporabe 

stranskega računa, torej z miselno strategijo. 
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- Živa 

 

Z analizo testa nalog objektivnega tipa ugotavljamo, da je Živa napredovala na področju 

znanja obvladovanja decimalnih števil, saj je navedeni test pred treningom rešila z 59% 

pravilnostjo, po treningu pa s 83% pravilnostjo, kar pomeni 24% izboljšanje rezultata pravilno 

rešenih nalog. Živa je po treningu pravilneje rešila prav vse naloge na testu. Največ težav je 

imela pri peti nalogi, ki je preverjala njeno znanje zaokroževanja decimalnih števil na 

desetine, stotine in celi del. Tu je Živa naredila največ napak pri zaokroževanju na desetine, 

kjer je narobe določila mestne vrednosti posameznih decimalk in tako posledično decimalna 

števila zaokroževala na stotine namesto na desetine. Enako napako je naredila pri 

zaokroževanju na stotine, kjer je pri dveh primerih od štirih decimalna števila zaokrožila na 

desetine namesto na stotine. Kljub navedenim napakam pa je Živa dane primere 

zaokroževanja rešila uspešneje po treningu, saj je le-te pred treningom vse rešila napačno. 

Delno pravilno je tako pred treningom kot tudi po njem rešila 8. nalogo, kjer se je preverjalo 

znanje računanja z decimalnimi števili. Tako kot Kaja in Miha je tudi Živa imela največ 

napak pri računih deljenja, kjer je dva primera od treh rešila napačno. Prvi primer računa je 

rešila napačno zaradi napake v samem postopku deljenja, drugi primer pa je rešila napačno 

zaradi napačnega premikanja decimalne vejice, saj to za izračun ni bilo potrebno, ker je bil 

delitelj naravno število, deljenec pa decimalno število. 

 

- Julija 

 

 Z analizo testa nalog objektivnega tipa ugotavljamo, da je Julija pomembno napredovala na 

področju znanja obvladovanja decimalnih števil, saj je navedeni test pred treningom rešila z 

51% pravilnostjo, po treningu pa s 84% pravilnostjo, kar pomeni 33% izboljšanje rezultata 

pravilno rešenih nalog. Pomemben napredek je učenka dosegla na področju znanja 

zaokroževanja decimalnih števil, saj je 5. nalogo, ki to preverja, pred treningom rešila 

popolnoma napačno, po treningu pa je rešila 8 od 12 primerov zaokroževanja pravilno. 

Napačno je zaokrožila vse štiri primere zaokroževanja na celi del, kjer je učenka dva primera 

pustila nerešena, dva primera pa je zaokrožila na stotine, iz česar lahko sklepamo, da učenka 

kljub izkazanemu napredku potrebuje še nekaj dodatnih vaj pri usvajanju znanja mestnih 

vrednosti decimalnih števil. Napredek je učenka izkazala tudi pri 6. nalogi, kjer je bilo 

potrebno primerjati med seboj dve decimalni števili po velikosti. Pred treningom je učenka 

vse primere v navedeni nalogi rešila napačno, po treningu pa tri od štirih primerov pravilno. 

Prav tako pa je učenka po treningu rešila pravilno 10. nalogo, kjer je bilo potrebno rešiti 

matematično besedilno nalogo, medtem ko jo je pred treningom rešila napačno. Ob analizi 

reševanja 10. naloge lahko ugotovimo, da si je učenka pomagala s podčrtavanjem pomembnih 

informacij in natančnejšim branjem vsebine naloge (česar pred treningom ni naredila), kar ji 

je omogočilo boljše razumevanje in izbor pravilnih aritmetičnih operacij, ki so bile potrebne 

za reševanje naloge.  

 

Glede na analizo testov nalog objektivnega tipa ugotavljamo, da so vsi učenci, ki so bili 

vključeni v trening, napredovali tako na področju konceptualnega kot proceduralnega znanja 

decimalnih števil. Najmanjši napredek smo zabeležili pri učenki Kaji, ki je glede na dosežene 
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točke na testu nalog objektivnega tipa izboljšala reševanje testa za 7%, med tem ko je največji 

napredek v svojem znanju izkazala učenka Julija s 33% izboljšanjem rezultata na testu nalog 

objektivnega tipa. Učenci so kot skupina najbolj napredovali pri izkazovanju svojega znanja 

zaokroževanja decimalnih števil in na področju urejanja decimalnih števil po velikosti. Pri 

nalogi, ki je preverjala njihovo znanje zaokroževanja decimalnih števil, so pred treningom 

trije učenci od štirih rešili vse primere napačno, med tem ko so po izvedenem treningu 

navedene primere trije učenci rešili delno pravilno in ena učenka pravilno. Prav tako so učenci 

pomembno napredovali na področju urejanja decimalnih števil po velikosti, saj so tudi to 

nalogo pred treningom trije učenci od štirih rešili napačno, med tem ko sta po treningu 

navedeno nalogo rešili dve učenki pravilno, en učenec delno pravilno in ena učenka napačno 

– pri njej smo ugotovili, da je zaradi nepozornosti izpustila po eno decimalno število pri obeh 

danih primerih urejanja decimalnih števil po velikosti. Učenčevo izboljšano razumevanje 

velikostnih razmerij decimalnih števil nas veseli, saj so raziskave pokazale, da konceptualno 

znanje mestnih vrednosti decimalnih števil vpliva na pravilno reševanje računov različnih 

aritmetičnih operacij, ki vključujejo decimalna števila (Lortie-Forgues idr., 2015). Kljub temu 

da se je pomembno izboljšalo znanje učencev na področju velikostnih razmerij, pa noben od 

učencev ni pravilno rešil vseh primerov 8. naloge, kjer smo preverjali njihovo znanje 

računanja z decimalnimi števili, saj so jih vsi učenci pred treningom in po njem rešili delno 

pravilno, kljub temu da Lortie-Forgues idr. (2015) poudarijo, da so pravila računanja z 

decimalnimi števili pri vseh aritmetičnih operacijah, z izjemo premikanja in uvajanja 

decimalne vejice, enaka kot pri računanju z naravnimi števili. Pri čemer Seethaler idr. (2011, 

v Lortie-Forgues idr., 2015) trdi, da znanje računanja z naravnimi števili pomembno vpliva na 

znanje računanja z decimalnimi števili. Ne glede na to, da ni noben izmed učencev vseh danih 

primerov računanja z decimalnimi števili rešil pravilno, izpostavljamo, da so vseeno vsi 

učenci razen Mihe po izvedenem treningu izboljšali svoj dosežek pri opisani nalogi. Največ 

napak pri 8. nalogi pa so vsi učenci naredili pri računih deljenja, kar se ujema z  raziskavo M. 

Magdič (2013), da so učenci pri deljenju z decimalnimi števili zelo počasni in nezanesljivi. 

Učenci so bili kot skupina uspešni pri reševanju 9. in 10. naloge, ki je bila sestavljena iz 

matematične besedilne naloge, kar lahko povežemo z njihovim novo pridobljenim znanjem, ki 

so ga usvojili s strategijami med pisnim izkazovanjem znanja, kjer je izpostavljeno natančno 

branje navodil s podčrtavanjem ključnih informacij in z ugotovitvijo M. Magdič (2013), da so 

učenci pri reševanju matematičnih besedilnih nalog s preprosto realistično situacijo, s katero 

imajo lastne izkušnje, uspešni. 

 

Povzamemo lahko, da so učenci kot skupina napredovali na področju konceptualnega in 

proceduralnega znanja decimalnih števil, pri čemer se pri proceduralnem znanju pojavljajo 

napake, ki izhajajo iz pomanjkljivega predznanja reševanja osnovnih aritmetičnih operacij 

naravnih števil, na področju katerega bi učenci potrebovali dodaten strukturiran trening, kar 

izpostavi tudi M. Kavkler (2011b), ki poudarja, da so predmetni učitelji preveč usmerjeni v 

postopke reševanja matematičnih problemov, manj pa so pozorni na učenčevo obvladovanje 

predpogojev za uspešno reševanje matematičnih problemov oziroma pojmov, ki jih mora 

učenec obvladati, da lahko razume postopek. 
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6.5.2 Rezultati ček liste strategij pisnega izkazovanja znanja 

 

Rezultate reševanja ček liste strategij pisnega izkazovanja znanja po končanem treningu smo 

podali v tabeli 8 za vsakega učenca posebej in jih primerjali z reševanjem ček liste pred 

treningom. Po interpretaciji rezultatov za vsakega posameznega učenca posebej smo 

interpretirali tudi rezultate učencev, ki so bili vključeni v trening kot skupine. 

 

Tabela 8: Skupni rezultati ček liste strategij pisnega izkazovanja znanja za učence s PPPU pred 

treningom in po njem. 

Rezultati ček liste strategij pisnega izkazovanja znanj pred treningom in po njem 

 Kaja 

(6.razred) 

Miha 

(6.razred) 

Živa 

(7.razred) 

Julija 

(7.razred) 

PRED PO PRED PO PRED PO PRED PO 

Preden sem začel/a z reševanjem 

testa, sem na prvo stran testa 

zapisal/a svoje ime in priimek. 

        

Pred začetkom reševanja testa 

sem določil/a vrstni red 

reševanja nalog. 

x  x  x  

 
x  

Pred začetkom reševanja testa 

sem določil/a čas reševanja 

posamezne naloge. 

x  x  x  x  

Natačno sem prebral/a vsa 

navodila. 

x    x    

V navodilih sem podčrtal/a 

bistvene podatke. 

  x  x  x  

Pri branju navodil sem bil/a 

pozoren/a na posebne zahteve. 

    x    

Preden sem začel/a reševati 

nalogo, sem razmislil/a, kaj o 

vsebini naloge že vem. 

    x x x x 

Pri nalogah izbirnega tipa sem 

prečrtal/a očitno nepravilne 

odgovore. 

x  x x x x x  

Naloge, ki jih nisem znal/a rešiti, 

sem izpustil/a in nadaljeval/a z 

reševanjem naslednje naloge. 

  x      

Ko sem prišel/a do konca testa, 

sem se vrnil/a na nerešene 

naloge. 

  x      

Preden sem oddal/a test, sem ga v 

celoti pregledal/a. 

  x      

 

S primerjavo prvega in drugega merjenja ugotavljamo, da so vsi učenci napredovali pri rabi 

večine strategij pisnega izkazovanja znanja, pri čemer se med učenci, vključenimi v trening, 

pojavljajo individualne razlike v rabi posameznih strategij. 
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- Kaja 

 

Kaja je pri reševanju ček liste strategij po treningu označila, da je med reševanjem testa nalog 

objektivnega tipa uporabila vse navedene strategije med pisnim izkazovanjem znanja. Ob 

analizi testa nalog objektivnega tipa pa ugotavljamo, da strategije, ko pred začetkom 

reševanja testa določimo vrstni red reševanja in da pri nalogah izbirnega tipa prečrtamo očitno 

nepravilne odgovore, ni uporabila. Navkljub zapisanemu pa ugotavljamo, da je Kaja pri 

uporabi strategij med pisnim izkazovanjem znanja pomembno napredovala, saj je pri 

reševanju testa nalog objektivnega tipa po izvedenem treningu navodila prebrala natančneje, 

si pri nalogah ustrezno podčrtala pomembne informacije in si razporedila čas reševanja 

posamezne naloge. 

 

- Miha 

 

Miha je pri reševanju ček liste strategij označil, da je pri testu nalog objektivnega tipa 

uporabil 10 od 11 strategij med pisnim izkazovanjem znanja, pri čemer je označil, da 

strategije prečrtavanja očitno nepravilnih odgovorov ni uporabil, kar tudi drži. Hkrati pa je 

označil, da je pred začetkom reševanja testa določil vrstni red reševanja nalog, kar ne drži, saj 

le-tega ni označil, prav tako je označil, da je pred začetkom reševanja testa določil čas 

reševanja posamezne naloge in v navodilih podčrtal bistvene podatke, kar drži deloma. 

Strategijo določanja časa za reševanje posamezne naloge je učenec uporabil deloma, saj je čas 

reševanja posamezne naloge označil le pri nekaterih nalogah, hkrati pa je čas reševanja pri 5. 

nalogi, kjer je bilo potrebno rešiti 12 primerov zaokroževanja decimalnih števil, neustrezno 

določil, saj je označil, da bo opisano nalogo rešil v eni minuti. Prav tako je deloma uporabil 

strategijo podčrtavanja bistvenih podatkov, saj le-teh ni podčrtal pri vseh nalogah, ampak le 

pri nekaterih (pri sedmih nalogah od desetih). Največji napredek pri rabi strategij po treningu 

v primerjavi z rabo strategij pred treningom pri Mihi opazimo pri rabi zadnjih treh strategij, 

saj je Miha učinkoviteje izrabil čas reševanja testa nalog objektivnega tipa s tem, ko je naloge, 

ki jih ni znal rešiti, izpustil in nadaljeval z reševanjem naslednje naloge ter se nato ob koncu 

testa vrnil k reševanju izpuščenih nalog. Navedeni strategiji Mihu omogočita boljšo 

organizacijo in izrabo časa, saj je pred treningom pri zahtevnejših nalogah ali nalogah, ki jih 

ni znal rešiti, porabil veliko časa, in v primerjavi z ostalimi učenci, vključenimi v trening, za 

reševanje testa z nalogami objektivnega tipa potreboval največ časa. 

 

- Živa 

 

Živa je pri reševanju ček liste strategij označila, da je pri testu nalog objektivnega tipa med 

pisnim izkazovanjem znanja uporabila 9 od 11 strategij. Strategiji, za kateri je učenka 

navedla, da ju ni uporabila, sta bili strategija, da pred začetkom reševanja posamezne naloge 

razmislimo, kaj o vsebini naloge že vemo, in strategija, kjer pri nalogah izbirnega tipa 

prečrtamo očitno nepravilne odgovore. Tako kot Katja in Miha tudi Živa ni uporabila 

strategije, da pred začetkom reševanja testa določimo vrstni red reševanja nalog, čeprav je to 

strategijo na ček listi strategij označila kot uporabljeno. Z analizo testa nalog objektivnega 

tipa smo tudi ugotovili, da je strategijo podčrtavanja bistvenih podatkov uporabila le deloma, 
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saj jo je uporabila le pri 9. in 10. nalogi, kjer so učenci reševali matematični besedilni nalogi. 

Ker učenka bistvenih podatkov ni podčrtala pri vseh nalogah, ne moremo v popolnosti trditi, 

da je pri vseh nalogah uporabila strategijo natančnega branja navodil, kot je to označila na ček 

listi strategij. Pri učenki na področju rabe strategij med pisnim izkazovanjem znanja po 

izvedenem treningu opazimo največji napredek pri rabi strategije natančnega branja navodil in 

podčrtavanja bistvenih podatkov, saj z njuno rabo pravilneje rešuje naloge, bolje razume, kaj 

naloga za reševanje zahteva. Pozitiven učinek opisanih strategij je opazen, kljub temu da ju je 

uporabila le deloma. 

 

- Julija 

 

Julija je pri reševanju ček liste strategij označila, da je med reševanjem testa z nalogami 

objektivnega tipa uporabila 10 od 11 strategij. Učenka ni uporabila strategije, ki zahteva, da 

učenec pred začetkom reševanja posamezne naloge razmisli, kaj o vsebini naloge že ve. Poleg 

te strategije Julija med reševanjem testa nalog objektivnega tipa ni uporabila strategije, pri 

kateri pred začetkom reševanja testa določimo vrstni red reševanja nalog, in strategije, pri 

kateri pri nalogah izbirnega tipa prečrtamo očitno nepravilne odgovore, čeprav je na ček listi 

strategij označila, da je opisani strategiji uporabila. Napredek učenke pri rabi strategij med 

pisnim izkazovanjem znanja po treningu je viden pri rabi strategije podčrtavanja bistvenih 

podatkov, saj je z njeno rabo učenka na primer pri 10. nalogi bolje razumela vsebino 

matematične besedilne naloge, kar ji je omogočilo pravilni izbor aritmetičnih operacij, ki so 

bile potrebne za reševanje naloge. 

 

Z analizo rešenih ček list strategij pred treningom in po njem ugotavljamo, da so vsi učenci 

napredovali pri rabi strategij med pisnim izkazovanjem znanja, kar po izvajanju treninga rabe 

strategij pisnega izkazovanja znanja, povzetega po Hughes idr. (1988), z učenci z učnimi 

težavami ugotovijo tudi M. LaFrance Holzer idr. (2009), ki navajajo, da se je raba strategij 

med pisnim izkazovanjem znanja po treningu pri vseh vključenih učencih povečala, 

vzporedno z rabo strategij pa so se izboljšali tudi rezultati učencev pri različnih preverjanjih 

znanja. Učinkovitost izvajanja treninga poučevanja strategij pri pisnem izkazovanju znanja 

potrjuje tudi raziskava avtorja Samson (2001, v Biçak, 2013), ki je izvedel 5-tedenski trening 

učenja strategij pisnega izkazovanja znanja, katerega rezultat so bili boljši rezultati na 

preverjanjih znanja pri učencih, ki so bili vključeni v trening.  

 

Z analizo ček liste strategij smo ugotovili, da so vsi učenci po treningu usvojili rabo strategije 

podčrtavanja bistvenih podatkov v navodilih naloge, saj le-te pred treningom nihče od 

učencev ni uporabil. Prav tako so vsi učenci po izvedenem treningu pričeli uporabljati 

strategijo, da pred začetkom reševanja testa določijo čas reševanja posamezne naloge, česar 

pred treningom niso počeli. Opisana strategija je učencem omogočila hitrejše reševanje 

posameznih nalog, saj se niso predolgo zadrževali pri nalogah, ki jih niso znali rešiti, in so 

najprej reševali zanje lažje naloge, težje pa so reševali na koncu. Raba te strategije je bila 

opazna tudi v samem času, ki so ga učenci potrebovali za reševanje testa nalog objektivnega 

tipa, saj so le-tega pred treningom reševali od 70 do 90 minut, po treningu pa so ga vsi rešili v 

eni šolski uri oziroma v 45 minutah. Ob tem naj še poudarimo, da so učenci pri posameznih 
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nalogah določili čas reševanja, ki je bil neustrezen zahtevnosti naloge. Tako se je najpogosteje 

to zgodilo pri določanju časovnega okvira za reševanje 8. naloge testa nalog objektivnega 

tipa, s katero smo preverjali znanje računanja z decimalnimi števili (vključujoč vse štiri 

aritmetične operacije). Učenci so pri nalogi navajali, da bodo za reševanje potrebovali od 5 do 

10 minut, v povprečju pa so za reševanje omenjene naloge potrebovali 15 minut. Vsi učenci 

pa so pred pričetkom reševanja na prvi list testa nalog objektivnega tipa zapisali 

mnemotehniko »PRIPOVED«. Strategiji, ki ju učenci niso uporabili niti pred treningom niti 

po treningu, sta strategija določanja vrstnega reda reševanja nalog v testu in prečrtavanja 

očitno nepravilnih odgovorov pri nalogah izbirnega tipa. Pomen rabe omenjenih strategij bo v 

prihodnje potrebno učencem ponovno predstaviti, saj Hughes idr. (1988) poudarijo, da 

učencem strategija določanja vrstnega reda reševanja nalog pred začetkom reševanja testa 

omogoči, da naloge rešujejo od lažjih do težjih, zaradi česar so učenci bolj motivirani in bolj 

pozitivno naravnani med reševanjem preverjanja znanja, hkrati pa jim raba strategije 

prečrtavanja očitno nepravilnih odgovorov prepreči, da bi nenamenoma obkrožili odgovore, 

za katerega sicer vedo, da so napačni. Pomen rabe strategij med pisnim izkazovanjem znanja 

poudarijo tudi M. LaFrance Holzer idr. (2009), saj učenci z učnimi težavami brez rabe 

ustreznih strategij med pisnim izkazovanjem znanja ne morejo izkazati svojega pravega 

znanja, posledica pa so lahko tudi slabši dosežki. 

 

6.5.3 Primerjava rezultatov testa nalog objektivnega tipa za preverjanje 

obvladovanja decimalnih števil učencev s PPPU po treningu in učencev, ki 

niso bili vključeni v trening 

 

Primerjavo rezultatov, ki so jih dosegli na testu nalog objektivnega tipa učenci brez PPPU 

oziroma ki niso bili vključeni v trening ter učenci s PPPU po treningu, smo natančneje 

prikazali v tabeli 9. 
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Tabela 9: Skupni rezultat testa nalog objektivnega tipa za učence brez PPPU in učence s PPPU po 

treningu. 

Primerjava rezultatov testa nalog objektivnega tipa učencev brez PPPU in učencev s 

PPPU po treningu 

 Učenci brez PPPU Učenci s PPPU po treningu Možno 

število 

vseh 

točk 

Povprečje 

doseženih 

točk 

Povprečje 

doseženih 

točk v 

odstotkih (%) 

Povprečje 

doseženih 

točk 

Povprečje 

doseženih 

točk v 

odstotkih (%) 

1. naloga 

 

3,3 

 

82 3,6 91 4 

2. naloga 

 

0,7 70 0,9 88 1 

3. naloga 

 

3,5 88 4 100 4 

4. naloga 

 

3,4 85 4 100 4 

5. naloga 

 

3,9 65 4,5 75 6 

6. naloga 

 

3,5 88 3,8 94 4 

7. naloga 

 

1,1 55 1,3 63 2 

8. naloga 

 

8,4 70 6,5 54 12 

9. naloga 

 

1,5 75 1,5 75 2 

10. naloga 

 

1,5 77 1,5 75 2 

 

Z analizo doseženih rezultatov posamezne skupine učencev ugotavljamo, da so učenci s PPPU 

oziroma ki so bili vključeni v trening, po koncu treninga dosegli pomembno boljše rezultate 

kot pri prvem testiranju. Glede na dosežene rezultate ugotovimo, da so učenci s PPPU in ki so 

bili vključeni v sistematično izveden trening, ki je vključeval eksplicitno poučevanje strategij 

pisnega izkazovanja znanja in konceptualnega ter proceduralnega znanja decimalnih števil, 

pomembno napredovali glede na rezultate ob prvem testiranju in glede na dosežene rezultate 

njihovih vrstnikov oziroma učencev brez PPPU. Analiza dosežkov nam kaže, da so učenci s 

PPPU ob drugem reševanju testa nalog objektivnega tipa po končanem treningu bolje reševali 

naloge številka 1, 2, 3, 4, 5, 6 in 7 v primerjavi z učenci brez PPPU in brez specifičnega 

treninga strategij pisnega izkazovanja znanja. Edina naloga, pri kateri so učenci brez PPPU 

dosegli vidno boljše rezultate kot učenci, vključeni v trening, je bila naloga 8, kjer se je 

preverjalo znanje računanja z decimalnimi števili. Glede na analizo napak, ki so jih naredili 

učenci s PPPU pri 8. nalogi, lahko sklepamo, da so le-ti dosegli slabši rezultat pri nalogi, ki je 

preverjala proceduralno znanje, zaradi težav s priklicem aritmetičnih dejstev in pomnjenja 

postopkov, kar poudarja tudi stroka, ki specifične učne težave pri matematiki povezuje s 

težavami s priklicem aritmetičnih dejstev iz dolgotrajnega spomina (na primer poštevanke, 

seštevanja in odštevanja) in z uporabo manj razvitih ali nepopolnih aritmetičnih postopkov 
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(na primer s sposojanjem in prenašanjem desetic pri pisnem odštevanju) (Magajna idr., 2008). 

Kompetentnost posameznika na katerem koli področju matematike pa je odvisna tako od 

konceptualnega razumevanja kot tudi proceduralnega znanja, ki omogoča reševanje nekega 

matematičnega problema (Geary, 2004). Enake oziroma skoraj enake rezultate sta obe skupini 

učencev dosegli pri 9. in 10. nalogi, ki sta preverjali sposobnost reševanja matematičnih 

besedilnih problemov. 

 

Glede na to, da so učenci s PPPU ob prvem merjenju dosegli pomembno nižje rezultate na 

Testu nalog objektivnega tipa kot učenci brez PPPU, nato pa po končanem treningu dosegli 

bistveno boljše rezultate glede na prvo merjenje in glede na rezultate učencev brez PPPU 

(kljub temu da so učenci s PPPU pri drugem merjenju reševali enake naloge kot pri prvem 

merjenju, je njihov izkazan napredek pomemben dosežek), lahko sklepamo, da je trening 

strategij pisnega izkazovanja znanja in konceptualnega ter proceduralnega znanja decimalnih 

števil pomembno vplival na usvajanje opisanih vsebin pri učencih s PPPU, ki so bili v 

navedeni trening vključeni. Podobne rezultate učinkovitosti intenzivnega treninga za učence z 

učnimi težavami opisujejo tudi L. Fuchs, Compton, Fuchs, K. Paulsen, J. Bryant in C. 

Hamlett (2005), ki so v svoji raziskavi potrdili, da se je znanje učencev z učnimi težavami pri 

matematiki v prvem razredu po njihovi vključitvi v intenzivni trening v primerjavi z ostalimi 

učenci in njimi samimi izboljšalo na področju konceptualnega, proceduralnega in 

problemskega matematičnega znanja. 

 

6.6 Odgovori na raziskovalna vprašanja 

 

RV1: Kakšne so strategije pisnega izkazovanja znanja skupine učencev s PPPU pred 

treningom? 

 

Na podlagi analize instrumenta Ček liste strategij, ki so jo izpolnili učenci s PPPU neposredno 

po reševanju testa nalog objektivnega tipa in pred pričetkom treninga, smo ugotovili, da so 

imeli učenci nekatere strategije pisnega izkazovanja znanja že usvojene in da se pri njihovi 

rabi med seboj razlikujejo.  

 

Vsi učenci so si bili enotni pri rabi strategije zapisa imena in priimka na preverjanje znanja 

pred pričetkom reševanja nalog. Prav tako so si bili enotni pri treh strategijah, ko jih ni 

uporabil noben izmed učencev. Te strategije so strategija določanja časa in vrstnega reda 

reševanja nalog pred pričetkom reševanja, v navodilih podčrtati bistvene podatke in 

prečrtavanje očitno nepravilnih odgovorov pri nalogah izbirnega tipa. Ostale strategije, 

katerih rabo smo preverjali s ček listo strategij, so učenci uporabljali različno (natančno branje 

navodil, pri branju navodil sem pozoren na posebne zahteve, pred pričetkom reševanja naloge 

razmislimo, kaj o vsebini naloge že vemo, naloge, ki jih ne znamo rešiti, izpustim in 

nadaljujem z reševanjem, ko pridem do konca testa, se vrnem na nerešene naloge, in preden 

oddam test, ga v celoti pregledam). 

 

Raziskava avtorjev Hong idr. (2006) potrjuje naše izsledke analize ček liste strategij, saj tudi 

oni poudarijo, da učenci z učnimi težavami redko uporabijo strategije, kot so določanje 
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vrstnega reda reševanja nalog in določanje časa za reševanje posamezne naloge. Na drugi 

strani pa avtorji izpostavijo, da večina učencev z učnimi težavami pri izkazovanju znanja 

uporabi strategijo, da se ob koncu reševanja testa ponovno vrnejo na njegov začetek in v 

celoti pregledajo pravilnost svojih odgovorov, kar deloma drži tudi za naše učence, saj so trije 

izmed štirih učencev (le Miha ne) to strategijo tudi uporabili. Rezultate zgoraj opisane 

raziskave avtorjev Hong idr. (2006) lahko dopolnimo z rezultati raziskave Kim in Goetz 

(1993 v Stenlund idr., 2017a), ki prav tako ugotovita, da učenci z učnimi težavami redko 

uporabijo strategijo izpuščanja nalog, ki jih ne znajo rešiti, in strategijo izločanja očitno 

nepravilnih odgovorov. 

 

Da bi usvojili in avtomatizirali rabo še drugih strategij pisnega izkazovanja znanja, je bilo za 

učence izrednega pomena, da so bili vključeni v sam trening, saj tudi druge raziskave, kot je 

na primer raziskava Hughes in Schumaker (1991, v Hughes idr., 1988) poudarijo napredek 

učencev pri doseganju boljših rezultatov pri preverjanjih znanja, v kolikor le-ti uporabljajo 

različne strategije pisnega izkazovanja znanja, hkrati pa avtorji Hughes idr. (1988) poudarijo 

pomen učenja strategij pisnega izkazovanja znanja za učence z učnimi težavami, saj se z 

vključevanjem v programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo srečujejo 

z veliko testnih situacij, v katerih morajo biti uspešni, da lahko napredujejo hkrati z njihovimi 

vrstniki. Ob tem pa avtorji M. LaFrance Holzer idr. (2009) poudarijo, da obstaja vzporedna 

povezava med dosežkom in številom strategij pisnega izkazovanja znanja, ki jih učenec pri 

izkazovanju znanja uporabi. 

 

RV2: Kakšno je znanje na področju avtomatizacije aritmetičnih dejstev in postopkov 

ter računanja z decimalnimi števili pri skupini učencev s PPPU pred treningom? 

 

Z namenom analize učenčevih zmožnosti na področju avtomatizacije aritmetičnih dejstev in 

postopkov ter računanja z decimalnimi števili smo učencem pred treningom dali v reševanje 

Desetminutni preizkus in test nalog objektivnega tipa. Z analizo smo ugotovili, da sta učenca 

6. razreda na Desetminutnem preizkusu dosegla nižji rezultat kot učenki, ki sta obiskovali 7. 

razred. Za učenko, ki je dosegla najnižji rezultat, lahko trdimo, da še ne obvlada osnovnih 

aritmetičnih operacij, pri čemer lahko vzroke za to iščemo v težavah z delovnim pomnjenjem 

ali priklicem, saj Geary (2004) kot specifične primanjkljaje učencev s specifičnimi učnimi 

težavami navaja tudi spominske primanjkljaje, ki vplivajo na pravilnost priklica aritmetičnih 

dejstev, kar lahko vpliva na priklic napačnih dejstev ali namesto priklica učenec uporablja 

podporno strategijo štetja s prsti, kar zmanjšuje zmogljivost delovnega spomina za reševanje 

zahtevnejših problemov. Delovni spomin kot ključni dejavnik, ki podpira učenje, še posebej  

pri matematiki, izpostavita tudi M. C. Passolunghi in Siegel (2004, v Passolunghi, 2018), saj 

so za učence s specifičnimi učnimi težavami pri matematiki še posebej značilni primanjkljaji 

prav na področju delovnega spomina.  Učenki 7. razreda, ki sta dosegli najvišji rezultat, pa sta 

v preizkusu naredili največ napak pri večstopenjskih aritmetičnih računih, kar lahko 

povežemo s primanjkljaji na področju proceduralnega znanja, ki jih Geary (2004) povezuje z 

rabo manj razvitih postopkov, težavami z reševanjem aritmetičnih računov, ki za reševanje 

zahtevajo več korakov, in pogostimi napakami pri izvajanju postopkov. Kot zanimivost 

izpostavimo učenca Miha, ki je sicer v primerjavi z ostalimi učenci rešil le 41 računov, vendar 
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je le-te skoraj v celoti rešil pravilno (le 2 računa napačno), iz česar lahko sklepamo, da je 

učenca pri doseganju boljšega rezultata pomembno oviral njegov znižan tempo dela, o čemer 

piše tudi M. Kavkler (2011c), ki pravi, da je moten tempo dela eden izmed pomembnih 

kazalcev PPPU, kar pomeni, da učenec pri računanju počasneje predeluje informacije, pri 

čemer ravno hitrejše procesiranje informacij vpliva na boljšo avtomatizacijo dejstev in 

postopkov reševanja (Kalan, 2018). Avtomatizacija aritmetičnih dejstev in postopkov pa je za 

učence izrednega pomena, saj jim le-ta omogoča hitro in pravilno računanje brez miselnega 

napora, kot tudi ustrezno in fleksibilno uporabo postopkov, ki so povezani z reševanjem 

matematičnih problemov (Goldman in Pellegrino, 1987 v Kalan, 2018). Vendar pa nekateri 

učenci s specifičnimi učnimi težavami zaradi nevroloških primanjkljajev niso sposobni 

avtomatizirati nekaterih aritmetičnih dejstev in postopkov, čeprav vadijo ure in ure (Kavkler, 

2002; Kavkler, 2011b). 

 

Pri analizi testa nalog objektivnega tipa smo ugotovili nekatere primanjkljaje konceptualnega 

in proceduralnega znanja na področju decimalnih števil. Največje primanjkljaje 

konceptualnega znanja na področju decimalnih števil smo ugotovili pri razumevanju pojma 

mestnih vrednosti, kar kot eno izmed najpogostejših napak pri obvladovanju decimalnih števil 

izpostavita tudi D'Ambrosio in Kastberg (2012). Vsi učenci s PPPU so pred treningom 

izkazovali napačno razumevanje mestnih vrednosti decimalnih števil, saj so naredili največ 

napak pri njihovem razvrščanju po velikosti in pri zaokroževanju decimalnih števil, kjer so jih 

na primer namesto na desetine zaokroževali na stotine. Da učenci dosežejo pravo razumevanje 

mestnih vrednosti decimalnih števil, potrebujejo veliko vaj, ki si sistematično sledijo 

(Brigham idr., 2014). Vsi učenci pa so bili uspešnejši pri pretvarjanju decimalnih števil v 

desetiške ulomke in obratno ter pri umeščanju decimalnih števil na številsko premico. 

 

Primanjkljaje proceduralnega znanja računanja z decimalnimi števili, ki smo jih ugotovili z 

analizo testa nalog objektivnega tipa, lahko povežemo s primanjkljaji na področju 

avtomatizacije aritmetičnih dejstev in postopkov, ki smo jih pri učencih s PPPU pred 

treningom ugotovili z analizo Desetminutnega preizkusa, saj se (Twomey Fosnot in Dolk, 

2002) z izjemo umeščanja in prepisovanja decimalne vejice pri računanju z decimalnimi 

števili uporabljajo enaka pravila kot pri računanju z naravnimi števili. Prav tako pa je 

avtomatizacija aritmetičnih dejstev ključnega pomena za uspešno usvajanje proceduralnih 

znanj, pri čemer je priklic dejstev sposobnost hitrega priklica informacij iz dolgotrajnega 

spomina (Kavkler, 2011b). Tako so učenci pri 8. nalogi testa nalog objektivnega tipa, kjer 

smo preverjali njihovo znanje računanja z decimalnimi števili z vsemi štirimi aritmetičnimi 

operacijami, naredili največ napak pri izvajanju postopka seštevanja, odštevanja, množenja ali 

deljenja, ki je enak postopku pri računanju z naravnimi števili. 

 

Med zgoraj opisanimi primanjkljaji konceptualnega in proceduralnega znanja decimalnih 

števil pri učencih s PPPU pred treningom lahko ugotovimo tudi vzročno povezanost, saj so v 

raziskavi Rittle - Johnson in Koedinger (2009, v Lortie – Forgues idr., 2015) dokazali 

pozitivno korelacijo med primanjkljaji v razumevanju mestnih vrednosti decimalnih števil in 

pravilno izvedenimi aritmetičnimi operacijami, ki vključujejo decimalna števila. 

 



126 
 

RV3: Kakšno je znanje na področju računanja z decimalnimi števili pri skupini učencev 

brez PPPU? 

 

Znanje učencev brez PPPU na področju računanja z decimalnimi števili smo raziskovali z 

analizo testa nalog objektivnega tipa, ki so ga le-ti reševali. Ob analizi posamezne naloge smo 

ugotovili, da so učenci brez PPPU najuspešnejši pri umeščanju decimalnih števil na številsko 

premico, pri pretvarjanju decimalnih števil v desetiške ulomke in obratno ter pri primerjanju 

dveh decimalnih števil po velikosti. Najmanj znanja so izkazali učenci brez PPPU pri nalogah, 

ki so preverjale razvrščanje decimalnih števil po velikosti, in zaokroževanju decimalnih števil, 

iz česar lahko sklepamo, da imajo učenci brez PPPU nekatere primanjkljaje pri razumevanju 

mestnih vrednosti decimalnih števil, kar lahko tudi tokrat povežemo z njihovo zmožnostjo 

računanja z decimalnimi števili (Rittle – Johnson in Koedinger, 2009, v Lortie – Forgues idr., 

2015), saj so pri 8. nalogi, ki preverja njihovo znanje s tega področja, dosegli nižji rezultat kot 

pri ostalih nalogah. Napake, ki so jih učenci naredili v postopku reševanja matematičnih 

problemov, lahko razložimo z razlago A. Žakelj (2013b), ki je na podlagi raziskave ugotovila, 

da imajo učenci največ težav na področju poštevanke in seštevanja ter odštevanja s prehodom 

čez desetico. 

 

Učenci brez PPPU so z izjemo razvrščanja decimalnih števil po velikosti na testu nalog 

objektivnega tipa pokazali dobro znanje tako na področju konceptualnega kot proceduralnega 

znanja decimalnih števil, kar je v skladu z ugotovitvami (Ostad, 2006), da učenci brez težav 

pri matematiki pogosto uporabljajo učinkovite strategije priklica aritmetičnih dejstev in 

postopkov ter različne podporne strategije, s čimer posedujejo pomembna strateška znanja, ki 

jim omogočajo učinkovito reševanje različnih matematičnih problemov.  

 

RV4: Kakšne so razlike v znanju na področju decimalnih števil med skupino učencev s 

PPPU in skupino učencev brez PPPU, pred izvedenim treningom in po treningu, v 

katerega so bili vključeni učenci s PPPU? 

 

Analiza testa nalog objektivnega tipa nam kaže pomembne razlike v znanju med skupino 

učencev s PPPU pred treningom in skupino učencev brez PPPU, saj so le-ti dosegli boljše 

rezultate pri vseh nalogah v primerjavi z rezultati, ki so jih dosegli učenci s PPPU. Vendar pa 

nam analiza dosežkov pri posameznih nalogah testa nalog objektivnega tipa pri učencih s 

PPPU po treningu pokaže, da so le-ti pomembno napredovali v njihovem konceptualnem 

znanju decimalnih števil v primerjavi z njihovim izkazanim znanjem pred izvedenim 

treningom (graf 1). Učenci brez PPPU so kot skupina v testu nalog objektivnega tipa rešili 

75% nalog pravilno, medtem ko so učenci s PPPU kot skupina v omenjenem testu po treningu 

rešili 77% nalog pravilno, kar pomeni, da so celo za 2% test rešili uspešneje kot učenci brez 

PPPU (pred treningom so učenci s PPPU rešili pravilno 55% nalog), pri čemer so učenci s 

PPPU pri drugem merjenju reševali enak test nalog objektivnega tipa kot pri prvem merjenju.  

 

Učenci s PPPU so bili po treningu uspešnejši pri reševanju nalog, kjer je bilo potrebno 

pretvoriti decimalna števila v desetiški ulomek in obratno, pri nalogi umeščanja decimalnih 

števil na številsko premico in pri določanju enakovrednih ulomkov danemu decimalnemu 
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številu. Uspešneje pa so reševali tudi nalogi, kjer so decimalna števila primerjali po velikosti, 

za katero je bilo potrebno dobro znanje mestnih vrednosti decimalnih števil. Slabše pa so 

rešili nalogo, ki je preverjala računanje z decimalnimi števili. Učenci s PPPU so torej po 

izvedenem treningu v primerjavi z njihovimi vrstniki dobro usvojili konceptualno znanje 

decimalnih števil, ki smo ga pri učencih sistematično razvijali z usvajanjem pojmov z 

izvajanjem dobre poučevalne prakse, s prehodom s konkretne preko grafične na simbolno 

raven, z rabo grafičnih opor, z verbalizacijo, sprotnim utrjevanjem, uporabo primerov iz 

življenjskih situacij, torej s strategijami, ki jih tudi drugi avtorji navajajo kot učinkovite 

pristope poučevanja učencev s PPPU (Kavkler, 2007; Hodnik Čadež, 2013; Vipavec, 2015; 

Žakelj in Valenčič Zuljan, 2015; Kavkler in Košak Babuder, 2015). 

 

V nasprotju z boljšim konceptualnim znanjem decimalnih števil pa učenci s PPPU po treningu 

niso izkazali pomembnejšega napredka na področju proceduralnega znanja. Slabše reševanje 

nalog, kjer je bilo potrebno izkazati učinkovito proceduralno znanje, lahko pri učencih s 

PPPU povežemo s strokovnimi ugotovitvami, da je za učinkovito proceduralno znanje 

pomembna zmožnost avtomatizacije aritmetičnih dejstev in postopkov za katere M. Kavkler 

(2014) pove, da učenci s specifičnimi učnimi težavami zaradi specifičnih primanjkljajev na 

področju avtomatizacije aritmetičnih dejstev in postopkov ne obvladajo nižjih ravni znanja 

(kot so na primer seštevanje in odštevanje do 20, poštevanke, postopka pisnega množenja in 

deljenja…). Slabša avtomatizacija aritmetičnih dejstev je pogojena pri učencih s PPPU s 

slabšim semantičnim spominom, ki vpliva na priklic aritmetičnih dejstev, kar otežuje njihovo 

shranjevanje znanja v dolgotrajni spomin (Kavkler, 2014). Pri rabi strategije priklica 

aritmetičnih dejstev naredijo učenci s PPPU več napak in njihov tempo računanja je mnogo 

počasnejši kot pri njihovih vrstnikih (Fuchs idr., 2010). Poleg težav s priklicem aritmetičnih 

dejstev pa imajo učenci s PPPU lahko velike težave z izvajanjem posameznih ali vseh 

postopkov na določenem področju aritmetike, kot na primer pri obvladovanju postopka štetja, 

pri zapisu števil pri izvajanju postopka pisnega množenja in deljenja, pri netočnem izvajanju 

postopkov osnovnih aritmetičnih operacij in z izjemno počasnim izvajanjem aritmetičnih 

postopkov (Prior, 1996, v Kavkler, 2007), zato bi učenci s PPPU potrebovali več časa za 

trening proceduralnega znanja. 

 



128 
 

 
Graf 1: Primerjava rezultatov na testu nalog objektivnega tipa za učence s PPPU pred in po treningu ter učenci 

brez PPPU. 

 

RV5: Ali bo izvedeni trening vplival na uporabljene strategije pisnega izkazovanja 

znanja in konceptualno ter proceduralno znanje decimalnih števil učencev s PPPU po 

treningu? 

 

Na podlagi analize rezultatov testa nalog objektivnega tipa in ček liste strategij, ki so ju 

učenci s PPPU reševali pred treningom in po njem, lahko povzamemo, da je bil izvedeni 

trening, ki je vključeval učenje strategij pisnega izkazovanja znanja in razvijanje 

konceptualnega ter proceduralnega znanja decimalnih števil zelo učinkovit na področju 

razvijanja znanja strategij pisnega izkazovanja znanja in konceptualnega znanja decimalnih 

števil ter nekoliko manj učinkovit pri razvijanju proceduralnega znanja decimalnih števil 

zaradi slabše razvitih predpogojev, potrebnih za računanje z decimalnimi števili. 
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Graf 2: Rezultati reševanja ček liste strategij pred in po treningu. 

 

Z grafa 2 lahko razberemo, da so vsi učenci, ki so bili vključeni v trening, napredovali pri rabi 

strategij med pisnim izkazovanjem znanja, kar smo preverili z njihovim reševanjem ček liste 

strategij, ki so jo rešili takoj po tem, ko so končali z reševanjem testa nalog objektivnega tipa. 

Graf 2 nam je ponazoril, da sta dva učenca pred treningom uporabila le 4 strategije med 

pisnim izkazovanjem znanja, ostali dve učenki pa 6 strategij. Po treningu se število 

uporabljenih strategij pri vseh učencih poveča. Največji napredek sta izkazala Miha in Živa, 

ki sta po treningu uporabila 5 oziroma 4 strategije več kot pred treningom, sledita Kaja in 

Julija, ki sta po treningu uporabili 3 oziroma 2 strategiji več kot pred treningom. Strategije 

pisnega izkazovanja znanja so učenci spoznali in utrjevali s pomočjo opomnika, saj smo vse 

strategije zapisali na plakat, ki je bil vedno prisoten na steni učilnice, kjer je trening potekal, 

prav tako pa s pomočjo verbalizacije, modeliranja in predvsem s pomočjo mnemotehnik, ki 

učencem s PPPU (Kavkler, 2011b; Vipavc in Kavkler, 2015; Kavkler in Košak Babuder, 

2015) pomagajo pri izboljšanju pomnjenja in postopkov, kar je tudi eden izmed njihovih 

največjih primanjkljajev.  

 

Kljub temu da s ček listo strategij nismo preverjali rabe strategij pred pisnim izkazovanjem 

znanja in po njem, ki smo jih tudi med treningom predstavili in utrjevali, lahko trdimo, da so 

učenci zaradi večkratnega utrjevanja vseh predstavljenih strategij pisnega izkazovanja znanja 

med treningom, le-te dobro usvojili, kar so med treningom z verbalnim utrjevanjem strategij 

pred pisnim izkazovanjem znanja in po njem tudi večkrat dokazali.  

 

Ker smo trening strategij pisnega izkazovanja znanja povzeli po avtorjih Hughes idr. (1988) 

in Kavkler idr. (2010), smo pozitivni izid pričakovali, saj že sami avtorji Hughes idr. (1988) 

povejo, da so pri snovanju poteka treninga le-tega pred samo rabo z učenci z učnimi težavami 

večkrat testirali v različnih okoliščinah in z različno strukturo učencev, da so potrdili njegove 
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pozitivne izide. Z analizo treninga so omenjeni avtorji prišli do ugotovitve, da so učenci po 

končanem treningu v povprečju za 10% izboljšali rezultate na različnih preverjanjih znanja.  

 

 
Graf 3: Rezultati na testu nalog objektivnega tipa učencev s PPPU pred in po treningu. 

 

Z grafa 3 razberemo napredek učencev pri konceptualnem in proceduralnem znanju 

decimalnih števil, saj lahko vidimo, da so vsi učenci, ki so bili vključeni v trening, 

napredovali na področju obvladovanja decimalnih števil, iz česar lahko sklepamo, da je bil 

načrtovani trening, ki je poleg učenja obvladovanja decimalnih števil vključeval tudi učenje 

strategij pisnega izkazovanja znanja, učinkovit, saj (Lortie – Forgues idr., 2015) obvladovanje 

decimalnih števil, ki je pomembno za kasnejši akademski, poklicni in navsezadnje tudi 

življenjski uspeh, predstavlja mnogim učencem veliko težavo. To pomeni, da našim učencem 

novo pridobljeno znanje ne bo koristilo le pri doseganju boljših učnih rezultatov, ampak tudi v 

njihovem vsakdanjem življenju, kar je izrednega pomena. 

 

Primerjava rezultatov, ki so jih učenci, vključeni v trening, dosegli pred treningom in po njem 

na testu nalog objektivnega tipa, nam pove, da so največji napredek v izkazovanju znanja 

obvladovanja decimalnih števil dosegli Miha, Živa in Julija, saj je Miha izboljšal svoj dosežek 

za 26%, Živa za 24% in Julija za 33%. Najmanjši napredek je dosegla učenka Kaja, ki je svoj 

dosežek izboljšala za 7%, na kar so verjetno vplivale tudi njene mejne intelektualne 

sposobnosti, kar navaja psihološko poročilo, ki je del dokumentacije v učenkini osebni mapi. 

 

Z natančno analizo testa nalog objektivnega tipa smo ugotovili, da so učenci največji 

napredek izkazali pri nalogah, ki so preverjale njihovo konceptualno znanje decimalnih števil 

(umeščanje decimalnih števil na številsko premico, iskanje enakovrednega ulomka danemu 

decimalnemu število, pretvarjanje decimalnega števila v desetiški ulomek in obratno, 

zaokroževanje decimalnih števil, razvrščanje decimalnih števil po velikosti in primerjanje 
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dveh decimalnih števil po velikosti). Naloga, pri kateri učenci niso dosegli pomembnejšega 

napredka v primerjavi z reševanjem testa nalog objektivnega tipa pred treningom, je naloga, 

ki je preverjala njihove zmožnosti računanja z decimalnimi števili. Z analizo napak, ki so jih 

učenci naredili pri opisani nalogi, smo ugotovili, da so učenci naredili nekaj napak, ki so bile 

vezane na premikanje in umeščanje decimalne vejice, vendar pa je največ napak bilo 

narejenih v samem postopku pisnega odštevanja, seštevanja, množenja in deljenja. Torej na 

področju znanja, ki bi ga učenci morali usvojiti že pred 6. oziroma 7. razredom. Na podlagi 

opažanj lahko sklepamo, da bi učenci potrebovali več ur treninga, v katerem bi sistematično 

urili osnove računanja z vsemi štirimi aritmetičnimi operacijami, preden bi prešli na računanje 

z decimalnimi števili. Naše trditve podkrepimo s spoznanji M. Kavkler (2014), ki navaja, da 

večina učencev s PPPU ni sposobna samostojno, le na podlagi konceptualnega matematičnega 

znanja razviti potrebno proceduralno znanje, kar pomeni, da je potrebno postopke v procesu 

poučevanja sistematično razvijati in utrjevati z veliko vaj in z različnimi oporami, dokler le-ti 

niso avtomatizirani. 
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7. SKLEP 

 
V magistrskem delu predstavljamo izvedbo in vrednotenje treninga strategij pisnega 

izkazovanja matematičnega znanja na področju konceptualnega ter proceduralnega znanja 

decimalnih števil. V trening smo vključili dva učenca 6. razreda in dva učenca 7. razreda, ki 

so po odločbi o usmeritvi opredeljeni kot otroci s PPPU. 

 

Tako strategije pisnega izkazovanja znanja kot tudi obvladovanje decimalnih števil so za 

učence področje, ki je pomembno za njihovo vsakdanje življenje, saj se v šolski situaciji 

učenci zelo pogosto srečujejo s testno situacijo, v kateri morajo poleg svojega znanja izkazati 

tudi veščine izkazovanja znanja, pri čemer ima lahko izid pisnega izkazovanja znanja za 

učence pomembno selektivno funkcijo, saj so številčne ocene tiste, ki učencu omogočajo 

napredovanje v višji razred oziroma prehajanje med različnimi izobraževalnimi ravnemi 

(prehod z elementarnega šolanja na sekundarnega, s sekundarnega na terciarnega…). Zato 

Stenlund idr. (2017a) poudarijo, da je pomembno, katere strategije pisnega izkazovanja 

znanja učenci v testni situaciji uporabljajo, saj jim le-te omogočajo učinkovitejše izkazovanje 

svojega znanja na različnih področjih ocenjevanja znanja (Peng, Hong in Mason, 2014), česar 

si želi vsak učenec (Stenlund idr., 2017b). 

 

Poleg strategij pisnega izkazovanja znanja pa smo v trening vključili tudi trening razvijanja 

konceptualnega in proceduralnega znanja decimalnih števil, ki so za učence matematično 

zahtevno področje, hkrati pa tudi življenjskega pomena (McCloskey, 2007, v Lortie-Forgues, 

idr., 2015), saj se z decimalnimi števili srečujejo v vsakodnevnih situacijah (rokovanje z 

denarjem, branje receptov, nakupovanje, pri odmerjanju različnih zdravil, branju 

temperature…). Zaradi vsestranske uporabe sklepamo, da je za vse učence, še posebej pa za 

učence s PPPU, pomembno usvajanje veščin strategij pisnega izkazovanja znanja in 

obvladovanja decimalnih števil. 

 

Izvedena študija primera je pokazala, da so vsi v trening vključeni učenci napredovali tako pri 

rabi strategij pisnega izkazovanja znanja kot tudi na področju konceptualnega in 

proceduralnega znanja decimalnih števil. Na področju rabe strategij med pisnim izkazovanjem 

znanja sta dva učenca pred izvedenim treningom uporabljala le 4 strategije med pisnim 

izkazovanjem znanja, dve učenki pa 6 strategij med pisnim izkazovanjem znanja. Po 

izvedenem treningu pa se je raba le-teh povečala, saj je Kaja uporabila 3 strategije več, Miha 

5 strategij več, Živa 4 strategije več in Julija 2 strategiji več med pisnim izkazovanjem znanja. 

Prav tako so vsi učenci znali našteti in razložiti pomen rabe strategij pred pisnim 

izkazovanjem znanja in po njem. Na področju konceptualnega in proceduralnega znanja pa so 

učenci izkazali izboljšanje znanja z reševanjem testa nalog objektivnega tipa, saj je Miha 

izboljšal svoj dosežek za 26%, Živa za 24%, Julija za 33% in Kaja za 7%, v primerjavi z 

rezultatom, ki so ga dosegli z reševanjem testa nalog objektivnega tipa pred treningom.  

 

Med treningom so učenci tudi sami izrazili svoje občutke, kar nam je služilo kot potrdilo, da 

se trening izvaja pravilno. Tako je na primer učenka Živa pri skupnem srečanju, ko smo 
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obravnavali mestne vrednosti decimalnih števil in njihovo razvrščanje po velikosti, pokazala 

veliko zadovoljstvo z njenim novo pridobljenim znanjem, kar se je izkazalo kot veliko 

motivacijsko sredstvo, saj je od tistega srečanja naprej pri naših druženjih pokazala veliko več 

samoiniciative za pridobivanje novega znanja, čemur velik pomen pripisuje tudi J. Vipavc 

(2015), ki pravi, da je pomembno, da učencu omogočimo uporabo ustreznih pripomočkov, saj 

mu s tem dovolimo, da pride do pravilne rešitve po njemu lastni metodi. S tem, ko nalogo 

učenec reši sam, pridobi samozavest, hkrati pa se poveča tudi njegova motivacija za delo. 

Učenje matematike mora učencu zagotoviti izziv in občutek uspeha (Vipavc in Kavkler, 

2015) oziroma, kot pravi Sousa (2008, v Kavkler, 2011b), moramo spomin na neuspeh 

nadomestiti s spominom na možnost doseganja uspeha. S pozitivnim odzivom na trening se je 

odzval tudi Miha, ki nam je pri 11. srečanju povedal, da je pri pisnem ocenjevanju 

matematičnega testa v času rednega pouka na prvo stran testa zapisal mnemotehniko 

»PRIPOVED«, kar mu je pomagalo tako, da ga je zapis mnemotehnike na testu spomnil na 

strategijo »Inšpekcija navodil«, zaradi katere je nato nalogo znal rešiti. Pozitiven vpliv učenja 

strategij pisnega izkazovanja znanja pa se nam je ob koncu izvajanja treninga potrdil tudi z 

željo vseh učencev, ki so prosili, da jim njihove kartončke z oporo, na katere so zapisali 

strategije med pisnim izkazovanjem znanja, plastificiram, da jih bodo lahko redno uporabljali 

pri preverjanjih in ocenjevanjih znanja pri vseh šolskih predmetih. 

 

Trening, ki je bil izveden na način eksplicitnega poučevanja z modeliranjem in verbalizacijo, 

je vključeval elemente dobre poučevalne prakse in povezovanje predstavljenih pojmov z 

učenčevim vsakdanjim življenjem, saj je pomembno, da za uspešen vzgojno-izobraževalni 

proces izhajamo iz učne situacije iz realnega sveta in je učencem znana (Vršič, 2013). Poleg 

tega pa smo pri reprezentaciji novih pojmov upoštevali pristop KSA, v katerega smo vključili 

različne oblike reprezentacij. Materialne reprezentacije, ki smo jih med treningom uporabili, 

so bile igralne kocke, didaktični denar, kocke z enakovrednimi decimalnimi števili, igralne 

karte, Dienesove kocke…in predvsem številska vrvica, ki smo jo po tem, ko so njeno rabo 

učenci usvojili, nadomestili s številsko premico, ki je ena izmed najučinkovitejših grafičnih 

reprezentacij decimalnih števil (Shaughnessy, 2011), medtem ko so za reprezentacijo strategij 

pisnega izkazovanja znanja najučinkovitejše grafične reprezentacije kot so plakati in 

kartončki z oporami, ki jih naredijo učenci sami (Hughes idr., 1988). Za razvijanje predznanj, 

potrebnih za obvladovanje decimalnih števil, in konceptualnega ter proceduralnega znanja 

decimalnih števil smo uporabili tudi tabelo decimalnih števil, tabelo desetiških ulomkov, 

barvne in grafične opore. Poleg naštetih reprezentacij pa smo v sam trening vključevali 

različne didaktične igre (na primer »Hitra poštevanka«, »Nakupovanje«, »Rezultatolovec«…), 

saj M.  Kavkler (2014) pove, da le-te močno izboljšajo avtomatizacijo dejstev in postopkov, 

hkrati pa motivirajo učenca za izvajanje vaj in mu dajo takojšnjo povratno informacijo. 

 

Pomemben dejavnik pri utrjevanju novo pridobljenega znanja, ki smo ga obravnavali med 

posameznim srečanjem, so bila tudi preverjanja znanja, ki smo jih reševali na zaključku 

srečanj, saj je potrebno (Pulec Lah, 2008) poučevanje in učenje ves čas sproti sistematično in 

odgovorno vrednotiti. Sprotno preverjanje pridobljenega znanja nam daje ključne informacije 

za prilagajanje treninga potrebam učencev, ustrezno načrtovanje pristopov in izbiro potrebnih 

opor (prav tam).  
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Raziskovalno delo je temeljilo na študiji primera, kjer so bili v trening vključeni štirje učenci 

s PPPU, kar pomeni, da raziskave ne moremo posplošiti na širšo populacijo. Raziskavo pa bi 

lahko v prihodnje poglobili in razširili. Zanimivo bi nam bilo istočasno primerjati dve skupini 

učencev, pri čemer bi bili v prvo skupino vključeni učenci s PPPU, v drugo skupino pa učenci 

brez učnih težav ali pa učenci z učnimi težavami brez treninga. Pri tem bi za obe skupini 

izvedli opisani trening in po njegovi izvedbi primerjali napredek obeh vključenih skupin na 

področju strategij pisnega izkazovanja znanja. Raziskavo, ki je obravnavala rabo strategij 

pisnega izkazovanja znanja učencev z učnimi težavami in učenci brez učnih težav, so izvedli 

Stenlund idr. (2017), ki so potrdili različno rabo strategij pisnega izkazovanja znanja med 

učenci z učnimi težavami in učenci brez učnih težav. Ugotovili so, da učenci z učnimi 

težavami v večji meri pred pričetkom reševanja testa pregledajo, katere naloge so v test 

vključene, in večji pomen pripisujejo pravilno rešeni nalogi, tudi če to pomeni, da jim bo 

zmanjkalo časa za reševanje ostalih nalog v testu, ter večjo rabo strategije ugibanja odgovora 

pri nalogah izbirnega tipa, ne da bi si natančno pogledali ponujene odgovore, pri čemer učenci 

brez učnih težav pogosteje uporabijo strategijo izključevanja očitno nepravilnih odgovor, 

preden izberejo pravilni odgovor. Razliko v rabi strategij so ugotovili tudi pri vrstnem redu 

reševanja testnih nalog, saj so učenci z učnimi težavami le-te reševali po vrstnem redu, kot so 

bile podane na testu, medtem ko so učenci brez učnih težav testne naloge reševali po načelu 

od lažjih k težjim. Dodeen idr. (2014) pa so v svoji raziskavi potrdili, da uspešna raba strategij 

pisnega izkazovanja znanja pozitivno vpliva na zmanjšanje učenčevega strahu pred 

izkazovanjem matematičnega znanja, kar vpliva na pozitivnejši odnos do predmeta 

matematike, torej tudi do računanja z decimalnimi števili. 

 

Teoretične osnove in spoznanja empirične raziskave, predstavljene v magistrskem delu, so 

lahko v pomoč učiteljem, izvajalcem učne ali dodatne strokovne pomoči ter specialnim in 

rehabilitacijskim pedagogom pri oblikovanju, izvajanju in evalviranju treninga strategij 

pisnega izkazovanja matematičnega znanja, ki prispeva k učenčevemu povečanju pisnih 

dosežkov in pozitivno vpliva na učinkovitost v njegovem vsakdanjem življenju. 
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9. PRILOGE 

 
PRILOGA 1 – Ček lista strategij pisnega izkazovanja znanja (ček lista je bila pripravljena tudi 

za ženski spol) 

 

Pozdravljen! 

 

Pred tabo je 11 trditev, ki opisujejo strategije, ki jih lahko uporabiš med pisanjem preizkusa 

znanja oziroma testa. Prosim te, da pri vsaki zapisani trditvi s križcem označiš, ali si med 

reševanjem testa opisano strategijo uporabil (označiš odgovor DA) ali strategije nisi uporabil 

(označiš odgovor NE). Prosim te, da na trditve odgovoriš iskreno.  

 

Hvala ti za tvoje odgovore. 

 

TRDITEV DA NE 

1. Preden sem začel z reševanjem testa, sem na prvo stran testa 

zapisal svoje ime in priimek. 

  

2. Pred začetkom reševanja testa sem določil vrstni red reševanja 

nalog. 

  

3. Pred začetkom reševanja testa sem določil čas reševanja 

posamezne naloge; 

  

4. Natančno sem prebral vsa navodila.   

5. V navodilih sem podčrtal bistvene podatke.   

6. Pri branju navodil sem bil pozoren na posebne zahteve.   

7. Preden sem začel reševati nalogo, sem razmislil, kaj o vsebini 

naloge že vem. 

  

8. Pri nalogah izbirnega tipa sem prečrtal očitno nepravilne 

odgovore. 

  

9. Naloge, ki jih nisem znal rešiti, sem izpustil in nadaljeval z 

reševanjem naslednje naloge. 

  

10. Ko sem prišel do konca testa, sem se vrnil na nerešene naloge.   

11. Preden sem oddal test, sem ga v celoti pregledal.   
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PRILOGA 2 – Test nalog objektivnega tipa za preverjanje obvladovanja decimalnih števil 

(test nalog objektivnega tipa za učence s PPPU je imel obarvana navodila, več prostora za 

reševanje in pisavo Arial 14) 

 

  POKAŽI SVOJE ZNANJE!    

 

Ime in priimek, razred:_______________________ 

 
  

Točke: ______/ 
 
Odstotki: _____________ 

 
 

 

 

 

1. Nad puščico zapiši, katera decimalna števila predstavljajo označena števila na številski 

premici. 

 

 

a)  

 

 

 

b)  

 

 

 

 

2. Obkroži ulomke, ki so enaki decimalnemu številu  1,03:    
103

10
   ,   10

3

100
   ,   

103

100
   ,   1

3

10
    ,   1

3

100
 

 

3. Zapiši z decimalnim številom: 

 
23

10
= 1

47

1000
= 

6375

100
= 6

13

100
= 

 

 

4. Zapiši z desetiškim ulomkom:  

 

0,004 =  1,17 =  3,4 = 18,004 = 

 

 

5. Zaokroži decimalna števila:  

 

a) na eno decimalko 

 

8,491 = __________    0,067 = _________    5,555 = _________    80,018 = __________ 

2 

2 

1 

4 

4 

2 
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b) na stotine 

 

8,888 = __________    0,0084 = _________    13,998 = _________    6,0501 = _________ 

 

c) na celoto 

 

67,3 = _________    0,075 = _________    14,89 = _________    30,303 = _________ 

 

 

 

6. Primerjaj po velikosti, vstavi znak >, <, =: 

 

80,8 ____ 8,08 0,004 ____ 0,04 6,066 ____ 6,0606 9,110 ____ 
911

100
 

 

 

7. Uredi po velikosti, prični z najmanjšim številom: 

 

a) 0,077     ;     0,77     ;     0,707     ;     0,7007     ;     0,777 
 

__________________________________________________________________ 

 

b) 
880

100
     ;    3,071     ;     0,155     ;     18,09     ;      3

71

100
     ;     8,08 

 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

8.  Računaj pisno:                                                 Prostor za stranske račune:                        

 

 

43,42 + 5,9 = ________________ 

 

34,12 + 7,952 = ______________ 

 

27,35 + 23,981 = _____________ 

 

 

 

 

24,5 – 8,254 = _______________ 

 

39,12 – 19,7 = _______________ 

 

27,35 – 3,981 =  ______________ 

 

2 

2 

4 

2 

 

12 
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43,72 · 13 = ________________ 

 

2,07 ∙ 2,7 = ________________ 

 

4,6 · 9,13 =    _______________ 

 

 

 

 

 

 

81,5 : 0,04 = _______________               

 

231,12 : 4 = _______________ 

 

0,64 : 5  = _______________ 

 

 

 

 

 

 

 

9.) Kmet je pridelal 2,125 t jabolk. Prodal jih je 1,97 t, ostalo pa je shranil za domačo uporabo. 

Koliko jabolk je shranil za domačo uporabo? 

            

  

Račun: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odgovor:__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________. 

 

 

 

2 
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10.) Miha je za rojstni dan dobil denar namesto darila. Dedek mu je poklonil 30,7 evra, babica 

25,5 evra, mama 40,8 evra in sestrica 12,3 evra. Ali si za ta denar lahko kupi nove smuči, ki 

stanejo 100 evrov? Ali mu kaj denarja ostane? 

            

  

Račun: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odgovor:__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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PRILOGA 3: Učenčev kartonček z oporo strategij med pisnim izkazovanjem znanja. 

 

 


