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POVZETEK 

Matematika je eden od temeljnih predmetov v osnovni šoli. V prvem vzgojno-

izobraževalnem obdobju naj bi učenci poleg ostalih znanj usvojili poštevanko do 

avtomatizacije ter reševanje različnih matematičnih besedilnih nalog in problemov, vendar 

imajo številni izmed njih učne težave pri matematiki in doživljajo hude stiske pri njenem 

učenju. Rezultati raziskave TIMSS 2015 so pokazali, da znanje iz matematike med splošno 

populacijo učencev narašča, po drugi strani pa je analiza preizkusa NPZ iz matematike 

pokazala, da učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja kljub prilagoditvam pri 

preizkusih še vedno pomembno odstopajo v znanju matematike od svojih vrstnikov. V 

teoretičnem delu smo predstavili pomen matematike, matematično deklarativno, pojmovno, 

problemsko in proceduralno znanje, mednarodne in domače raziskave na področju 

matematičnega znanja, učne težave pri matematiki, poštevanko, reševanje matematičnih 

besedilnih nalog in problemov, organizacijo in načrtovanje dela, sodelovanje s starši ter 

vedenjsko-kognitivni pristop. Osrednji cilj raziskave, ki smo si ga zadali, je bil na podlagi 

ocenjenih posebnih potreb učenca s primanjkljaji na področju učenja matematike oblikovati 

in v sodelovanju s starši izvajati ter evalvirati trening urjenja poštevanke, reševanja 

matematičnih besedilnih nalog ter organizacije in načrtovanja dela. V empiričnem delu smo 

uporabili kvalitativni raziskovalni pristop. Izvedli smo študijo primera z učencem četrtega 

razreda osnovne šole, ki je bil usmerjen v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem 

in dodatno strokovno pomočjo, kot učenec s primanjkljaji na področju učenja matematike. 

V raziskavi so sodelovali tudi razredničarka, specialna in rehabilitacijska pedagoginja ter 

starši učenca. Dvakrat tedensko smo se srečevali z učencem na šoli, tedensko pa tudi s 

specialno in rehabilitacijsko pedagoginjo, razredničarko in starši. Pomemben del 

magistrskega dela je bilo sodelovanje s starši učenca, saj so po naših navodilih z njim doma 

izvajali vaje iz Priročnika za izvedbo treninga avtomatizacije poštevanke z vedenjsko-

kognitivno metodo. V namen raziskave smo izdelali tudi priročnik, ki vsebuje strategije za 

delo na področju organizacije in načrtovanja dela doma. Pred začetkom izvedbe 

načrtovanega treninga in po končanem treningu smo izvedli diagnostično ocenjevanje 

učenčevega matematičnega znanja in spretnosti s pomočjo štirih neformalnih preizkusov in 

anketnih vprašalnikov. Po končanem treningu je bil opažen napredek pri učencu na vseh treh 

področjih, in sicer je izboljšal znanje poštevanke, usvojil postopek reševanja matematičnih 

besedilnih nalog ter izboljšal organizacijske spretnosti in spretnosti načrtovanja dela. Starši, 

razredna učiteljica in specialna in rehabilitacijska pedagoginja so opazili napredek pri 

učencu tako pri zmanjšanju števila napak, ki jih je delal, kot tudi pri boljšem odnosu do 

matematike in samomotivaciji za uspeh. 

 

KLJUČNE BESEDE: matematično znanje, primanjkljaji na področju učenja matematike, 

organizacija in načrtovanje dela, trening poštevanke in reševanja matematičnih besedilnih 

nalog, sodelovanje s starši 
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ABSTRACT 

Math is one of the core subjects in primary school. In the first educational period students 

should, among other abilities, acquire automaticity of multiplication facts and the ability to 

solve various mathematical textual tasks and problems, but many students have learning 

disabilities and experience serious struggle when studying math. TIMSS 2015 research 

results showed that mathematical knowledge among general population of students is on the 

rise, but at the same time analysis of NPZ test in math showed that students with specific 

learning disabilities in still deviate from the mean mathematical knowledge of their peers 

despite adjustments. In theoretical part of this work, we present the significance of 

mathematics, declarative, conceptual, problematic and procedural mathematical knowledge, 

international and national research in the field of mathematical knowledge, learning 

difficulties associated with math, multiplication table, how to solve mathematical textual 

tasks and problems, work organization and planning, collaboration with parents and 

cognitive-behavioural approach. Our main goal in the research was to formulate, implement 

in collaboration with parents and evaluate the training of automaticity of multiplication facts, 

solving mathematical textual tasks, training of work organization, and planning, all based on 

the observed special needs of the student with learning disabilities in math. In the 

experimental section, we used qualitative research approach. We implemented case study 

with a fourth grade primary school student who was included in an adjusted educational 

program and additional technical examination, as a student with mathematical learning 

disabilities. His class teacher, special and rehabilitation pedagogue and parents also took part 

in the study. We had meetings with the student twice a week at his school and a weekly meet 

with his special and rehabilitation pedagogue, class teacher and parents. Working with 

parents was an important part of this thesis, because they performed exercises from Priročnik 

za izvedbo treninga avtomatizacije poštevanke z vedenjsko-kognitivno metodo with the 

student at home, per our instructions. For this research, we also prepared a manual with 

strategies for organizing and planning work at home. Prior to implement the designed 

training program and after its completion, we performed diagnostic evaluation of student's 

mathematical knowledge and ability, using four informal tests and pool questionnaires. We 

observed progress after training in all three areas – student's automaticity of multiplication 

facts improved, he obtained the process of solving mathematical textual tasks and improved 

his work planning and organization skills. His parents, class teacher and special and 

rehabilitation pedagogue also noticed progress in the student as the number of errors he made 

decreased, his relationship with math improved and he was more motivated to succeed. 

 

KEY WORDS: mathematical knowledge, mathematical learning disabilities, work 

organization and planning, training of automaticity of multiplication facts and solving 

mathematical textual tasks, parent collaboration 
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1 
 

1   UVOD  

 

Matematika je predmet, ki ima v našem šolskem sistemu in tudi drugje pomembno mesto. 

Pomembna je tako v šoli kot tudi v vsakdanjem življenju.  

Pouk matematike obsega veliko število ur tako v osnovnošolskem kot tudi v srednješolskem 

izobraževanju. Pri pouku matematike naj bi učitelji spodbujali različne oblike mišljenja, 

ustvarjalnost, prav tako tudi razne matematične spretnosti in formalna znanja. Učenci, ki 

imajo težave pri učenju matematike, doživljajo v času izobraževanja še večje stiske kot 

učenci, ki imajo druge učne težave. Težave se namreč iz leta v leto stopnjujejo, če učenci 

niso deležni ustreznega poučevanja in pomoči.  

Učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja imajo najpogosteje težave s 

pozornostjo, pri pomnjenju in priklicu informacij, kar vpliva na slabo avtomatizacijo 

poštevanke. Pri avtomatizaciji poštevanke je izrednega pomena, da učenec utrjuje 

poštevanko tako v šoli kot tudi doma, saj avtomatizacijo dosežemo le preko pogostega 

ponavljanja in vaj. Pri tem nastopi vloga staršev, ki postaja vedno bolj pomembna. Kljub 

temu se zgodi, da starši ne vedo, kako svojemu otroku pomagati, da bi napredoval. Poleg 

učiteljev smo specialni in rehabilitacijski pedagogi tisti, pri katerih starši iščejo pomoč in 

podporo in naša naloga je, da jim s svojim znanjem ustrezno svetujemo. 

Poleg avtomatizacije poštevanke se je pokazalo, da imajo učenci z učnimi težavami pri 

matematiki težave tudi pri reševanju matematičnih besedilnih nalog (v nadaljevanju MBN) 

in problemov. Večkrat namreč ne preberejo naloge, prebrane naloge slabše razumejo, prav 

tako ne uporabljajo ustreznih strategij načrtovanja reševanja nalog itn. Pri tem jim je 

potrebno načrtno pomagati pri učenju reševanja nalog po korakih. 

Težave otrok in mladostnikov z učnimi težavami se lahko kažejo tudi na področju 

organizacije in načrtovanja. Omenjeno področje je zelo pomembno skozi vse življenje; v 

izobraževanju, karieri in vsakdanu. Organizacijske spretnosti je potrebno razvijati tako v šoli 

kot tudi doma. 

Če želimo, da učenec s primanjkljaji na posameznih področjih učenja napreduje, je potrebno 

uspešno sodelovati tako s starši kot tudi z učitelji in drugimi strokovnimi delavci. Učenca 

moramo obravnavati celostno, upoštevati njegova močna in šibka področja ter interese.  

Za učenca 4. razreda smo po poglobljeni oceni funkcioniranja sestavili trening, ki je razvijal 

avtomatizacijo poštevanke, reševanje MBN ter organizacijo in načrtovanje dela. Za starše 

smo izdelali priročnik, ki vsebuje strategije za delo na področju organizacije in načrtovanja 

dela doma. Po naših navodilih so z njim doma tudi izvajali vaje iz Priročnika za izvedbo 

treninga avtomatizacije poštevanke z vedenjsko-kognitivno metodo.   

Opažen je bil viden napredek pri avtomatizaciji poštevanke, pravilnem in učinkovitem 

reševanju MBN ter izboljšani organizaciji in načrtovanju dela. Prav tako je učenec med 

treningom pokazal večjo motivacijo za delo in učenje, saj je opazil svoj napredek, starši pa 
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so ga pri tem doma spodbujali in z njim utrjevali matematične in organizacijske spretnosti 

ter spretnosti načrtovanja dela. 
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 

 

2.1   MATEMATIKA IN NJEN POMEN 

 

Matematika je eden temeljnih predmetov v osnovni šoli. Učenci jo obravnavajo v osnovni 

šoli od prvega do devetega razreda. Je predmet, ki zavzema v naši kulturi in šolskem sistemu 

pomembno mesto. Pri pouku matematike učenci gradijo pojme in povezave, hkrati pa se 

učijo in spoznavajo postopke, ki jim posledično omogočajo vključitev v kulturo, v kateri 

živimo (Žakelj idr., 2011).  

Učenci v šoli usvajajo osnovne matematične pojme, ki jih povezujejo z lastnimi izkušnjami. 

Učenje matematike mora zato učencem zagotoviti izziv in občutek uspeha (Vipavc in 

Kavkler, 2015). 

Kmetič (2012) navaja, da se danes manj ukvarjamo z osnovnimi dejavnostmi in 

ponavljajočimi postopki, saj lahko to namesto nas naredi tehnologija. Ker pa je učenje 

matematike proces, v katerem odkrivamo novo znanje, nove pojme in s tem pridobivamo 

računske in druge spretnosti, nam ta omogoča, da prenesemo spretnosti in pojme v nove 

situacije (Kmetič, 2012). 

 

2.1.1 MATEMATIČNA PISMENOST 

 

Čeprav ni enotne definicije za matematično pismenost, M. Cotič (2010) združuje različne 

definicije v opis, da pojem matematična pismenost opredeljuje zmožnost zaznavati, razumeti 

in uporabljati matematične argumente v vsakdanjem življenju. Pričakuje se, da bo osnovna 

šola izobrazila matematično pismenega človeka, ki se bo znašel v vsakdanjem življenju. 

Matematično pismenost razvijamo pri pouku matematike. Učitelji matematike morajo sami 

čim globlje razumeti matematiko in biti pri svojem delu ves čas pozorni na to, kako 

obravnavano snov razumejo učenci. Vendar pa se učitelji vse bolj zavedajo, kako pomembno 

je poleg matematike razumeti tudi sam proces učenja. Še zahtevnejše pa je seveda razumeti 

učence, torej težave, s katerimi se srečujejo pri učenju matematike. Če je ta pomanjkljiva, 

lahko predstavlja stalno oviro v posameznikovem življenju (Magajna, 2015). 

Matematična pismenost ni odvisna zgolj od znanja matematike. Matematično pismen 

posameznik je namreč tisti, ki zna matematično znanje uporabiti v vsakdanjem življenju in 

v novih situacijah (Cotič, 2010). 
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2.2 MEDNARODNE IN DOMAČE RAZISKAVE NA PODROČJU 

MATEMATIČNEGA ZNANJA 

 

Matematično znanje se na nacionalni in mednarodni ravni spremlja že vrsto let. V 

nadaljevanju predstavljamo tri različne načine preverjanja in spremljanja znanja matematike 

ter njihove najnovejše rezultate, in sicer:  

- nacionalno preverjanje znanja (NPZ),  

- mednarodno raziskavo pismenosti PISA in 

- mednarodno merjenje znanja matematike med četrtošolci in osmošolci TIMSS. 

 

2.2.1 NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA (NPZ) 

 

NPZ je za vse učence osnovne šole v Sloveniji v 6. in 9. razredu obvezno (Nacionalno 

preverjanje znanja: Informacije za učence in starše, september 2017). 

V letnem poročilu Državnega izpitnega centra (Mohorič idr., 2017) je prikazana analiza 

dosežkov NPZ iz matematike v šolskem letu 2016/2017, pri kateri se je izkazalo, da je NPZ 

iz matematike pisalo 17.567 učencev 6. razredov. Od skupno možnih 50 točk, so učenci v 

povprečju dosegali 24,71 točk, kar je 49,42 % vseh točk. Vseh možnih točk ni dosegel nihče 

od učencev. Učenci in učenke so približno enako reševali matematične naloge, saj pri 

rezultatih ni bilo ugotovljenih pomembnih razlik med spoloma. Najuspešnejši so bili učenci 

pri nalogi iz števil, najmanj uspešni pa so bili pri reševanju problemske besedilne naloge iz 

vsakdanjega življenja.  

Nekoliko drugačni rezultati so se pojavili pri NPZ iz matematike v 9. razredu. Analiza 

dosežkov (Mohorič idr., 2017) namreč kaže, da je NPZ iz matematike pisalo 16.598 učencev 

9. razredov, ki so od 50 možnih točk v povprečju dosegli 29,18 točk, kar je 58,35 % vseh 

točk. Med učenci 9. razreda je vse možne točke (50 točk) doseglo 60 učencev, oziroma 0,36 

%, najmanjše število točk (0 točk) pa je doseglo 17 učencev, oziroma 0,10 %. Izkazalo se je, 

da so med dosežki učencev in učenk le manjše razlike.  

Longitudinalna analiza preizkusov NPZ iz matematike v obdobju med letoma 2002 in 2010 

(Žakelj in Magajna, 2012) je pokazala, da se struktura matematičnega znanja slovenskih 

učencev v tem obdobju ni spremenila. A. Žakelj in Magajna (2012) enega od vzrokov za 

nižjo uspešnost na preizkusih pripisujeta večji zahtevnosti preizkusov. 

 

2.2.2 MEDNARODNA RAZISKAVA PISMENOSTI PISA IN TIMSS 

 

PISA je program mednarodne primerjave dosežkov učencev. Ciljno populacijo predstavljajo 

15-letniki v izobraževalnem sistemu. (Mlekuž, 2016). Slovenski učenci so leta 2015 pri 

matematični pismenosti dosegli v povprečju 510 točk. V primerjavi z letom 2012 je bil to 

pomembno višji dosežek. Spodbuden podatek je tudi pomembno znižan odstotek učenk in 

učencev z nizkimi dosežki – znižal se je za 4 % (Štraus, Šterman, Ivančič in Štigl, 2016).  
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Leta 2015 je bilo poudarjeno področje preverjanja v raziskavi naravoslovna pismenost, 

bralna in matematična pismenost pa sta bili v preizkusih predstavljeni z manjšim številom 

nalog. Razlik med spoloma v matematični pismenosti PISA 2015 v Sloveniji, kot v vseh 

dosedanjih ciklih raziskave, ni (Štraus, Šterman, Ivančič in Štigl, 2016). 

TIMSS je mednarodno merjenje znanja matematike in naravoslovja med četrtošolci in 

osmošolci, ki poteka vsaka štiri leta. Splošni rezultati raziskave TIMSS 2015 kažejo, da je 

dosežek slovenskih učencev iz matematike relativno dober, namreč med dosežki vseh držav 

se uvrščamo ravno na sredino. Iz primerjav povprečnih matematičnih dosežkov držav iz 

posameznih let so opazili, da se v večini držav znanje matematike med četrtošolci povečuje. 

Kljub temu pa so padec znanja v zadnjem časovnem obdobju doživeli tudi učenci iz najbolj 

uspešnih držav (Japelj Pavešić in Svetlik, 2016a).  

Razlike med dosežki dečkov in deklic se po svetu večajo. Kljub naraščajočim razlikam pa 

med slovenskimi četrtošolci v preteklih letih razlika med dosežki dečkov in deklic še vedno 

ni statistično pomembna. Zanimivo je izpostaviti tudi dejstvo, da se razlike v svetu večajo v 

prid dečkov. Izmed dosežkov slovenskih četrtošolcev v posameznih vsebinah matematike je 

bil dosežek iz vsebine števila najnižji. Slovenski povprečji v vsebinah geometrije in merjenja 

ter prikazovanja podatkov sta statistično pomembno višji od skupnega matematičnega 

dosežka. Trendi v kognitivnih dosežkih v Sloveniji pa kažejo povečanje dosežka iz 

poznavanja dejstev in postopkov ter uporabe znanja. Dvignil se je tudi dosežek v sklepanju 

(Japelj Pavešić in Svetlik, 2016b). 

Iz primerjav povprečnih matematičnih dosežkov držav iz posameznih let je možno opaziti, 

da se znanje med osmošolci povečuje v približno enakem številu držav, kot je tistih, kjer 

znanje ostaja enako ali se niža. Kar je bilo razvidno iz izsledkov raziskav in predstavlja 

zanimiv podatek, je to, da rast znanja matematike v osmem razredu daleč zaostaja za hitrostjo 

rasti znanja v četrtem razredu. Tudi razlike med dosežki fantov in deklet se v osmih razredih 

malo spreminjajo skozi čas, vendar precej manj kot v četrtih razredih. Razlika med spoloma 

ostaja statistično nepomembna. Učenci osmih razredov dosegajo vse mejnike znanj. Glede 

na posamezne vsebine pa se je pokazalo, da je bil dosežek osmošolcev pri algebri najnižji, 

pri geometriji in verjetnosti pa višji. (Japelj Pavešić in Svetlik (2016a). Avtorici B. Japelj 

Pavešić in K. Svetlik (2016a) izpostavljata v izsledkih dvig znanja na področju matematike, 

kot razlog pa navajata prenovljeni kurikulum.  

 

2.3  OSNOVNA MATEMATIČNA ZNANJA 

 

Matematično znanje ni enoznačen pojem, saj se področja matematičnega znanja med seboj 

prepletajo. M. Kavkler (2007, po Hodnik, 2006) izpostavlja štiri elemente matematičnega 

znanja, in sicer proceduralno, konceptualno, deklarativno in problemsko matematično 

znanje. Ostad (2006, v Kavkler, 2007) poudarja, da vsako matematično znanje vključuje dve 

dimenziji, in sicer kvantitativno dimenzijo in kvalitativno dimenzijo. Prva predstavlja 

količino posameznikovega matematičnega znanja, druga pa uporabnost posameznikovega 

matematičnega znanja (Ostad, 2006, v Kavkler, 2007). 
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Magajna in sod. (2014) opredeljujejo sledeča področja matematičnega znanja, na katerih se 

lahko pri določenih učencih pojavljajo primanjkljaji: 

- razvoj občutka za števila: zajema sposobnost prepoznavanja pomena in 

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

vseh štirih aritmetičnih operacijah, sposobnost razvoja strategij za reševanje 

kompleksnih matematičnih problemov; merjenje, ocenjevanje itd., 

- razvoj avtomatizacije aritmetičnih dejstev: zajema deklarativno znanje, oziroma 

obvladovanje aritmetičnih dejstev (npr. poštevanka), 

- razvoj hitrega in tekočega izvajanja avtomatizacije aritmetičnih postopkov: 

predstavlja sposobnost hitrega in točnega računanja, 

- razvoj točnosti matematičnega rezoniranja: učencu omogoča evalvacijo 

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

oblikovanje logičnih sklepov in opis rešitev (Magajna idr., 2014). 

 

2.3.1 MATEMATIČNO DEKLARATIVNO ZNANJE 

 

Deklarativno znanje predstavlja posameznikovo zmožnost priklica informacij iz 

dolgoročnega spomina. Zajema podatke, povezano pa je s koncepti, dejstvi, principi in 

teorijami (Mataič Šalamun, 2016). Moč matematičnih dejstev, ki so shranjena v spominskih 

mrežah, vpliva na priklic posameznega aritmetičnega dejstva. Močnejša kot je zveza, lažji 

in hitrejši bo priklic posameznega dejstva. Učenci na začetku usvajajo aritmetična dejstva z 

ocenjevanjem majhnih količin, nato sledi štetje in na koncu priklic aritmetičnih dejstev iz 

dolgoročnega spomina (Geary, 2003, Bryant idr., 2008, v Mataič Šalamun, 2016)  

 

2.3.2 MATEMATIČNO KONCEPTUALNO ZNANJE 

 

A. Žakelj (2003, v Mataič Šalamun, 2016) opredeljuje matematično konceptualno znanje 

kot razumevanje dejstev in pojmov, ki zajema oblikovanje in strukturiranje pojmov ter 

poznavanje pomembnih dejstev. Matematično konceptualno znanje potrebujemo za 

reševanje matematičnih nalog (Naggar Smith, 2008, v Farič, 2014). Konceptualno znanje 

zajema tako prepoznavanje in razumevanje pojmov, predstave, prepoznavanje terminov in 

simbolov kot tudi izreke, definicije ter razumevanje povezav (Cotič in Žakelj, 2004, v Mataič 

Šalamun, 2016). 

 

2.3.3 MATEMATIČNO PROCEDURALNO ZNANJE 

 

Woolfolk (2002, v Farič, 2014) opredeljuje matematično proceduralno znanje kot znanje, s 

pomočjo katerega izvajamo aritmetične postopke. Aritmetični postopki so shranjeni v 

dolgoročnem spominu. Proceduralno znanje omogoča hitro in učinkovito reševanje MBN in 

problemov, saj je do določene stopnje avtomatizirano. To znanje pridobimo z vajo in 

izkušnjami. Pri proceduralnem znanju uporabljamo pravila, algoritme in postopke pri 
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reševanju matematičnih nalog, ob tem pa uporabljamo formalni matematični jezik (Hiebert 

in Lefevre, 1986, Vouitsina, 2012, v Mataič Šalamun, 2016). 

Proceduralne težave se kažejo v slabšem obvladovanju postopkov. Pri učenju matematike se 

učenci srečujejo z velikim številom postopkov, le-te pa morajo dobro avtomatizirati, da so 

pri reševanju matematičnih nalog hitri in točni (Kavkler, 2014a).  

 

2.3.4 PROBLEMSKO MATEMATIČNO ZNANJE 

 

Problemsko matematično znanje potrebujemo za reševanje matematičnih problemov, pri 

katerih pot do rešitve ni znana (Kavkler, 2014b). Na uspešnost reševanja MBN in problemov 

pomembno vpliva dojemanje pojma števila in aritmetičnih operacij (Kavkler, 2007). 

Problemsko znanje je potrebno tudi pri reševanju MBN, ki bo v nadaljevanju še posebej 

predstavljeno. Razumevanje matematičnega problema omogoča spoznavanje problemske 

situacije. Problema ne razumemo, če ne razumemo vprašanja (Kavkler in Košak Babuder, 

2015).  

 

2.3.5 POJEM ŠTEVILA 

 

Aubrey (1994, v Kavkler, 1997a) pravi, da števila predstavljajo kvantitativne informacije o 

svetu. Pri treh ali štirih letih so otroci sposobni približno oceniti manjše količine. Pri tem pa 

je njihova ocena močno odvisna od relativne velikosti in od razporeditve predmetov. Razvoj 

pojma števila poteka tako, da mora učenec najprej poznati značilnosti predmetov (barvo, 

velikost), ki jih lahko zazna z opazovanjem. Nato pa mora s predmeti izvajati dejavnosti, kot 

so razvrščanje, urejanje, razporejanje po skupinah itn. Pri večini učencev se pojem števila 

razvija do osmega leta, za nekatere učence pa je to bolj zahteven in počasen proces.  

 

2.3.6 ŠTETJE 

 

»Štetje spremlja razvoj pojma števila in je istočasno tudi osnova za pridobivanje vseh 

aritmetičnih sposobnosti in spretnosti.« (Kavkler, 1997b, str. 47). Pri poučevanju 

matematike se štetju posveča vedno večja pozornost tako v predšolskem kot v šolskem 

obdobju. Pri uspešni izvedbi štetja mora učenec koordinirati oči, roke in govor.  

 

2.3.7 ARITMETIČNE OPERACIJE 

 

Usvajanje aritmetičnih znanj in postopkov je za precejšnje število učencev zelo zahteven 

proces in ne le enostavno učenje aritmetičnih dejstev na pamet. Pri računanju gre za 

kompleksen proces, ki pogojuje interakcije različnih kognitivnih mehanizmov. Caramazza 

in McCloskey (1987, v Kavkler, 2002) sta oblikovala model kognitivnega računskega 

procesa, ki je sestavljen iz treh stopenj (računanje torej vključuje poleg sposobnosti 

interpretacije in produkcije števil še tri druge predelave), in sicer: 
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- prva stopnja: predelovanje računskih znakov in besed za določeno računsko 

operacijo, 

- druga stopnja: priklic korakov določenega računskega postopka, 

- tretja stopnja: priklic aritmetičnih dejstev (Caramazza in McCloskey, 1987, v 

Kavkler, 2002). 

 

Samo računanje ali izvajanje operacij vključuje uporabo aritmetičnih operatorjev, kot so 

seštevanje, odštevanje, množenje, deljenje in drugih postopkov, kot sta na primer prenašanje 

in sposojanje. Pri učencih nižje starosti so matematične operacije pogosto vidne (npr. 

računanje s prsti). Ker pa strategije računanja niso odvisne samo od starosti in znanja, temveč 

tudi od težavnosti problema, izzovejo težji problemi še druge strategije (Kavkler, Tancig in 

Lipec-Stopar, 1997).  

 

2.3.8 VRSTE ARITMETIČNIH STRATEGIJ 

 

Odrasli in učenci ne izbirajo vedno iste strategije pri reševanju matematičnih nalog in 

problemov. Izbira strategij je odvisna od različnih dejavnikov, kot na primer od vrste 

aritmetičnega problema, razvojnih dejavnikov, delovnega spomina itn. Za uporabo v šolski 

praksi je najprimernejša delitev strategij na: 

 

- materialne strategije – uporablja jih učenec, ki aritmetični problem rešuje z neko 

materialno oporo, npr. s prsti, predmeti iz okolja, kockami, tabelami itn.; 

- verbalne strategije – uporablja učenec takrat, ko si pri računanju pomaga z verbalno 

oporo, npr. z verbalnim štetjem, s ponavljanjem večkratnikov poštevanke itn. Otrok, 

ki rešuje aritmetične probleme z verbalno strategijo, potrebuje manj časa kot pri 

materialni strategiji, vendar več kot pri miselnem računanju; 

- miselne strategije – vključuje priklic aritmetičnih dejstev ali uporabo specifičnih 

postopkov reševanja aritmetičnih problemov. Miselno računanje zahteva manj časa, 

naredimo pa tudi manj napak (Kavkler, 2002). 

Med osnovna deklarativna znanja pri matematiki sodi tudi poštevanka in dobro 

avtomatizirana poštevanka predstavlja dobro izhodišče za nadaljnje usvajanje bolj 

kompleksnih aritmetičnih postopkov. V nadaljevanju predstavljamo poštevanko, saj smo jo 

z učencem utrjevali v okviru našega treninga, zatem pa izpostavljamo tudi reševanje 

matematičnih besedilnih nalog in problemov.  

 

2.4  POŠTEVANKA 

 

Načrtno in usmerjeno začnejo učenci spoznavati poštevanko že v 2. razredu (Štrukelj, 2011). 

Avtomatizacija poštevanke je pri pouku matematike eden izmed ključnih ciljev v osnovni 

šoli. Pri učenju poštevanke imajo številni učenci težave, ki posledično vodijo v neuspeh in 
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negativen odnos do matematike (Thaker, 2011, v Kavkler in Košak Babuder, 2015). 

Avtomatizaciji poštevanke je potrebno nameniti večjo pozornost, da bi lahko tudi tisti 

učenci, ki potrebujejo več časa, poštevanko do avtomatizacije usvojili v 3. razredu. 

Naggar Smith (2008) uvršča poštevanko v matematično deklarativno znanje. Začetno učenje 

matematike povezujemo z učenjem aritmetičnih dejstev na pamet. Na ta način se dejstva 

shranjujejo v dolgoročni spomin, iz katerega jih učenec kasneje prikliče (Thaker, 2011, 

Kavkler in Košak Babuder, 2015, v Ferlin, 2017). 

Streefland (1991, v Ferlin, 2017, str. 16) opisuje dve metodi poučevanja poštevanke: 

- »reproduktivna metoda« in 

- »rekonstrukcijska metoda«. 

Prva metoda predstavlja reprodukcijo, pri kateri poteka obravnava večkratnikov zaporedno. 

Metoda se začne z vsoto enakih seštevancev in se zapiše kot produkt z znakom krat. Metoda 

je ista za vsa števila. Učenec si aritmetična dejstva zapomni s ponavljanjem (Streefland, 

1991, v Ferlin, 2017).  

Pri rekonstrukcijski metodi pa gre za proces obnove in izgradnje. Metoda izhaja iz koncepta 

realistične matematike. Poudarek je na ponavljanju večkratnikov od konkretnega k 

abstraktnemu in prikazovanje življenjskih primerov iz vsakdanjih situacij (Streefland, 1991, 

v Ferlin, 2017). 

 

Učenci naj bi torej v 3. razredu do avtomatizacije usvojili zmnožke v obsegu 10 x 10. Leto 

kasneje, v 4. razredu, pa naj bi poštevanko, ki je že avtomatizirana, aktivno uporabljali za 

reševanje zahtevnejših računskih operacij (Štrukelj, 2011). 

 

2.4.1 AVTOMATIZACIJA POŠTEVANKE 

 

C. Goldfus (2010, v Vipavc, 2015) poudarja, da avtomatizacija dejstev omogoča hitro 

reševanje enostavnih računskih nalog. Poleg tega omogoča sprostitev prostora v delovnem 

spominu med reševanjem zahtevnejših računov, kar pomeni, da se učenec zaradi že 

avtomatiziranih dejstev lahko povsem posveti postopku reševanja naloge (C. Goldfus 2010, 

v Vipavc, 2015). 

 

Avtomatizacija poštevanke je zelo pomembna za učence. Če je učenec poštevanko 

avtomatiziral, bo nalogo rešil v krajšem času, hitreje bo reševal zahtevnejše naloge, bolj 

učinkovito pa bo tudi reševanje nalog z računskima operacijama množenja in deljenja 

(Gurganus in Wallace, 2005, v Ferlin, 2017). Pri učenju poštevanke mora učenec 

avtomatizirati tako aritmetična dejstva kot tudi postopke (Naggar Smith, 2008, v Ferlin, 

2017).  

Pri priklicu dejstev ne smemo pozabiti na veliko vlogo kognitivnih sposobnosti, kot so 

(Fuchs in Fuchs, 2006, v Ferlin, 2017): 
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- hitrost predelave informacij,  

- pozornost,  

- delovni spomin,  

- fonološko procesiranje in  

- dolgoročni spomin (Fuchs in Fuchs, 2006, v Ferlin, 2017). 

 

Slabši delovni spomin vpliva na priklic aritmetičnih dejstev. Učenci z učnimi težavami pri 

matematiki imajo zato težave pri zapomnitvi enostavnih aritmetičnih dejstev, kot je na 

primer poštevanka. Priklic je otežen, ker med računom in rezultatom ni vzpostavljena dovolj 

trdna povezava (Kavkler, 2007). 

 

2.4.2 STRATEGIJE MNOŽENJA 

 

Učenec si pri prvem srečanju s poštevanko pri računanju pomaga z metodami seštevanja in 

odštevanja. Najpogosteje uporabljeni metodi reševanja poštevanke sta (Geary, 1994, v Farič, 

2015): 

- metoda ponavljajočih se seštevancev (3 x 2 = 2 + 2 + 2) ter 

- metoda štetja zaporednih faktorjev (3 x 2 = 2, 4, 6). 

Strategija ponavljajočega seštevanja učencu omogoči, da reši nalogo množenja s 

seštevanjem. Vrednost množenca sešteje tolikokrat, kolikor znaša množitelj. Uspešnost 

reševanja problema z množenjem s strategijo zaporednega štetja je odvisna od njegovega 

obvladovanja sposobnosti štetja v zaporedju. Pri uporabi omenjenih strategij nastanejo 

napake zato, ker učenec na primer pozabi, kolikokrat mora prišteti neko število (Siegler, 

1988, v Kavkler, 1997a). 

Z metodo transformacije pa učenec iz dolgotrajnega spomina prikliče aritmetična dejstva, ki 

jih obvlada (pare ali aritmetična dejstva, ki imajo oba faktorja enaka ali manjša od 5) in 

potem prišteje preostalo število (Kavkler, 1997a).  

Tisti učenci, ki ne zmorejo priklicati pravilnega odgovora iz dolgotrajnega spomina, si 

pomagajo z drugimi, različnimi strategijami, kot so na primer ugibanje, štetje s prsti ali 

glasno štetje (Sousa, 2007, v Farič, 2015). 

Učenci mnogo prej prikličejo osnovna aritmetična dejstva množenja kot seštevanja (Miller 

in Parades, 1900, Siegler, 1988, Geary, 1994, v Kavkler, 1997a). Za učenje poštevanke so 

učenci bolj motivirani, ker se jo lahko učijo mehanično. Če je le mogoče, se jo naučijo tako, 

da prikličejo dejstva iz dolgotrajnega spomina, saj vse druge metode terjajo veliko več časa. 

Posebno hitro lahko prikličejo aritmetična dejstva za naloge, ki imajo oba faktorja manjša 

od 5 (Kavkler, 1997a). 

Za avtomatizacijo poštevanke je zato potrebno narediti veliko vaj. Z večjo količino vaj 

dosežemo hitrejši priklic informacij iz dolgoročnega spomina (Geary, 1994, v Ferlin, 2017). 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Tjaša Tavčar: magistrsko delo 

11 
 

2.4.3 NAPAKE PRI POŠTEVANKI 

 

Pri nekaterih učencih se pojavljajo težave z avtomatizacijo poštevanke. Vzroki so lahko 

različni, in sicer gre lahko za neustrezno poučevanje poštevanke, neustrezne spodbude doma, 

prisotnost splošnih učnih težav, težave semantičnega spomina ali prisotnost specifičnih 

učnih težav (Gurganus in Wallace, 2005, v Ferlin, 2017). Zaradi omenjenih vzrokov začnejo 

učenci pri računanju delati različne napake. Geary (1994, v Farič, 2015) opredeljuje tri vrste 

napak pri poštevanki: 

- napake zamenjave števil (učenec prikliče usvojeno dejstvo poštevanke, vendar ta 

rešitev ni pravilna za trenutni račun, npr. 5 x 5 = 35, namesto 25); 

- napake zamenjave računskih operacij (učenec množenje zamenja z drugo računsko 

operacijo, npr. 9 x 2 = 11, namesto 18); 

- napake približka (učenec navede rezultat, ki je blizu pravilne rešitve, npr. 7 x 2 = 15, 

namesto 14). 

 

2.4.4 STRATEGIJE UTRJEVANJA POŠTEVANKE 

 

J. Vipavc in M. Kavkler (2015, str. 9) poudarjata, da mora učenje matematike učencem 

zagotoviti »občutek uspeha in izziv«. Učenci matematične naloge in probleme lažje 

razumejo, če je raven zahtevnosti primerna, če je pomoč dovolj ustrezna in če so prisotni 

učinkoviti učni pripomočki (Vipavc in Kavkler, 2015). 

Obravnava poštevanke zajema dva vidika matematičnega znanja, in sicer konceptualno 

znanje (kaj množenje pomeni) in proceduralno znanje (strategije, kako rešiti račun). Pri 

obravnavi poštevanke je pomembno, da začnemo s predpogoji, saj so ti osnova za usvajanje 

poštevanke do avtomatizacij. M. Kavkler (2014b) navaja sledeče predvaje za obravnavo 

poštevanke: 

- preštevanje skupnih predmetov (po 2, 5, 10 itn.), 

- miselno štetje v zaporedju (po 3, 4, 6 itn.), 

- štetje gibov, izvedenih v zaporedju (3 x 3 poskoki). 

Pri nadaljnji obravnavi računa poštevanke uporabljamo določeno zaporedje, in sicer naj bo 

v prvi vrsti življenjski besedni problem, sledi ponazarjanje z naravnimi predmeti, nato 

ponazarjanje s slikovnimi gradivi, ponazarjanje s krožci ter na koncu zapis seštevanja in 

prehod na množenje (Kavkler, 2014b). 

 

V nadaljevanju navajamo nekaj splošnih didaktičnih priporočil za usvajanje in utrjevanje 

poštevanke povzetih po Štrukelj (2011), Vipavc in Kavkler (2015) ter Ferlin (2017): 
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- upoštevamo načelo od konkretnega k abstraktnemu (na začetku se uporabi štetje in 

seštevanje s pomočjo konkretnih predmetov, šele kasneje se vključi štetje in 

seštevanje ob številski premici in stotičnim kvadratom), 

- pri posredovanju novih večkratnikov najprej uporabljamo konkretne predmete, nato 

preide na slikovni prikaz in na koncu na matematične simbole, 

- načelo od lažjega k težjemu (priporočen vrstni red ponavljanja večkratnikov je: 2, 4, 

5, 10, 3, 6, 7, 8, 9, 1), 

- delo po majhnih korakih, s poudarkom na utrjevanju, 

- jezik in navodila za naloge so jasni in enostavni, 

- utrjevanje poteka na različne načine, pri tem pa je učenec aktiven. 

Poleg zgoraj naštetih didaktičnih priporočil navajamo še nekaj priporočil za utrjevanje 

računov poštevanke (Kavkler, 2014b): 

- ponavljanje poštevanke v urejeni vrsti, 

- ponavljanje večkratnikov, 

- ponavljanje poštevanke mešano, 

- ponavljanje poštevanke vsak dan, a krajši čas, 

- ponavljanje poštevanke po vseh komunikacijskih poteh, 

- ponavljanje poštevanke z zanimivimi učnimi pripomočki, 

- ponavljanje poštevanke v prijetnem učnem okolju itn. 

 

 

2.4.5 VEDENJSKO-KOGNITIVNI PRISTOP ZA AVTOMATIZACIJO 

POŠTEVANKE 

 

Vedenjsko-kognitivni pristop je nastal na podlagi behaviorističnega pogleda na učenje in 

teorije podkrepitve, kognitivizma in konstruktivizma (Ferlin, 2017). Cilj pristopa je 

sprememba vedenja s pomočjo različnih vedenjskih tehnik in postopkov (Rotvejn Pajič, 

2001, v Ferlin, 2017). 

Društvo za vedenjsko-kognitivno terapijo (http://www.drustvo-vkt.org/12/kratek-opis-

terapij/, 2018) navaja, da pri vedenjsko-kognitivni terapiji klient in terapevt sodelujeta z 

namenom odkrivanja in razumevanja problemov, ki se pri klientu pojavljajo.  

Vedenjsko-kognitivni pristop lahko prenesemo na različna področja, med drugimi tudi na 

obravnavo otrok in mladostnikov z motnjo pozornosti in hiperaktivnosti (ADHD) ter na 

področje učnih težav (Rotvejn Pajič, 2001, v Ferlin, 2017). 

Pri vplivanju na vedenje izhajamo iz tistega, kar učenec zmore, napredek takoj pozitivno 

podkrepimo, hkrati pa ob tem ponudimo povratne informacije (Ferlin, 2017).  

Če vedenjsko-kognitivni pristop ob uporabi nekaterih elementov in principov prenesemo na 

drugo področje, ga imenujemo vedenjsko-kognitivna metoda. N. Anić (1984, v Ferlin, 2017) 

je na osnovi izhodišč vedenjsko-kognitivnega pristopa oblikovala vedenjsko-kognitivno 

metodo za izboljšanje branja.  

http://www.drustvo-vkt.org/12/kratek-opis-terapij/
http://www.drustvo-vkt.org/12/kratek-opis-terapij/
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Osnovna ideja vedenjsko-kognitivne metode za izboljšanje branja je delo na motivaciji, pri 

čemer delo povežemo z zadovoljstvom  (Košak Babuder, 2015). Pomemben poudarek je tudi 

na izboljšanju veščin branja. Bistvo treninga je torej poslušanje in prepoznavanje napak pri 

branju (Košak Babuder, 2015). S pomočjo metode dosežemo pri učencu samokontrolo, pri 

čemer preidemo od zunanje k notranji kontroli. Rezultat treninga z vedenjsko-kognitivno 

metodo za izboljšanje branja je sprememba v odnosu do branja in natančnost branja (Košak 

Babuder, 2015). 

Pri izvajanju vedenjsko-kognitivne metode za izboljšanje branja sodelujejo učenec, starši in 

mediator. Učenec mora vsak dan z enim od staršev aktivno izvajati vaje, ki jih dobi po 

navodilu mediatorja (Košak Babuder, 2011, Ferlin, 2017). Naloga staršev je, da beležijo in 

spremljajo napredek. Učenec je deležen pozitivne podkrepitve pri vsakem napredku (dobi 

dogovorjeno nagrado, različne privilegije…) (Košak Babuder, 2011, Ferlin, 2017). 

Na osnovi vedenjsko-kognitivne metode za izboljšanje branja (Anić, 1984) poteka trening 

avtomatizacije poštevanke S. Ferlin (2017). Cilj treninga je avtomatizacija poštevanke in 

povečanje notranje motivacije ob urjenju poštevanke. Pri treningu avtomatizacije 

poštevanke z vedenjsko-kognitivno metodo starši od strokovnjakov dobijo konkretna 

navodila za urjenje poštevanke doma. Trening je podrobneje predstavljen v empiričnem delu 

naše raziskave. 

 

2.5   MBN IN PROBLEMI 

 

2.5.1 OPREDELITEV MBN IN PROBLEMOV 

 

»Z matematičnimi nalogami in problemi se srečujmo v vsakodnevnem življenju.« (Kavkler, 

Magajna in Košak Babuder, 2015, str. 151). Z reševanjem MBN in problemov učenci 

razvijajo sistematičnost in sposobnost načrtovanja dela, razvijajo domišljijo ter intuitivno in 

ustvarjalno mišljenje (Vipavc in Kavkler, 2015). 

Matematični besedni problem so različni avtorji definirali kot besedni opis problemske 

situacije. Odgovor na to problemsko situacijo pa dobimo z uporabo matematičnih operacij 

(Verschaffel, Greer in De Corte, 2000, Kalan, 2015, v Kavkler idr., 2015, str. 152). 

V šolskem kurikulu so predvidene različne življenjske naloge, ki so lahko bolj ali manj 

kompleksne. Kompleksnost MBN se izraža v prisotnosti za problem nepomembnih 

informacij, skladenjski strukturi, večjemu številu korakov, potrebnih za rešitev problema, in 

potrebi po obvladovanju različnih drugih matematičnih veščin (npr. branje grafov kot pogoj 

za pravilno rešitev MBN itd.)  (Kavkler idr., 2015).  

Različni učenci različno doživljajo probleme. Pri pouku matematike je zaželjeno, da učitelji 

zastavljajo učencem problemske situacije. Tako se učenci naučijo raznolikih problemskih 

znanj (Kavkler idr., 2015). 
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2.5.2 USPEŠNOST REŠEVANJA MBN 

 

Reševanje MBN se začne s transformacijo verbalno (ustno ali pisno) podanih besedilnih 

problemov v simbolni matematični jezik, sledi izbira aritmetične operacije, nato izračun 

računa ali računov ter oblikovanje odgovora (Kavkler, 2014b). 

Uspešnost reševanja MBN je odvisna od različnih znanj, sposobnosti in spretnosti. Uspešni 

reševalci MBN in matematičnih problemov: 

- imajo visoke intelektualne sposobnosti;  

- imajo visoke numerične sposobnosti; 

- pozitivno stališče do reševanja MBN in matematičnih problemov; 

- so fleksibilni pri izbiri strategij; 

- preskakujejo korake v postopkih in prikličejo bolj splošne kot specifične podrobnosti 

problema, ki ga rešujejo; 

- razumejo informacije v problemu; 

- generalizirajo že usvojena znanja in strategije ter 

- uporabijo ustrezen mentalni model reševanja (Gonsalves in Krawec, 2014, v Kavkler 

idr., 2015). 

Za reševanje MBN so potrebni različni predpogoji oziroma različna znanja in veščine, in 

sicer (Kavkler idr., 2015): 

- aritmetična znanja in veščine, 

- jezikovna znanja, 

- kognitivne in metakognitivne strategije. 

 

Aritmetična znanja in veščine, potrebne za reševanje MBN 

Za uspešno reševanje MBN je potrebno, da ima učenec avtomatizirana aritmetična dejstva 

in postopke. Kognitivne osnove vključujejo tako razumevanje kot tudi rabo, proceduralnega 

znanja, deklarativnega znanja in konceptualnega znanja (Kavkler idr., 2015). 

Največ težav imajo učenci, ki imajo aritmetične učne težave in nimajo avtomatiziranih 

aritmetičnih dejstev in postopkov, ki ovirajo uspešnost reševanja MBN. Učenci z nižjimi 

dosežki pri matematiki namreč kažejo razvojni zaostanek v obvladovanju postopkov, 

razvojno drugačna pa je tudi raba aritmetičnih strategij, saj uporabljajo druge strategije 

nižjega reda namesto priklica aritmetičnih dejstev in postopkov, kar pomembno vpliva na 

uspeh pri matematiki v zadnjem triletju osnovne šole. Ti primanjkljaji pomembno vplivajo 

na uspešnost učencev tudi pri reševanju MBN (Kavkler idr., 2015). 

L. S. Fuchs in Fuchs (2006) sta ugotovila, da imajo pri reševanju MBN težave učenci, ki 

slabo obvladajo osnovne veščine ravnanja s števili, imajo slabši delovni in dolgotrajni 

spomin, jezikovne in bralne sposobnosti ter težave s pozornostjo in neverbalnimi 

sposobnostmi reševanja problemov.  
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Jezikovna znanja, potrebna za reševanje MBN 

Obvladovanje matematike zahteva poznavanje matematičnega besednjaka. Večji del tega 

besednjaka vključuje izraze, ki niso del vsakdanjega življenja. Razlage snovi in 

matematičnih pojmov, matematične naloge, navodila in druge informacije so pogosto 

podane v besedni obliki. Dobro razumevanje jezika, v katerem so te informacije podane, je 

tako predpogoj za uspešen sprejem in razumevanje informacij (Vipavc, 2015). 

Učenec mora poznati in razumeti pomen vseh matematičnih simbolov in izrazov, da lahko 

uspešno reši MBN. Jezikovne težave se odražajo na različne načine, in sicer v učenčevih 

slabših komunikacijskih sposobnostih, branju, pri razumevanju navodil, besedil in vprašanj 

v MBN, kompleksnih strukturah v povedih itn. (Kavkler idr., 2015). 

Jezikovni faktor, ki vključuje semantično procesiranje in nejezikovni faktor, ki zajema 

izvršilne funkcije, dobro razlikuje učence s težavami pri reševanju MBN od tistih, ki so pri 

tem uspešni. Na uspešnost reševanja MBN vplivajo poleg jezikovnih sposobnosti tudi 

sposobnost neverbalnega reševanja problemov, dolgoročni spomin, delovni spomin in 

pozornost (Fuchs in Fuchs, 2006). 

Težave predelovanja jezikovnih informacij so lahko ekspresivne ali receptivne. Receptivne 

jezikovne sposobnosti vplivajo na sposobnost poslušanja in branja, ekspresivne jezikovne 

sposobnosti pa vplivajo na govor in veščine pisanja. Komunikacija pri matematiki je 

pomemben del učenja matematike, ker s pomočjo komunikacije učenec razčiščuje in razlaga 

svoje ideje in pokaže razumevanje povezav in matematičnih argumentov. Pogosto smo 

premalo pozorni na to, da številni učenci ne znajo izražati idej in sodelovati v razpravi, zato 

potrebujejo pomoč pri učenju teh sposobnosti in spretnosti (Kavkler idr., 2015). 

 

Kognitivni in metakognitivni dejavniki reševanja MBN 

Avtorji poudarjajo velik pomen kognitivnih in metakognitivnih strategij za uspešno učenje 

in reševanje problemov in MBN. Kognitivne strategije predstavljajo postopke, ki jih učenci 

uporabljajo zato, da se naučijo, zapomnijo in razumejo gradiva, kar v MBN zahteva analizo, 

kombinacijo dejavnosti ter izbiro med pomembnimi in nepomembnimi informacijami 

(Kavkler idr., 2015).  

Metakognitivne spretnosti so spretnosti načrtovanja, zavedanja napak, učenja iz lastnih 

napak, spremljanja in prilagajanja lastne kognitivne dejavnosti. Te omogočajo učencu, da 

spremlja, preverja in ocenjuje ustreznost informacij (da znanje strateško uporabi pri 

reševanju MBN). Omeniti je potrebno tudi motivacijske strategije, ki so prav tako 

pomembne za učenčev dosežek. Motivacijske strategije spodbujajo učenčevo dejavnost in 

povečajo njegovo zanimanje za rešitev naloge. Učenec uporablja te strategije, ko vztrajno 

rešuje MBN od začetka do končne rešitve kljub težavam in motečim dejavnikom (Kavkler 

idr. 2015).  
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Matematično rezoniranje 

Matematično rezoniranje ali sklepanje je sposobnost, ki učencu »omogoča razumevanje 

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

oblikovanje logičnih sklepov, opis rešitev in prepoznavanje rabe teh rešitev.« (Magajna idr., 

2014, str. 27). Matematično rezoniranje zajema utemeljevanje procesov, postopkov in 

domnev. Tako se oblikujejo močni konceptualni odnosi in povezave, ki omogočajo učencu 

procesiranje novih informacij (Magajna idr., 2014).  

Posamezniki, ki imajo dobro razvito sposobnost matematičnega rezoniranja, zelo hitro 

računajo, zadržijo pomembne informacije v delovnem spominu med tem, ko računajo in 

dobro oblikujejo sheme, ki so jim kasneje v pomoč pri reševanju podobnih nalog (Geary, 

1994, v Kavkler, 2014a). 

D. Lucangeli, Tresoldi in M. Cendron (1998, v Kavkler idr., 2015) navajajo devet empirično 

dokazanih sposobnosti, ki najbolj vplivajo na reševanje MBN, in sicer: 

- semantična sposobnost razumevanja MBN (predstavlja najpomembnejši kognitivni 

proces za razumevanje vsakega besedila in tudi specifičnih izrazov v MBN, npr.: 

skupaj, več, manj kot itn.); 

- reprezentacija problema (narisana informacija, povzeta iz besedila MBN ter 

povezana v združeno strukturo – vizualna reprezentacija ima pomembno vlogo pri 

organizaciji podatkov in posledično vpliva na razumevanje povezav, pomembnih za 

rešitev MBN); 

- zmožnost kategoriziranja oz. klasifikacije MBN (omogoča učencu poznavanje 

globlje strukture problema); 

- metakognitivna analiza (vključuje vrednotenje ustreznosti rezultata, samoevalvacijo 

in supervizijo); 

- logično sklepanje (v povezavi z razumevanjem izrazov in relacij ali beleženjem 

informacij v zaporedju, kot so imenovane, brez upoštevanja odnosov med njimi); 

- kompleksnost in fleksibilnost reševanja MBN (vpliva na izbiro ustrezne strategije 

reševanja MBN, na težave zamenjave neučinkovite strategije z učinkovitejšo, 

sposobnost sledenja ustreznemu zaporedju korakov v postopkih itn.); 

- načrtovanje rešitev MBN (kadar učenec pred začetkom reševanja MBN ne pogleda 

problema kot celote, ne razmisli o tem, kako reševati nalogo, ampak kar začne z 

reševanjem); 

- preverjanje rezultatov (ker učenec ne zaupa v uspeh ne preverja rezultata, ali jih 

preverja predolgo, da dobi ponovno enak nepravilen rezultat itn.); 

- izvajanje enostavnih računskih dejavnosti (so problem učencev s težavami priklica 

aritmetičnih dejstev in postopkov). 
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2.5.3 PROCES REŠEVANJA MBN 

 

Ker ima reševanje MBN pomembno vlogo v učnem načrtu za matematiko je nujno, da učenci 

obvladajo ta kompleksni proces. Mayer (1985, v Kalan, 2014, str. 183) meni, »da pri 

reševanju MBN preveč pozornosti posvečamo računanju, premalo pa drugim vrstam znanja 

in spretnosti pri reševanju: matematičnem znanju, shemam, strateškemu znanju, jeziku in 

razumevanju.«. Vsak reševalec si mora namreč najprej nalogo dobro predstavljati, šele nato 

se lahko loti uspešnega reševanja. Predstavil je način reševanja, ki ima štiri kognitivne 

procese, združene v dve fazi (Mayer, 1985, v Kalan, 2014): 

- prva faza: »reprezentacija problema« – predstavlja spreminjanje besed in slik, ki so 

v MBN, v ustrezno mentalno reprezentacijo in ima dve podfazi: prevajanje in 

integracija (prevajanje predstavlja transformacijo trditev v besedilu v notranji 

reprezentirajoči model, integracija problema pa predstavlja povezovanje vseh trditev 

notranjega mentalnega modela v neko celoto ali shemo); 

- druga faza: »reševanje problema« - predstavlja prevajanje mentalnega modela v 

rezultat s pomočjo načrta in računanja in ima tudi dve podfazi: načrtovanje reševanja 

in računanje (načrtovanje reševanja obsega oblikovanje načrta reševanja naloge, ki 

vključuje točno določene korake reševanja v pravilnem vrstnem redu, podfaza 

računanje pa je končni del reševanja in predstavlja izvršitev načrta, ki temelji na 

prejšnjih treh korakih). 

Iz podatkov primerjalne študije (Askew in Willian, 1995, v Kavkler, 2007) so opazne razlike 

v načinu reševanja MBN med tistimi učenci, ki dosegajo dobre izobraževalne rezultate in 

tistimi, ki dosegajo slabe izobraževalne rezultate pri matematiki. V različnih starostnih 

obdobjih tudi različno pristopamo k reševanju MBN, in sicer: 

- otroci med četrtim in petim letom starosti začnejo takoj operirati z danimi 

informacijami, večinoma v istem zaporedju, kot so jih dobili; 

- otroci med šestim in devetim letom že porabijo nekaj časa za načrtovanje in se šele 

potem lotijo reševanja problema; so pa še vedno bolj usmerjeni na površinske 

informacije; 

- odrasli imajo v nasprotju z otroki jasno percepcijo o tem, da bo reševanje uspešnejše, 

če bodo dobro premislili o problemu, načrtovali rešitev in se šele potem lotili samega 

reševanja problema; 

- eksperti matematike pa največ časa porabijo za reprezentacijo problema, 

razumevanje, organizacijo znanja, načrtovanja rešitve, potem pa sledi krajši čas za 

reševanje problema (Askew in Willian, 1995, v Kavkler, 2007). 

 

2.5.4 NAPAKE PRI REŠEVANJU MBN 

 

Tudi pri reševanju MBN se pojavljajo napake, ki jih pogosto delajo učenci. Watson (1980, 

v Kavkler, 1997a) je s pomočjo Newtmanove klasifikacije analiziral napake, ki jih učenci 

delajo pri reševanju MBN. Napake so lahko povezane: 
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- z bralno sposobnostjo, ki učencu omogoča branje naloge in prepoznavanje besed ter 

simbolov; 

- z razumevanjem vprašanj, splošne vsebine in specifičnih terminov ter simbolov; 

- s transformacijo, od katere je odvisno, ali učenec izbere ustrezni matematični proces; 

- s procesnimi veščinami, ki omogočajo izvedbo potrebnih matematičnih operacij in 

- s kodiranjem, ki omogoča zapis odgovora v ustrezni obliki (Watson, 1980, v Kavkler, 

1997a). 

Avtor izpostavlja, da lahko napake pri reševanju MBN nastanejo tudi zaradi pomanjkanja 

motivacije za delo in slabše pozornosti.  

 

2.5.5 DOBRA POUČEVALNA PRAKSA 

 

Pri izbiri metod in oblik dela mora učitelj izhajati iz dobre poučevalne prakse, ki naj jo izvaja 

za vse učence, brezpogojno pa za učence z učnimi težavami. Za uspešnost reševanja MBN 

so pomembne kognitivne komponente, ki morajo biti poučevane v okviru dobre poučevalne 

prakse, da podpirajo prenos znanja. Ravno zato učitelj v procesu poučevanja ne poudarja le 

vsebin, temveč tudi kako, kdaj in kje bo učenec znanje uporabil. Učitelj lahko pri tem uporabi 

sledeče učinkovite učne metode za razvoj potrebnih kompetenc (Kavkler in Košak Babuder, 

2015): 

- raznolike in številne ponazoritve konceptov in nalog (diagrami, naravni predmeti, 

življenjski problemi), 

- spodbujanje povzemanja, spraševanja in razlaganja (povzetki vsebin na koncu ure), 

- vključevanje učencev v raznolike naloge (učitelj jih ob tem vodi in spodbuja, daje 

povratne informacije itd.), 

- poučevanje s pomočjo primerov (npr. modeliranje postopka korak za korakom in 

razlaga razlogov za izvedbo vsakega koraka), 

- povečanje učenčeve motivacije (povezava vsebin z zanimanji učencev, izkušnjami), 

- rabo formativnega ocenjevanja (spremljanje procesa učenčevega učenja, povratne 

informacije). 

Med učinkovitejše postopke premagovanja težav pri reševanju MBN spada tudi strateško 

poučevanje, ki vključuje identifikacijo učinkovitih strategij reševanja MBN in identifikacijo 

ključnih komponent uspešnega poučevanja strategij reševanj MBN. Strategije reševanja 

MBN se kot vse druge strategije spreminjajo in razvijajo. Kot učinkovit sistem za vse tipe 

učencev se je izkazal sistem kognitivnega strateškega poučevanja. Osnova za razvoj 

kognitivnih strategij poučevanja je eksplicitno ali direktno poučevanje. Označujejo ga zelo 

strukturirane in organizirane učne ure; ustrezne ključne informacije in opore, ki vodijo 

proces do praktičnega poučevanja; kognitivno modeliranje; interakcije med učiteljem in 

učencem; takojšna ustrezna povratna informacija, pozitivno spodbujanje; prenaučenost, ki 

jo dosežemo z veliko vajami (Montague, 2003, v Kavkler in Košak Babuder, 2015).  

Danes je velik poudarek tudi na uresničevanju strategij učinkovitega sodelovanja. Kinder in 

Stein (2006) navajata, da se dosežki učencev pri reševanju MBN izboljšajo, če v proces 
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poučevanja vključimo pomoč vrstnikov. Vrstniki lahko z učenci, ki imajo težave pri 

reševanju MBN, urijo predpogoje za reševanje MBN in učenje reševanja MBN po modelu 

(učenec z učnimi težavami lahko posnema vrstnika).  

Poučevanje v paru predstavlja strategijo učinkovitega sodelovalnega poučevanja, kjer npr. 

učitelj in specialni in rehabilitacijski pedagog »skupaj načrtujeta, izvajata in evalvirata 

proces poučevanja za vse učence« (Kavkler in Košak Babuder, 2015, str. 187). Pri takem 

poučevanju pridobijo vsi, saj na eni strani učenci s težavami pri učenju matematike izboljšajo 

matematične izobraževalne dosežke, veščine, samopodobo in vrstniške odnose, na drugi 

strani pa učenci, ki so rizični za učni neuspeh, bolje izrabijo čas poučevanja in bolj 

napredujejo, pri tem pa napredujejo tudi strokovni delavci (Kavkler in Košak Babuder, 

2015). K strategijam učinkovitega sodelovalnega poučevanja spadajo na primer: poučevanje 

po skupinah, uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije in prilagajanje besedil in 

tekstov z MBN pri učencih z učnimi težavami pri matematiki (Kavkler in Košak Babuder, 

2015).  

 

2.5.6 STRATEGIJE REŠEVANJA MBN 

 

V nadaljevanju predstavljamo nekaj zbranih strategij reševanja MBN, ki pripomorejo k 

uspešnejšemu reševanju MBN.  

 

UPOP strategija (Maccini in Gagnon, 2006, v Kavkler in Košak Babuder, 2015) 

Ugotovi bistvo problema. 

Prevedi problem v računski simbolni zapis. 

Odkrij odgovor na zastavljeni problem. 

Preveri rešitev problema. 

 

Strategija dopolnjevanja MBN (Krech in Novelli, 2006, v Kavkler in Košak Babuder, 

2015) 

Pri tej strategiji učencem ponudimo besedilo z MBN, v kateri manjka nekaj ključnih besed 

in številk. Učenec na ta manjkajoča mesta (črtice) vstavi manjkajoče samostalnike, glagole, 

pridevnike in števila.  

 

5-stopenjska strategija reševanja MBN (Gonsalves in Krawec, 2014, v Kavkler in Košak 

Babuder, 2015). 

1. korak: Razčleni MBN na podprobleme. 

2. korak: Odloči se, kateri model ponazoritve MBN boš uporabil. 

3. korak: Z izbranim modelom  ponazoritve uredi podatke. 

4. korak: Napiši in reši račun. 
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5. korak: Naredi preizkus. 

 

Metakognitivna strategija reševanja MBN – PVP (Montague, 1997, v Kavkler, 2014b). 

1. Povej – Kaj je problem? Kaj ti naloga pove? 

2. Vprašaj – Katero informacijo iščeš? Kaj je v nalogi podano in kaj ne? 

3. Preveri – Ali si izbral pravo informacijo? Ali si nalogo pravilno izračunal? 

 

Kognitivno-metakognitivni model reševanja MBN (Montague, 1997, v Kalan, 2014) 

Kognitivni del strategije se združuje z metakognitivnim delom strategije, in sicer s PVP 

strategijo, ki je bila pred tem predstavljena. Učenec s pomočjo tega slednjega dela spremlja 

lasten postopek pravilnosti reševanja problema. 

1. Preberi (za razumevanje) 

2. Parafraziraj (lastne besede) 

3. Vizualiziraj (skica ali diagram) 

4. Predpostavljaj (načrtuj reševanje) 

5. Oceni (predvidi rezultat) 

6. Izračunaj (aritmetika) 

7. Preveri (prepričaj se, da je vse prav) 

 

Strategija 5 korakov (Kavkler, 2014b) 

1. Razumevanje - katere izjave so točne? 

2. Katere podatke poznamo? 

3. Katero informacijo iščemo? Preberi nalogo in ugotovi. 

4. Ocena rezultata - približen izračun. 

5. Reši nalogo – ugotovi, katera je pravilna rešitev naloge. 

 

 

2.6  UČNE TEŽAVE 

 

Učne težave so zapleten pojav, ki se pojavlja pri velikem številu učencev. Strokovnjaki 

menijo, da je učna neuspešnost eden najtežje rešljivih problemov, s katerimi se spoprijemajo 

sodobne države, med njimi tudi Slovenija (Magajna idr., 2008).  

»Učne težave delimo na splošne učne težave in specifične učne težave.« (Magajna idr., 2008, 

str. 10). Učenci s splošnimi učnimi težavami imajo za razliko od njihovih vrstnikov precej 

večje težave pri usvajanju znanja in spretnosti pri enem ali več izobraževalnih predmetih. 

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

dosežke pri matematiki in pogosto tudi pri drugih predmetih (Magajna idr., 2008). Specifične 

učne težave pa se kažejo z zaostankom v zgodnjem razvoju ali težavah na sledečih področjih: 
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pomnjenja, branja, mišljenja, pisanja, pravopisa, pozornosti, računanja, koordinacije, 

komunikacije, socialne kompetentnosti in čustvenega dozorevanja (Magajna idr., 2008).    

 

2.7  UČNE TEŽAVE PRI MATEMATIKI 

 

M. Kavkler (2007) navaja, da so učne težave pri matematiki najpogostejše učne težave, zato 

moramo biti na njih veliko bolj pozorni, saj so povezane z različnimi matematičnimi 

področji, kot so aritmetika, geometrija, algebra, trigonometrija itd. (Kavkler, 2007). 

»Učne težave pri matematiki se razprostirajo na kontinuumu od lažjih do zelo izrazitih, od 

kratkotrajnih do vseživljenjskih, od tistih, ki so prisotne le na enem področju učenja 

matematike, do tistih, ki povzročajo splošno matematično neuspešnost« (Garnett, 1998, v 

Kavkler, 2007, str. 80). 

L. Magajna idr. (2008) navajajo najpogostejše ovire, s katerimi so povezane učne težave pri 

matematiki: 

- spominske težave in slabše razvite strategije, 

- jezikovne in komunikacijske težave, 

- primanjkljaji, povezani s procesi in strategijami reševanja besednih problemov, 

- nizka motivacija, slaba samopodoba in zgodovina učne neuspešnosti. 

Specifične učne težave (v nadaljevanju SUT) pri matematiki razdelimo na: 

- lažje SUT pri matematiki: vplivajo na posameznikove učne dosežke zaradi različnih 

posebnih potreb na področju učenja matematike; 

- zmerne SUT pri matematiki: vplivajo na posameznikove učne dosežke pri 

matematiki v tolikšni meri, da jih odrasli v domačem in šolskem okolju prepoznajo; 

- težke SUT ali primanjkljaji na posameznih področjih učenja (v nadaljevanju PPPU): 

prisotne so pomembno večje kakovostne in količinske razlike v matematičnih 

znanjih in spretnostih, kot bi jih pričakovali glede na starost, intelektualne 

sposobnosti, trud učenca, dobro poučevalno prakso in pomoč staršev (Vipavc in 

Kavkler, 2015). 

Za prepoznavanje učenca s težjimi SUT, oziroma PPPU pri matematiki je poleg učne 

neuspešnosti potrebno ugotoviti prisotnost vseh naslednjih pet kriterijev (Vipavc in Kavkler, 

2015): 

 

1. kriterij: neskladje med strokovno določenimi in utemeljenimi pokazatelji 

intelektualni sposobnosti in dejansko uspešnostjo na področjih učenja matematike;  

2. kriterij: obsežne, izrazite težave pri učenju matematike na področju konceptualnega, 

deklarativnega, proceduralnega in/ali problemskega znanja matematike;  

3. kriterij: slabša učinkovitost učenja matematike zaradi pomanjkljivih in/ali motenih 

kognitivnih, metakognitivnih strategij in motenega tempa; 
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4. kriterij: motenost enega ali več psiholoških procesov, kot so pozornost, spomin, 

jezikovno procesiranje, socialna kognicija, percepcija, koordinacija, časovna in 

prostorska organizacija ter organizacija informacij;  

5. kriterij: izključene senzorne okvare, motnje v duševnem razvoju, čustvene in 

vedenjske motnje, kulturna in jezikovna različnost in neustrezno poučevanje kot 

glavni povzročitelji primanjkljajev, čeprav se lahko pojavijo skupaj z njimi. 

 

Geary (1994, v Kavkler, 2007) SUT pri matematiki deli na SUT pri aritmetiki in diskalkulijo. 

Diskalkulija je lahko pridobljena ali prirojena (razvojna). Če je pridobljena, je to posledica 

določene oblike možganske okvare (npr. po poškodbi glave). Osebe s pridobljeno 

diskalkulijo imajo težave z dojemanjem števil in aritmetičnih operacij. Pri osebah z razvojno 

diskalkulijo se kažejo težave na področju konceptualnega, proceduralnega in deklarativnega 

matematičnega znanja (Magajna idr., 2008). Pojavlja se tudi spacialna ali prostorka 

diskalkulija, pri kateri imajo učenci težave pri matematiki zaradi nezmožnosti vizualizacije 

matematike, torej gre za težave pri prostorski orientaciji, predvidevanju in prerisovanju (npr. 

učenje geometrije ni reševanju enačb), pogosto tudi na področju nebesedne komunikacije in 

socialne kognicije (Magajna idr., 2008). 

SUT pri aritmetiki so pogostejše kot diskalkulija. Učenec s SUT pri aritmetiki nima težav na 

vseh štirih področjih primanjkljajev, ampak le na dveh, in sicer pri avtomatizaciji 

aritmetičnih dejstev in postopkov. Učenci s SUT pri aritmetiki imajo slabši semantični 

spomin, ki vpliva na priklic aritmetičnih dejstev, proceduralne težave in vizualno-spacialne 

težave (Geary, 1994, v Vipavc in Kavkler, 2015). 

 

2.7.1 ZNAKI SUT PRI MATEMATIKI 

 

Učenci s SUT pri matematiki imajo težave na različnih področjih funkcioniranja, težave pa 

se pojavljajo tako v šolskem kot tudi v domačem okolju. M. Kavkler (2007) opredeljuje 

sledeča področja posebnih potreb učencev s SUT pri matematiki:  

- perceptivne sposobnosti, 

- verbalne sposobnosti, 

- pozornost in koncentracija, 

- konceptualno, deklarativno in proceduralno znanje, 

- motivacija, 

- emocije, 

- organizacija in načrtovanje, 

- fizične spretnosti, 

- sposobnosti socialne integracije. 
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2.7.2 MOTIVACIJA 

 

Učna motivacija je skupen pojem za vse vrste motivacij v učni situaciji, torej vse, kar daje 

pobude za učenje, ga usmerja, mu določa intenzivnost, trajanje in kakovost (Marentič 

Požarnik, 2016). V teoretičnih izhodiščih jo na kratko omenjamo zato, ker ima veliko vlogo, 

predvsem pri učenju matematike. Pri izvajanju treninga z učencem smo namreč morali 

izbrati vaje, ki so za učenca zanimive, motivacijske, ob tem pa smo mu posredovali 

podkrepitve in s tem spodbujali njegovo učno motivacijo s pohvalami, spodbudami in 

nagradami. 

B. Marentič Požarnik (2016) deli motivacijo na notranjo in zunanjo. Pri notranji motivaciji 

je vir podkrepitve v nas, pri zunanji motivaciji je vir podkrepitve zunaj nas. Notranja 

motivacija je trajna, zunanja pa traja, dokler so prisotne pohvale ali druge podkrepitve 

(Marentič Požarnik, 2016). 

 

2.7.3 UČENCI S SUT PRI MATEMATIKI IN MBN 

Ker imajo učenci s SUT pri matematiki težave z učenjem in priklicem aritmetičnega 

deklarativnega znanja in postopkov ter pomanjkljiv matematični besednjak, imajo težave že 

pri reševanju enostavnih MBN, ne zmorejo namreč transformirati in integrirati jezikovnih in 

numeričnih informacij MBN v ustrezno reprezentacijo, slabo berejo, ne izluščijo 

pomembnih informacij, imajo slabši delovni spomin in zato težje operirajo z več 

informacijami hkrati. Zaradi časovnega pritiska in vseh že omenjenih težav so učenci pri 

reševanju pogosto impulzivni, nezbrani in hitro odnehajo (Kalan, 2014). 

Rezultati raziskave o učencih z višjimi in nižjimi dosežki pri reševanju MBN (Kavkler idr., 

2015) so pokazali, da imajo učenci z nižjimi dosežki pri reševanju MBN slabše 

avtomatizirana aritmetična dejstva in postopke algoritma, manj fleksibilno uporabljajo 

aritmetična znanja  in tudi manj uspešno rešujejo MBN kot učenci z višjimi dosežki pri 

reševanju MBN, kar je pogojeno tudi z nižjo sposobnostjo nebesednega rezoniranja.  

Tudi Kalan (2014) je na podlagi analize raziskave, katere namen je bil identificirati 

značilnosti učencev z učnimi težavami pri matematiki in učencev brez težav pri matematiki 

na področju reševanja MBN, ugotovil, da učenci s težavami pri matematiki večkrat ne 

preberejo naloge, prebrane naloge slabše razumejo, si nalog grafično ne ponazorijo, ne 

uporabljajo načrtovanja reševanja z zapisom, ne zapišejo vedno odgovora in ne preverjajo 

pravilnosti reševanja.  

 

2.7.4 PRILAGAJANJE PROCESA POUČEVANJA 

 

V dokumentu Učne težave v osnovni šoli: koncept dela (Magajna idr., 2008), so našteta 

priporočila za poučevanje, ki jih učenci s SUT pri matematiki potrebujejo v procesu 

poučevanja in učenja, in sicer: 

- jasno opredeljene oblike pomoči, 
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- razumevanje in pripravljenost odraslega, da se jim pomaga, 

- preverjanje predznanja,  

- učenje po korakih, 

- življenjske in konkretno ponazorjene probleme, 

- sodelovalno učenje, 

- razvoj pojmovnega znanja, 

- razdelitev zapletenih nalog na dele, 

- pomoč pri priklicu dejstev in postopkov, 

- učenje postopkov z oporami, 

- učenje strategij rabe pripomočkov, 

- upoštevanje njihovih jezikovnih sposobnosti, 

- učenje matematičnih izrazov, 

- učenje strategij reševanja MBN in problemov, 

- pomoč in prilagoditev nalog gibalno manj spretnim učencem, 

- organizacija vrstniške pomoči, 

- spodbujanje, razvijanje učenčevih močnih področij in pozitivne samopodobe itn. 

(Magajna idr., 2008). 

Učitelj mora imeti realna pričakovanja do učenca, kar pomeni, da ne smejo biti previsoka ali 

prenizka. Pri tem potrebuje konkretne strokovne nasvete in strokovno pomoč ter ojačevanje 

(nagrade, spodbude, pohvale) (Kavkler, 2004). Prav tako je pomembno, da širše okolje 

poskrbi za strokovne in materialne vire (prav tam). 

Učencu s SUT pri matematiki je potrebno zagotoviti sledeče prilagoditve: 

- prilagoditve okolja (npr. prostor za delo v malih skupinah po kotičkih, prostor za 

pripomočke itn.); 

- prilagoditve časa (npr. več časa za avtomatizacijo veščin in utrjevanja znanja itn.); 

- prilagoditve učnih pripomočkov (npr. več slikovnega materiala, tabele s koraki, 

prilagojena gradiva itn.); 

- prilagoditve domačih nalog in drugih obveznosti (npr. količina in tip naloge); 

- prilagoditve pri preverjanju in ocenjevanju znanja (npr. kratke naloge, enostavna 

navodila, prevladuje naj ustno preverjanje itn.); 

- prilagoditve učnih metod in pristopov (npr. poudarjanje ključnih misli, enostavnejše 

razlage, učenje strategij korak za korakom itn.) (Kavkler, 2004). 

 

2.7.5 PRILAGODITVE UČNEGA OKOLJA 

 

Učno okolje zajema ne samo šolsko okolje, temveč tudi družinsko in širše okolje. Dejavniki 

učnega okolja se med seboj prepletajo, nahajajo pa se v učencu, učitelju, šoli in širšem 

okolju. A. Jereb (2011) deli učno okolje na fizično, didaktično, socialno in kurikularno. 

Prilagoditve fizičnega in socialnega okolja se manj spreminjajo, za vsako uro pa je potrebno 

spreminjati kurikularne in predvsem didaktične prilagoditve. 
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Prilagoditve fizičnega učnega okolja omogočajo učinkovito učenje, kot npr.: ustrezna 

svetloba in temperatura,  čista in vidna tabla, urejenost posameznikovih klopi itd. V sklopu 

didaktičnega učnega okolja učitelj učencem na primer omogoči uporabo različnih učnih 

pripomočkov, uporablja informacijsko komunikacijsko tehnologijo, prilagaja učne liste itd. 

V okviru socialnega učnega okolja učitelj poskrbi za pozitivno in delovno klimo v razredu, 

optimizem, ustrezno sodeluje s strokovnimi delavci in starši, nudi pomoč in podporo 

vrstnikom itn. Kurikularno učno okolje pa vključuje kakovosten učni načrt matematike, 

učenje strategij, dobro poučevalno prakso itd. Pri prilagajanju kurikula učitelj upošteva 

kontinuum močnih področij in primanjkljajev učenca (Vipavc in Kavkler, 2015). 

 

2.8  ORGANIZACIJA IN NAČRTOVANJE DELA 

 

Organizacija in načrtovanje dela sta pomembni področji funkcioniranja človeka in sta zelo 

pomembni za posameznika v času izobraževanja in tudi kasneje v poklicnem življenju.  

Organizacija je zapletena sposobnost, ki zajema številne procese. Organizacijske spretnosti 

vplivajo na različne vidike življenja, od vsakodnevnih opravil, kot je načrtovanje prehrane, 

do bolj zapletenih prizadevanj, kot je na primer izdelava projekta ali naloge do določenega 

roka. Dobro razvita organizacija predstavlja za posameznika številne koristi, zato je 

pomembno, da imamo organizacijske spretnosti dobro razvite (Organization Skills Test, 

2018). Poznamo dve vrsti organizacije: kognitivno in fizično. Kognitivna organizacija 

omogoča mentalno organizacijo informacij, fizična organizacija pa se nanaša na organizacijo 

predmetov in prostora (Goldberg in Zwiebel, 2005).  

Načrtovanje pa je sposobnost izdelati načrt za dosego cilja ali za dokončanje naloge. 

Vključuje sposobnost odločanja o tem, kaj je pomembno in kaj ne (Dawson in Guare, 2010, 

v Mauko, 2016). Načrtovanje zahteva razumno odločanje, ki je osnovano na informacijah iz 

preteklih izkušenj in je pomembno tudi, ko govorimo o medčloveških odnosih (Vipavc, 

2015). 

Organizacija in načrtovanje spadata med izvršilne funkcije. Izvršilne funkcije opredeljujemo 

kot spretnosti, ki nam pomagajo izbirati med različnimi aktivnostmi in nalogami ter 

usmerjati našo pozornost  (Hart in Jacobs, 1993, Hudoklin, 2011, v Mauko, 2016). 

Dawson in Guare (2010, v Mauko, 2016) sta opredelila 12 področij izvršilnih funkcij, in 

sicer: 

- inhibicija odzivanja - opredeljujeta jo kot zmožnost razmisleka pred ukrepanjem. 

Omogoča nam, da ocenimo situacijo in ocenimo, kako bo nanjo vplival naš odziv. 

Učenci, ki imajo težave z inhibicijo odzivanja, rečejo ali reagirajo brez premisleka 

in so impulzivni; 

- delovno pomnjenje - je sposobnost ohraniti informacije v spominu med reševanjem 

kompleksnih nalog. Vključuje sposobnost učenja iz preteklih izkušenj in prenos teh 

izkušenj na sedanjo situacijo; 
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- samoregulacija čustev - je sposobnost upravljanja s čustvi za dosego nekega cilja, 

dokončanje naloge ali usmerjanje vedenja; 

- vzdrževanje pozornosti - je kapaciteta, ki nam pri določeni aktivnosti ali nalogi kljub 

motečim dejavnikom, dolgočasju ali utrujenosti omogoča vzdrževanje pozornosti; 

- začenjanje z aktivnostjo – je sposobnost učinkovito in pravočasno začeti z 

aktivnostjo brez nepotrebnega odlašanja; 

- načrtovanje – je sposobnost izdelati zemljevid za dosego cilja ali dokončanje naloge. 

Vključuje tudi sposobnost odločanja o tem, kaj je pomembno in na kaj naj damo 

poudarek ter kaj ni pomembno; 

- organizacija – je sposobnost ustvariti in vzdrževati sistem za urejanje informacij in 

materialov; 

- upravljanje s časom – je sposobnost ocene, koliko časa imamo na voljo, kako ga 

razdeliti ter kako ostati znotraj časovnih okvirjev in rokov; 

- v cilj usmerjeno vztrajanje – je sposobnost imeti cilj, mu slediti do njegovega 

doseganja in ne odnehati zaradi drugih interesov; 

- prožnost – je sposobnost ponovnega pregleda in posodabljanja načrtov, ko naletimo 

na ovire, nove informacije ali napake; 

- stresna toleranca – je sposobnost uspeti v stresni situaciji in biti kos negotovosti in 

spremembam; 

- metakognicija – je sposobnost v določeni situaciji pogledati nas s ptičje perspektive, 

je sposobnost opazovanja, kako rešujemo probleme. 

 

Razvijanje organizacijskih spretnosti in spretnosti načrtovanja je ključnega pomena za 

učenca, saj razvoj le-teh vpliva na ostala področja njegovega funkcioniranja.   

Organizacijske spretnosti in spretnosti načrtovanja imajo odločilen pomen za učenčev učni 

uspeh in za njegov občutek nadzora nad lastnim življenjem. Nekateri učenci kažejo znake 

neorganiziranosti že zelo zgodaj, pri nekaterih pa se ti znaki pokažejo šele v srednji šoli ali 

na fakulteti. Pomembno je, da učencem s težavami na področju organizacijskih veščin in 

veščin načrtovanja pomagamo sistematično razvijati to področje (Goldberg in Zwiebel, 

2005).  

 

Organizacijske spretnosti zajemajo različna področja posameznikovega delovanja. Na 

podlagi Vprašalnika o organizacijskih spretnostih opredeljujemo različne organizacijske 

spretnosti (Organization Skills Test, 2018): 

 

Organiziranost v šoli/na delovnem mestu 

Slaba organiziranost na delovnem mestu ali v šoli se lahko kaže v ne opravljanju obveznosti 

do dogovorjenih rokov, izgubljenih pomembnih dokumentov in v nižji delovni oziroma učni 

neuspešnosti (Organization Skills Test, 2018). 
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Osebna organiziranost  

Pomanjkljive organizacijske spretnosti se lahko na področju osebne organiziranosti kažejo 

v pozabljanju pomembnih datumov, izgubljanju pomembnih dokumentov ter ne opravljanju 

potrebnih zadolžitev  (Organization Skills Test, 2018). 

Miselna organiziranost  

Predstavlja uspešno načrtovanje in oblikovanje govorov, sestankov in diskusij, sposobnost 

preoblikovati in sporočati svoja mnenja in razčlenjevanje težkih informacij na manjše in bolj 

razumljive dele (Organization Skills Test, 2018). 

Strategije 

Strategije predstavljajo postopke, s pomočjo katerih si pomagamo, da ostanemo 

organizirani. Strategije so na primer načrtovanje delovnega načrta, razčlenitev zahtevnih 

nalog na krajše dele (Organization Skills Test, 2018). 

Osebna urejenost 

Osebe, ki imajo dobro razvito osebno urejenost, imajo sposobnost, da se ločijo od stvari, ki 

jih več ne potrebujejo, predmete hranijo na določenih mestih in običajno počistijo za seboj 

(Organization Skills Test, 2018). 

Časovna organiziranost 

Osebe z zelo dobro razvito časovno organiziranostjo imajo dober občutek za čas in si znajo 

določiti prioritete. Realne so pri ocenitvi časa, ki ga potrebujejo za opravljanje določenega 

opravila, uspešno izpeljejo in dokončajo delo ter znajo bolje uravnavati svoj čas s prijatelji, 

delom, družino in svojimi potrebami (Organization Skills Test, 2018). 

Samomotivacija 

Samomotivacija pomeni, da se za opravljanje določenega opravila ali zadolžitve zanašamo 

samo nase, na svojo lastno pobudo in ne na spodbudo druge osebe. Omenjena sposobnost je 

ključnega pomena za to, da ostanemo organizirani (Organization Skills Test, 2018). 

 

2.8.1 UČENCI S SUT PRI MATEMATIKI IN PODROČJE ORGANIZACIJE IN 

NAČRTOVANJA DELA 

 

Učencu s težavami na tem področju je potrebno pomagati celostno in sistematično. Če 

želimo, da bo v nadaljnjem izobraževanju, karieri in vsakodnevnem življenju ustrezno 

funkcioniral, mu moramo pomagati tako v šolskem okolju kot tudi doma. Težave na 

področju organizacijskih spretnosti in spretnosti načrtovanja lahko razvijamo s pomočjo 

vloženega truda in časa. Dobro razvita sposobnost organizacije in načrtovanja namreč 

pozitivno vpliva na razne vidike posameznikovega življenja. Potrebno pa se je zavedati, da 

teh spretnosti ne moremo razviti čez noč, saj je za to potreben čas (Organization Skills Test, 

2018). 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Tjaša Tavčar: magistrsko delo 

28 
 

Težave učencev s SUT pri matematiki se ne kažejo samo pri šolskem učenju  matematike, 

ampak tudi v vsakodnevnem življenju. Težave imajo na primer z odčitavanjem klasične ure 

s kazalci, z razumevanjem strukture koledarja in ure ter z učenjem geometrije (zaradi slabe 

povezave prostorskega zaznavanja in vidne predstave). Prav tako si na primer težje 

zapomnijo telefonsko številko ali pa le-te ne prepoznajo. Učenci težje ocenijo, kako dolgo 

na primer traja ena ura, kaj lahko v tej uri naredijo, posledično imajo težave z načrtovanjem 

dejavnosti – z načrtovanjem časa za domačo nalogo, obveznosti doma, opravila, 

pospravljanje sobe itn. Veliko učencev s SUT pri matematiki posledično potrebuje v 

vsakodnevnem življenju trdno strukturo; oblikovan urnik aktivnosti, navedbo zaporednih 

korakov izvedbe posamezne dejavnosti (Vipavc, 2015). 

Samo načrtovanje dejavnosti zahteva razumno odločanje, kar pomeni, da imajo najstniki 

lahko očitne težave tako pri načrtovanju in ukvarjanju s hobiji kot tudi pri sklepanju 

prijateljstev, zato pri tem rabijo veliko podpore in pomoči (Adler, 2008). Ravno tako se 

pojavljajo težave pri rokovanju z denarjem, prisotne so tudi slabše sposobnosti pomnjenja, 

in sicer ne samo, da pozabijo, kaj in kdaj morajo nekaj narediti, pozabijo tudi na dogovore z 

drugimi (Vipavc, 2015). 

Učenci, ki imajo težave na področju organizacije, pri svojem delu potrebujejo organizacijske 

sheme. Dawson in Guare (2010, v Mauko, 2016) navajata nekaj izmed organizacijskih shem, 

ki se jih učenci lahko naučijo: 

- sistem pospravljanja sobe (npr.: učenci shranjujejo svoje stvari v plastičnih posodah 

z oznakami), 

- sistem za organizacijo šolskega torbe (npr.: učenec ima v torbi posebne predale za 

malico, denar ali opravičila), 

- sistem za organizacijo šolskega dela (npr.: učenec uporablja barvne mape za 

razlikovanje nalog, ki so že opravljene od tistih, ki jih je še treba dokončati) in 

- sistem za organizacijo učenčevega prostora doma in v šoli. 

 

2.8.2 STRATEGIJE ZA RAZVIJANJE ORGANIZACIJSKIH SPRETNOSTI IN 

SPRETNOSTI NAČRTOVANJA  

 

Organizacijske spretnosti in spretnosti načrtovanja lahko razvijamo s pomočjo različnih 

strategij. Shore (1998) navaja nekaj načinov in strategij, s pomočjo katerih lahko tudi učitelj 

v šoli pomaga razvijati organizacijske spretnosti in spretnosti načrtovanja, in sicer: 

Zagotavljanje strukture in rutine 

Učitelj zagotovi učencem strukturo in rutino. Jasno jim predstavi šolska pravila in jim sproti 

pove, kaj potrebujejo za naslednji dan. Šolski urnik lahko povzroči kar nekaj zmede takrat, 

ko mora zamenjati številne učitelje ali pa se seliti v druge učilnice. Dobro je dati učencem 

določene dejavnosti vedno ob istem dnevu v tednu. Učenci naj si urnik prilepijo na šolsko 

mizo. 
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Ohranjanje čiste delovne mize 

Učitelj lahko pripravi navodilo za pospravljanje mize in ga opremi s sličicami. Učenci naj 

ga imajo na začetku vedno na mizi. Šolski zvezki naj bodo označeni z imenom šolskega 

predmeta ali pa naj bodo oviti v različne barve, glede na predmet. 

Pospravljanje šolske klopi naj bo vključeno v šolski urnik 

Učitelj naj pospravljanje šolske klopi omeji s časom v okviru pouka. Lahko oblikuje tudi 

seznam, v katerega vpisuje učence, ki so v ustreznem času pospravili šolsko klop. 

Učitelj naj v razredu zagotovi prostor za shranjevanje papirjev, delovnih zvezkov in 

učbenikov 

Učitelj učence navaja, da po končani dejavnosti pripomočke pospravijo na dogovorjena 

mesta v razredu (predali, škatle itd.). 

Učenci naj za shranjevanje šolskih pripomočkov uporabljajo peresnico 

Vse šolske pripomočke naj imajo učenci shranjene v peresnicah. Učitelj lahko preveri 

peresnico. 

Spodbujanje odgovornosti, da učenci k pouku prinašajo ustrezne pripomočke 

Učitelj naj z učenci skupaj pregleda, če imajo vsi potrebne pripomočke za delo. Skupaj lahko 

naredijo tudi seznam pripomočkov in ga nalepijo na steno. 

Jasna in enostavna navodila 

Učitelj naj podaja čim krajša navodila, poudarjena naj bo glavna misel. Sproti naj preverja 

razumevanje navodil in demonstrira zahtevnejša navodila. 

Delovni listi brez odvečnih informacij 

Na delovnem listu naj učitelj omeji število informacij in izpostavi le bistvene informacije, 

ki so lahko zapisane krepko. 

Učitelj lahko učencu dodeli sošolca svetovalca 

Učitelj izbere dovolj zrelega in odgovornega sošolca, ki lahko pomaga drugemu premagovati 

težave. Učenec, ki ima težave se obrne na sošolca, šele nato na učitelja. 

Organizacija časa 

Učitelj v pouk vključuje čim več dejavnosti za ozaveščanje občutka za čas.  

 

Tudi starši lahko pomagajo svojim otrokom razviti pozitivne organizacijske veščine in 

veščine načrtovanja s številnimi pristopi in strategijami. V nadaljevanju predstavljamo 

konkretne strategije za organizacijo časa, pripomočkov, prostora, dela in prostega časa, za 

opravljanje domače naloge ter priporočila za starše, učitelje in učence. 
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2.8.2.1 Strategije za organizacijo časa 

 

Upravljanje s časom zahteva višje kognitivne funkcije, saj je potrebno razvrstiti dogodke v 

zaporedje in določiti trajanje dogodkom ali dejavnostim (Kavkler, 2014b). Časovna 

organizacija terja: 

- oceno porabe časa za določene aktivnosti v enem dnevu, tednu, mesecu ali letu in 

- določanje prioritet (Kavkler, 2014b). 

Časovna organizacija naj bi se izboljšala s pisanjem dnevnega in tedenskega urnika 

dejavnosti. Najprej naj učenec zapiše fiksne termine, nato kar je potrebno narediti in 

nazadnje tisto, kar želi narediti (Kavkler, 2014b). 

Primer konkretne strategije: 

Tedenski in dnevni urnik dejavnosti – Priloga 1 

Učenca je dobro čim prej navajati na urnik. V šoli imajo šolski urnik, katerega naj ima učenec 

tudi doma na vidnem mestu, saj ga potrebuje vsak dan, ko pripravlja torbo za naslednji dan 

in dela domače naloge za različne predmete (Krstulović. Štular, Camloh in Milavec, 2016).  

Učencu lahko naredite urnik dnevnih aktivnosti, in sicer za vsak teden posebej. 

 

2.8.2.2 Strategije za organizacijo pripomočkov 

 

Tako v šolskem kot tudi domačem učnem okolju je dobro, da ima učenec dober pregled nad 

tem, kje se njegove stvari nahajajo. Če bodo vedno na istem mestu (in jih bo tudi sam 

pospravljal na isto mesto), jih bo takoj našel in s tem ne bo izgubljal časa. Doma naj bodo 

stvari, ki jih vsakodnevno uporablja, organizirano postavljene na določenih mestih (Shore, 

1998). 

Primer konkretne strategije: 

Mapa za organiziranje papirjev 

Učenec naj ima različne mape (fascikle), v katere shranjuje delovne liste in katerekoli druge 

liste, ki jih dobi v šoli, in sicer za vsak predmet posebej. Dobro je, da učenca navajate tudi 

na shranjevanje in organizacijo pomembnih dokumentov, na primer spričeval, potrdil, 

priznanj itn. (Shore, 1998). 

 

2.8.2.3 Strategije za organizacijo prostora 

 

Organizacija prostora je pomembna še posebno pri učencih, ki imajo slabše razvite 

organizacijske spretnosti in veščine. Kot smo že prej izpostavili, je pomembno, da imajo 

stvari in pripomočki, ki jih učenec uporablja, vedno isti prostor in mesto. Prav tako mora 

učenec imeti dostop do vseh potrebnih pripomočkov (Kavkler, 2014b). 
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Primer konkretne strategije: 

Kartonček za pomoč pri urejanju delovnega prostora doma (Ganc, 2012) – Priloga 2 

 

2.8.2.4 Strategije za opravljanje domačih nalog 

 

Domače naloge so ene izmed najbolj pomembnih šolskih obveznosti, ki naj bi jih učenec 

izvrševal doma. Pri tem mu starši pomagajte in ga spodbujajte. Odnos do domačega dela naj 

bo pozitiven, hkrati pa učencu posredujte povratne informacije. Z rednim opravljanjem 

domačih nalog se bo učenec navadil določenega reda, odgovornosti in organizacije. Samo 

reševanje nalog predstavlja vajo in ponovitev obravnavane snovi. Predvsem je pomembno 

reševanje domačih nalog pri matematiki, saj so zelo pogoste, učne snovi pa je veliko. Na ta 

način se učenec sproti uči in ponavlja matematično snov. 

Primer konkretne strategije: 

Kartonček Domača naloga – tukaj sem! – Priloga 3 

 

Kartonček (najbolje, da je plastificiran) vsebuje navodila, oziroma seznam postopka 

opravljanja domače naloge po korakih. Učenec sledi vsaki točki in ko jo opravi, jo obkljuka. 

Po določenem času učenec ne potrebuje več kartončka za pomoč (Krstulović idr., 2016). 

 

2.8.2.5 Strategije za organizacijo dela in prostega časa 

 

Dejavnosti ali opravila, ki jih mora učenec narediti, formulirate na način, ki bo njemu blizu 

in s pomočjo katerega bo točno vedel, kdaj in kaj mora narediti. Poleg organizacije samega 

dela pa je dobro, da si učenec vsaj v grobem organizira tudi prosti čas (in ga seveda tudi 

kvalitetno preživi). Strategija z urnikom je lahko uporabna tudi za samo organizacijo dela in 

prostega časa. Z učencem na primer skupaj sestavite urnik opravil, katere mora opraviti (naj 

bodo to šolska ali domača opravila). Naredite lahko sezname, pri katerih učenec obkljuka 

vsako opravilo, ko je to končano. Primerna je uporaba tedenskega urnika za vsak dan 

posebej. Pri prostem času pa je pomembno, da upoštevate učenčeve želje in močna področja, 

saj bo tako z veseljem preživel prosti čas, pri katerem se bo tudi sprostil in oddahnil od šole 

(Krstulović idr., 2016). 

Primer konkretne strategije: 

Kartonček »Naredimo načrt!« (Krstulović idr., 2016) – Priloga 4  

 

2.8.2.6 Določanje prioritet dela 

 

Pri sami organizaciji dela in opravil (tudi domačih nalog) je pomembno, da učenca naučite 

določati prioritete tem opravilom. Mora se naučiti razumeti in razlikovati, kaj je bolj 

pomembno in kaj manj pomembno. Na ta način bo imel na primer opravljene vse pomembne 

stvari, v primeru, da mu zmanjka časa, pa bodo ostala za drug dan manj pomembna opravila, 
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ki jih je možno prestaviti. To sposobnost določanja prioritet uporabljamo ljudje vsakodnevno 

skozi celotno življenje, zato je izrednega pomena (Kavkler, 2014b). 

Primer konkretne strategije: 

Semafor prioritet OMV 

Pri strategiji semafor prioritet OMV gre za razporejanje opravil glede na nujnost: O – opravi 

takoj (rdeče barve), M – mudi se (rumene barve) in V – vzemi si čas (zelene barve). 

Nadgradnja strategije je, da material plastificirate in dodate samolepilne ježke; na ta način 

lahko opravila premikate po semaforju navzgor (Hršak idr., 2015). 

 

2.8.2.7 Dodatna uporabna priporočila za starše  

 

- Z otrokom skupaj načrtujte dejavnosti in urnike. 

- Redno  spremljajte, ali otrok opravi vsa opravila in domače naloge. 

- Otrok naj vam pomaga pri domačih opravilih, kjer je potreben določen postopek 

oziroma organizacija in načrtovanje, na primer pri kuhanju (dela po receptu, 

pripravlja sestavine itn.), pri nakupih v trgovini s seznamom, pospravljanju 

hiše/stanovanja, skrbi za sorojence itn. 

- Uporaba zemljevida kot pomoč pri načrtovanju – skupaj z otrokom določite cilj, nato 

vizualizirajte pot, po kateri boste prišli do tega cilja. Izgleda lahko kot pravi 

zemljevid, ki je za otroke bolj privlačen, prav tako pa se na ta način spodbudi sam 

proces načrtovanja.  

- Otroka spodbujajte in ga pogosto pohvalite. 

- Otroka navajajte na red že v zgodnjih letih otrokovega razvoja. 

- Otrok naj vsak teden pospravi in uredi zapiske in knjige. 

- Pri otroku lahko uporabljate nagrajevanje, vendar naj ne bo to za otroka edina 

motivacija (The Parent Letter, 2003). 

 

V nadaljevanju predstavljamo zadnje poglavje teoretičnih izhodišč, in sicer izpostavljamo 

pomembnost sodelovanja s starši. V naši raziskavi smo veliko sodelovali s starši, saj 

predstavljajo pomemben člen pri obravnavi učenca, nudenju pomoči, so vir informacij in 

vplivajo na učenca. 

 

2.9     SODELOVANJE S STARŠI 

 

Partnerstvo strokovnih delavcev s starši ima pomembno vlogo pri uveljavljanju 

izobraževanja učencev s posebnimi potrebami (Magajna, 2004). Posredovanje informacij 

med starši in strokovnimi delavci mora potekati dvosmerno. Posebno pozornost je potrebno 

nameniti tudi načrtovanju sodelovanja s starši (Kavkler idr., 2008). Sodelovanje s starši 
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lahko poteka na treh ravneh: »s starši vseh otrok na šoli, s starši v oddelku in s starši otroka 

s posebnimi potrebami.« (Kavkler idr., 2008, str. 7). 

Potrebno je uskladiti pravice in odgovornosti obeh partnerjev v dobro učenca. Starši so 

namreč tisti, ki lahko uvedejo postopek usmerjanja otroka ter sodelujejo pri pripravi in 

evalvaciji individualiziranih načrtov (Magajna, 2004).  

Uspešnejši so tisti učenci, katerih starši se aktivno vključujejo v izobraževanje, za razliko od 

učencev, katerih starši so bolj pasivni (Marentič Požarnik, 2012, v Ferlin, 2017). To se je 

pokazalo z boljšimi učnimi dosežki, motivacija za šolo je narasla ter postali so bolj 

samozavestni. Pogosto pa starši doma ne vedo, kako pomagati svojemu otroku na primeren 

način. To jim povzroča hude stiske in vpliva na odnose doma in v šoli. Zato je strokovna 

podpora za konkretno urjenje različnih veščin in šolske snovi doma nujno potrebna. To 

pomoč in podporo bi morali staršem večkrat nuditi učitelji in strokovni delavci (Marentič 

Požarnik, 2012). 

Najbolj zaželena in učinkovita oblika sodelovanja je partnersko sodelovanje. Partnersko 

sodelovanje je vrsta sodelovanja med učitelji in starši, pri čemer si vsi skupaj prizadevajo za 

nudenje čim bolj učinkovito in celostno podporo učencu z učnimi težavami. Ob tem je 

potrebno izpostaviti, da so pri takšni obliki sodelovanja tako učitelji kot tudi starši 

enakovredni partnerji (Čačinovič Vogrinčič, 2008, Jereb 2011, v Ferlin, 2017). 

Doma lahko starši otroku pomagajo pri domačih nalogah, ustvarjajo spodbudne pogoje za 

učenje, omogočajo prostore, svetujejo pri izbiri izbirnih predmetov, skupno sodelujejo pri 

dejavnostih doma itd. (Kalin idr., 2008). 

Učitelj mora s starši učencev z učnimi težavami vzpostaviti odnos zaupanja in sodelovanja 

ter upoštevati njihovo doživljanje ob majhnih napredkih, doseženih z veliko vloženega truda, 

učenčevega časa in časa njegovih staršev (Magajna, 2004). Pristop, ki je hkrati realen in 

pozitiven, je običajno najbolj učinkovit. L. Magajna (2004) navaja sledeče strategije, ki 

pripomorejo k temu učinkovitemu pristopu: 

- učitelj mora starše seznaniti z učenčevimi dejanskimi zmožnostmi in jim razložiti, 

kaj lahko od njega realno pričakujejo; 

- spodbujati jih mora, da ne obupajo zaradi manjših uspehov učenca in počasnega 

napredovanja, da vztrajajo v potrpežljivem in sistematičnem pristopu. Informacije o 

težavah uravnoteži s pozitivnimi informacijami o učencu; 

- starše je potrebno opozoriti tudi na opažena močna področja, saj jih lahko razvijajo 

tudi doma; 

- pomagati jim mora, da si ustvarijo ustrezne kriterije za definiranje uspeha in 

neuspeha, ter da razumejo, da je s trudom pridobljena pozitivna ocena za uspeh; 

- učitelj lahko staršem posreduje pomembna navodila za delo z učencem doma in jim 

svetuje glede optimalne obremenitve s šolskim delom; 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Tjaša Tavčar: magistrsko delo 

34 
 

- ob podpori učitelja bodo tudi starši lažje sprejeli počasnejši tempo napredovanja in 

učenčev način usvajanja gradiva, ki zahteva veliko dodatnega dela in veliko 

ponavljanja. 

 

L. Magajna in sod. (2008) poudarjajo, kako pomembno je, da si strokovni delavci pri starših 

pridobijo zaupanje. Delovati morajo usklajeno in timsko. Starši svojega otroka najbolje 

poznajo in ga spremljajo tudi v domačem okolju, kar pomeni, da lahko opazijo možno 

drugačno vedenje. Vse pridobljene informacije o funkcioniranju učenca so lahko strokovnim 

delavcem v veliko pomoč (Kavkler idr., 2008). 
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3 EMPIRIČNI DEL 

 

3.1 OPREDELITEV PROBLEMA 

 

Za avtomatizacijo poštevanke je potrebno narediti veliko vaj, saj se pridobljena znanja med 

učenjem poštevanke shranjujejo v dolgoročnem spominu. Če povečamo količino vaj, 

dosežemo, da bo priklic informacij iz dolgoročnega spomina mnogo hitrejši (Geary, 1994). 

Ker ima veliko učencev, s primanjkljaji na področju učenja matematike ali brez njih, težave 

pri učenju poštevanke, smo se odločili, da sestavimo trening, ki bo predstavljal izhodišča za 

pomoč omenjenim učencem. Poleg težav pri priklicu poštevanke se pri učencih s 

primanjkljaji na področju učenja matematike pogosto pojavljajo tudi težave pri reševanju 

MBN, saj uporabljajo za reševanje manjše število strategij, te pa so manj učinkovite kot tiste, 

ki jih uporabljajo njihovi vrstniki (Kavkler in Košak Babuder, 2015). Tako v vsakdanjem 

življenju kot tudi pri učenju imajo pomembno vlogo otrokove organizacijske spretnosti in 

spretnosti načrtovanja dela. Pomoč učencu pa je učinkovita šele takrat, ko pri učenju 

sodelujejo tudi starši. Velik izziv predstavlja namreč vzpostavitev ustreznega in pozitivnega 

odnosa med starši in strokovnimi delavci, kar je eden od ciljev našega izvajanja pomoči.  

Z raziskavo smo želeli opredeliti področja posebnih potreb učenca in mu s treningom 

pomagati pri razvijanju njegovih matematičnih spretnosti in razvijanju strategij za uspešno 

učenje matematike ter pri razvijanju strategij na področju organizacije in načrtovanja dela. 

Izhodišča treninga so lahko v pomoč specialnim in rehabilitacijskim pedagogom ter 

učiteljem, ki poučujejo učence s primanjkljaji na področju učenja matematike, s priročnikom 

pa smo želeli staršem predstaviti nekaj zbranih strategij dela, ki so uporabne v domačem 

okolju. S pomočjo raziskave smo ovrednotili tudi trening avtomatizacije poštevanke z 

vedenjsko-kognitivno metodo. Predstavili smo primer dobre prakse in učinkovit program, ki 

je uporaben tudi v nadaljnjem delu z otroki s primanjkljaji na področju učenja matematike.  
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3.2 CILJI RAZISKOVANJA IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

3.2.1 CILJI RAZISKOVANJA 

 

Glede na problem raziskave smo si zastavili osrednji cilj: 

- na podlagi ocenjenih posebnih potreb učenca s primanjkljaji na področju učenja 

matematike oblikovati in v sodelovanju s starši izvajati ter evalvirati trening urjenja 

poštevanke, reševanja MBN ter organizacije in načrtovanja dela. 

 

Na podlagi oblikovanega osrednjega cilja smo opredelili sledeča raziskovalna vprašanja: 

RV1: Katera področja primanjkljajev in posebnih potreb so opredeljena na podlagi ocene 

učenčevega funkcioniranja pred  začetkom treninga?   

RV2: Ali je trening, ki vključuje starše in strategije za urjenje poštevanke, reševanje MBN 

ter za razvijanje organizacije in načrtovanja dela, učinkovit? 

RV3: Kako starši ocenjujejo napredek učenca in uporabnost prejetega gradiva? 
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3.3  METODOLOGIJA 

 

3.3.1 RAZISKOVALNI PRISTOP IN METODA 

 

Raziskava predstavlja kvalitativno raziskavo in je bila izvedena v obliki študije primera. 

Metoda je kavzalna neeksperimentalna. 

 

3.3.2 RAZISKOVALNI VZOREC 

 

Vzorec je neslučajnostni namenski. Na podlagi pridobljenega soglasja o sodelovanju staršev 

smo v raziskavo vključili učenca, ki je bil ob začetku treninga star 10 let in 1 mesec, ob 

koncu treninga pa 10 let in 6 mesecev. Tomaž (ime učenca je izmišljeno) je v času raziskave 

obiskoval četrti razred osnovne šole. V tretjem razredu je pridobil odločbo o usmeritvi v 

izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, kot učenec 

s primanjkljaji na področju učenja matematike. Šola mu je zagotavljala dve uri tedensko 

dodatne strokovne pomoči, ki jo je izvajala specialna in rehabilitacijska pedagoginja.  

Iz različnih virov smo pridobili informacije o učencu in njegovem funkcioniranju, in sicer iz 

Strokovnega mnenja, Individualiziranega programa za 3. razred in 4. razred, 

nestrukturiranega opazovanja med testiranjem ter ustnih pogovorov s starši, specialno in 

rehabilitacijsko pedagoginjo, ki ga je imela v obravnavi, njegovo razredničarko in učencem. 

Tomaž je starejši otrok v štiričlanski družini. Potek mamine nosečnosti je bil normalen, prav 

tako je bil normalen tudi razvoj otroka. Največ težav ima pri avtomatizaciji poštevanke in 

reševanju sestavljenih MBN. Prav tako so prisotne težave na področju načrtovanja in 

organizacije dela, ki se kažejo v pozabljanju šolskih pripomočkov, pri načrtovanju učenja in 

opravljanju domačih nalog ter predvsem pri pomanjkanju organizacijskih strategij, ki bi mu 

šolsko delo precej olajšale. 

 

3.3.3 POSTOPKI ZBIRANJA PODATKOV 

 

Raziskavo smo izvajali na osnovni šoli na Dolenjskem. Uporabili smo kvalitativne in 

kvantitativne tehnike zbiranja podatkov. Informacije o značilnostih funkcioniranja učenca 

smo zbrali z merskimi inštrumenti, ki bodo v nadaljevanju predstavljeni, z nestrukturiranim 

opazovanjem, z analizama Strokovnega mnenja in Individualiziranega programa za učenca 

za tekoče šolsko leto ter iz osebnih pogovorov z učencem, specialno in rehabilitacijsko 

pedagoginjo, starši in razredničarko. Na podlagi ocene funkcioniranja učenca s primanjkljaji 

na področju učenja matematike in ugotovljenih posebnih potreb smo sestavili trening 

pomoči, ki smo ga izvajali z njim dvakrat tedensko po 1 uro, in sicer v obdobju treh mesecev 

(skupno 24 ur). Starši so v sodelovanju z nami izvajali trening avtomatizacije poštevanke z 

vedenjsko kognitivno metodo (Ferlin, 2017) v domačem okolju. Prav tako so doma s 

Tomažem urili organizacijske veščine s pomočjo priročnika, pripravljenega v namen 

raziskave. Na vsakem srečanju je učenec označeval svoje trenutno počutje na barometru 

počutja. Pred in po končanem treningu smo z učencem izvedli preizkuse za ugotavljanje 
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matematičnih znanj in spretnosti, ki so v sledečem poglavju našteti in oštevilčeni od 8 do 12, 

ter pridobljene rezultate primerjali med seboj.  

 

3.3.3.1 Merski pripomočki 

Informacije o značilnostih funkcioniranja učenca smo zbrali z naslednjimi merskimi 

pripomočki: 

1. Vprašalnik za ugotavljanje učnega stila (http://www.learning-styles-

online.com/inventory/, 2018),  

2. Vprašalnik za ugotavljanje učenčevega mnenja o učnem okolju (Kladnik, 

Plaskan, Strniša, Tavčar, Plečko in Žumbar, 2014),  

3. Ocena strategij seštevanja in odštevanja v obsegu do 100 (Vipavc, 2015),  

4. Sugermanov test za ugotavljanje računskih strategij (Sugerman, 1995),  

5. Naloge za ugotavljanje strategij štetja (Kavkler idr., 1997),  

6. Petminutni preizkus sestavljanja računov z vnaprej določenim rezultatom 

(Kavkler idr., 1997),  

7. Neformalni test za ugotavljanje matematičnega konceptualnega znanja pri 

besedilnih nalogah (Pori, 2011),  

8. Desetminutni test za ugotavljanje avtomatizacije aritmetičnih dejstev in 

postopkov (Kavkler, Tancig, Magajna, Rugelj in Lipec-Stopar, 1996),  

9. Petminutni preizkus preverjanja avtomatizacije poštevanke (Linasi, 2016), 

10. Test reševanja MBN  (prirejeno po: Centa, Frigelj in Rakun Beber, 2016, 

Cotič, Felda in Hodnik Čadež, 2016 in Cotič idr., 2012),  

11. Vprašalnik o organizacijskih spretnostih za učenca (Organization Skills Test, 

2018) in  

12. Anketni vprašalniki o oceni učenčevega znanja in spretnosti s področja 

matematike ter njegovega napredka za specialno in rehabilitacijsko 

pedagoginjo, starše, razredničarko in učenca (sestavili smo začetne in končne 

anketne vprašalnike).  

 

Opis merskih pripomočkov 

 

VPRAŠALNIK ZA UGOTAVLJANJE UČNEGA STILA (http://www.learning-styles-

online.com/inventory/, 2018) 

Vprašalnik za ugotavljanje učnega stila vsebuje 14 trditev, pri katerih učenec obkroži črko 

pred trditvijo, ki velja zanj. Pri vsaki trditvi izbira med 3 odgovori (a, b in c). Na koncu 

sešteje število odgovorov pod a, b in c. Če učenec obkroži največ trditev pod točko a, kaže 

pretežno na vidno tip, če obkroži več trditev pod točko b, pripada pretežno slušnemu tipu, 

če pa obkroži največ odgovorov pod točko c, kaže na pretežno gibalni tip. Trditve so 

prilagojene za razredno stopnjo osnovne šole.  

 

http://www.learning-styles-online.com/inventory/
http://www.learning-styles-online.com/inventory/
http://www.learning-styles-online.com/inventory/
http://www.learning-styles-online.com/inventory/
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VPRAŠALNIK ZA UGOTAVLJANJE UČENČEVEGA MNENJA O UČNEM OKOLJU 

– Priloga 5 

Vprašalnik za ugotavljanje učenčevega mnenja o učnem okolju (Kladnik, Plaskan, Strniša, 

Tavčar, Plečko in Žumbar, 2014) zajema 15 trditev, pri katerih učenec označuje stopnjo 

strinjanja, ali trditev zanj drži ali ne drži, in sicer na lestvici od 1 do 4. Trditve se nanašajo 

na to, kakšno mnenje ima učenec o načinih poučevanja učiteljev, primernosti prostorov na 

šoli, podajanju navodil za delo, obravnavanju vseh učencev, izražanju mnenj, sodelovalnem 

okolju in obvladovanju neprimernih situacij.  

 

OCENA STRATEGIJ SEŠTEVANJA IN ODŠTEVANJA V OBSEGU DO 100  (Vipavc, 

2015)  

Ocena strategij seštevanja in odštevanja v obsegu do 100 (Vipavc, 2015) je namenjena 

ocenjevanju učenčevih strategij seštevanja in odštevanja s pomočjo tabele, pri kateri učitelj 

ali specialni pedagog glede na poznavanje in spremljanje učenca v tabeli označi strategije 

(od 0 do 3), ki jih učenec večinoma uporablja. V nadaljevanju predstavljam zajete računske 

operacije in računske strategije: 

 

Računske operacije: 

- seštevanje/odštevanje do 10, 

- seštevanje/odštevanje do 20 brez prehoda, 

- seštevanje/odštevanje do 20 s prehodom, 

- seštevanje/odštevanje desetic, 

- seštevanje/odštevanje do 100 brez prehoda, 

- seštevanje/odštevanje do 100 s prehodom, 

- seštevanje/odštevanje dvomestnih števil do 100 brez prehoda in 

- seštevanje/odštevanje dvomestnih števil do 100 s prehodom. 

 

Računske strategije: 

- 0 (nima učinkovite strategije za mentalno seštevanje/odštevanje – vključuje pisno 

seštevanje/odštevanje), 

- 1 (pomaga si s štetjem), 

- 2 (ustno računa po principu pisnega računanja), 

- 3 (transformacija – vključuje priklic aritmetičnih dejstev). 

 

SUGERMANOV TEST ZA UGOTAVLJANJE RAČUNSKIH STRATEGIJ (Sugerman, 

1995) 

Sugermanov test za ugotavljanje računskih strategij (Sugerman, 1995) zajema račune 

seštevanja in odštevanja. Sestavljen je iz krajše in daljše različice.  
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Krajša oblika testa vsebuje po 3 račune seštevanja s končnim rezultatom do 10, 5 računov 

seštevanja s končnim rezultatom do 20 in več ter štiri račune odštevanja s končnim 

rezultatom do 10 in 4 račune odštevanja s končnim rezultatom do 20. Test je namenjen 

preverjanju in ocenjevanju reševanja osnovnih aritmetičnih dejstev in uporabe strategij 

reševanj in pripomočkov. Ocenjevalec račune podaja na lističih, učenec pa jih rešuje ustno 

ali pisno. Pri reševanju ima učenec na voljo več različnega opornega materiala. Pri reševanju 

ni časovne omejitve. Ocenjevalec si med učenčevim reševanjem zapisuje rešitve aritmetičnih 

nalog, način reševanja (strategije, uporabljene pripomočke, verbalizacijo), pravilnost in tudi 

čas reševanja (za primerjavo/orientacijo). 

 

Daljša oblika testa pa vsebuje: 

- naloge seštevanja (6 računov s končnim rezultatom do 20, 4 račune dvomestnih števil 

s končnim rezultatom do 100 in en račun v drugi stotici), 

- naloge odštevanja (6 računov s končnim rezultatom do 20, 4 račune dvomestnih 

števil do 100 in en račun v drugi stotici), 

- naloge štetja kroglic na računalu do 10 in 

- naloge štetja kroglic na računalu do 100. 

 

Učenec prav tako dobi račune napisane na lističe, in sicer vsakega sproti. Rešuje jih pisno 

ali ustno. Veljajo enaka pravila kot pri krajši različici, torej da si učenec lahko pomaga s 

pripomočki, ocenjevalec pa si zapisuje načine reševanja (strategije, uporabljene pripomočke, 

verbalizacijo), pravilnost in tudi čas reševanja (za primerjavo/orientacijo). Pri 

obravnavanem učencu sem uporabila daljšo obliko testa. 

 

NALOGE ZA UGOTAVLJANJE STRATEGIJ ŠTETJA (Kavkler, 1997) 

Z nalogami za ugotavljanje strategij štetja (Kavkler, 1997) se preverjajo strategije štetja 

naprej (preštevanje predmetov), nazaj, v zaporedju po 2 in fleksibilno štetje. Test ni časovno 

omejen.  

 

PETMINUTNI PREIZKUS SESTAVLJANJA RAČUNOV Z VNAPREJ DOLOČENIM 

REZULTATOM (Kavkler, 1997) 

Petminutni preizkus sestavljanja računov z vnaprej določenim rezultatom (Kavkler, 1997) 

je namenjen ugotavljanju fleksibilnosti pri reševanju aritmetičnih problemov. Število vseh 

možnih točk ni določeno. Časovna omejitev reševanja je 5 minut. Podan je rezultat (v našem 

primeru je bilo to število 24). Učenec sestavi in zapiše čim več različnih računov na ta 

vnaprej določen rezultat. Računi, pri katerih učenec zapiše računski operaciji seštevanje ali 

množenje, se točkujejo z eno točko. Računi, pri katerih pa učenec zapiše računski operaciji 

odštevanje ali deljenje, se točkujejo z dvema točkama. Tri točke se točkuje uporaba več 

računskih operacij v istem računu (Vipavc, 2015). 
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NEFORMALNI TEST ZA UGOTAVLJANJE MATEMATIČNEGA 

KONCEPTUALNEGA ZNANJA (Pori, 2011) 

Neformalni test za ugotavljanje konceptualnega znanja (Pori, 2011) preverja sposobnost 

uporabe konceptualnega znanja pri matematičnih besedilnih nalogah. Učenec ima na listu 

pred sabo 4 različne matematične besedilne naloge, katerih ne rešuje, ampak jih prebere ter 

v razpredelnici pod vsako nalogo označi, katero računsko operacijo bi pri reševanju te naloge 

uporabil. Prva naloga vsebuje računsko operacijo seštevanje, druga odštevanje, tretja 

množenje in četrta deljenje. Vsaka pravilna izbira se točkuje z eno točko, maksimalno število 

točk je 4. Test ni časovno omejen.   

 

DESETMINUTNI TEST ZA UGOTAVLJANJE AVTOMATIZACIJE ARITMETIČNIH 

DEJSTEV  IN POSTOPKOV (Kavkler idr., 1996) 

Desetminutni test za ugotavljanje avtomatizacije aritmetičnih dejstev in postopkov (Kavkler 

idr., 1996) vsebuje 62 računov. Računi zajemajo uporabo posameznih računskih operacij in 

kombinacij različnih računskih operacij. Uporabljena so naravna števila. Računi so 

razvrščeni glede na težavnost, namreč točkujejo se s točkami od 1 do 3. Lažji računi brez 

prehoda so ovrednoteni z eno točko, srednje zahtevni računi so ovrednoteni z dvema 

točkama, računi z dvema računskima operacijama in računi z neznanim členom pa so 

ovrednoteni s tremi točkami. Največje možno število točk je 117. Čas reševanja je pri tem 

omejen na 10 minut (Vipavc, 2015).  

 

PETMINUTNI PREIZKUS PREVERJANJA AVTOMATIZACIJE POŠTEVANKE 

(Linasi, 2016) 

Petminutni preizkus preverjanja avtomatizacije poštevanke (Linasi, 2016) je sestavljen iz 39 

različnih računov poštevanke. Učenec ima za reševanje preizkusa na voljo 5 minut. Test nam 

da vpogled v kolikšni meri ima učenec avtomatizirano poštevanko ter koliko napak naredi. 

Test se lahko poda v reševanje tudi ostalim vrstnikom učenca in primerja število napak z 

njegovimi. 

 

TEST REŠEVANJA MBN (prirejeno po: Centa, Frigelj in Rakun Beber, 2016, Cotič, Felda 

in Hodnik Čadež, 2016 in Cotič idr., 2012) – Priloga 6 

Test reševanja MBN smo sestavili v namen raziskave. Naloge smo zbrali iz delovnega 

zvezka in učbenikov za 3. in 4. razred (prirejeno po: Centa, Frigelj in Rakun Beber, 2016, 

Cotič, Felda in Hodnik Čadež, 2016 in Cotič idr., 2012). Test vsebuje 8 različnih MBN, in 

sicer si sledijo po kompleksnosti od enostavnih (z eno računsko operacijo) do sestavljenih 

(z dvema in nato še s tremi različnimi računskimi operacijami).  

S testom smo želeli ugotoviti, kako uspešno in ustrezno učenec rešuje različno zahtevne 

MBN ter kakšne strategije pri tem uporablja. Test preverja učenčevo konceptualno, 

deklarativno, problemsko in proceduralno matematično znanje - povezava besedila z 
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ustrezno računsko operacijo, reševanje problema, seštevanje, odštevanje, množenje (priklic 

poštevanke), deljenje, razumevanje in poznavanje matematičnih pojmov ter načrtovanje 

reševanja naloge (poudarek je na množenju). Ocenjevalec meri čas reševanja testa. Če se test 

rešuje pred in po izvajanem treningu, kot smo to storili mi, je možno primerjati oba časa med 

sabo.  Po končanem reševanju testa (začetnem in končnem) se ocenjevalec z učencem 

pogovori o uporabljenih strategijah reševanja; katere strategije je uporabil pri reševanju 

vsake naloge posebej. Ob tem dobi uvid tudi v njegovo načrtovanje reševanja nalog.  

Prva in druga naloga zahtevata uporabo ene računske operacije, in sicer gre pri prvi za 

množenje, pri drugi pa za deljenje. Tretja, četrta in peta naloga so že sestavljene besedilne 

naloge, saj zahtevajo uporabo dveh različnih računskih operacij (kombinacije seštevanja, 

odštevanja in množenja). Zadnje tri naloge, torej šesta, sedma in osma naloga, pa zahtevajo 

uporabo treh različnih računskih operacij (kombinacije seštevanja, odštevanja, množenja in 

deljenja). Naloge zahtevajo množenje in deljenje z enomestnim številom. Seštevanje in 

odštevanje je v obsegu do 1000.  

Test smo ovrednotili s 25 točkami. Prva in druga naloga sta vredni po 2 točki (ena točka za 

izračun in ena točka za odgovor). Tretja, četrta in peta naloga so vredne po 3 točke (dve točki 

za izračune in ena točka za odgovor). Šesta, sedma in osma naloga pa so vredne po 4 točke 

(3 točke za izračune in ena točka za odgovor). 

 

VPRAŠALNIK O ORGANIZACIJSKIH SPRETNOSTIH ZA UČENCA (Organization 

Skills Test, 2018) 

Vprašalnik o organizacijskih spretnostih za učenca (Organization Skills Test, 2018) je 

sestavljen iz 115 vprašanj. Od tega učenec pri 91 vprašanjih izbira med odgovori: večino 

časa, pogosto, občasno, redko, skoraj nikoli, pri ostalih 24 vprašanjih pa izbira med 

ponujenimi odgovori. Vprašalnik vsebuje vprašanja s sledečih področij organizacijskih 

spretnosti: organiziranost v šoli/na delovnem mestu, osebna organiziranost, miselna 

organiziranost, strategije, osebna urejenost, časovna organiziranost in samomotivacija. Pri 

vsakem področju lahko učenec zbere 100 točk. Test prav tako prikaže skupen rezultat z vseh 

področij. Na koncu vprašalnik prikaže rezultate v grafični in opisni obliki. Pojavijo se tudi 

priporočila, kako lahko te spretnosti učenec izboljša.  

 

ANKETNA VPRAŠALNIKA O OCENI UČENČEVEGA ZNANJA IN SPRETNOSTI S 

PODROČJA MATEMATIKE TER NJEGOVEGA NAPREDKA ZA SPECIALNO IN 

REHABILITACIJSKO PEDAGOGINJO – ZAČETNI IN KONČNI – Priloga 7 

Začetni in končni anketni vprašalnik o oceni učenčevega znanja in spretnosti s področja 

matematike ter njegovega napredka za specialno in rehabilitacijsko pedagoginjo vsebujeta v 

prvem delu 7 vprašanj, pri katerih je potrebno izbrati kategorijo, ki po njenem mnenju drži 

za učenca z učnimi težavami (1 - neuspešno, 2 - delno uspešno in 3 - uspešno). Vprašanja se 

nanašajo na oceno učenčevega znanja in spretnosti s področja matematike. V drugem delu 

je navedenih 8 trditev, pri katerih specialna pedagoginja navede, ali trditev za učenca z 
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učnimi težavami drži, delno drži ali ne drži. Trditve se nanašajo na učenčev odnos do 

matematike in organizacijo pri predmetu. Končni vprašalnik se od začetnega vprašalnika 

razlikuje v tem, da so na koncu navedena še tri vprašanja odprtega tipa; zanimalo me je, ali 

je opažen kakršenkoli napredek pri učencu, ali se je zdel trening uspešen ter prosto navajanje 

dodatnih mnenj o sami dodatni pomoči. 

 

ANKETNA VPRAŠALNIKA  O OCENI UČENČEVEGA ZNANJA IN SPRETNOSTI S 

PODROČJA MATEMATIKE TER NJEGOVEGA NAPREDKA ZA STARŠE – ZAČETNI 

IN KONČNI – Priloga 8 

Začetni in končni anketni vprašalnik o oceni učenčevega znanja in spretnosti s področja 

matematike ter njegovega napredka za starše vsebujeta 9 trditev, pri katerih starši navedejo, 

ali za njihovega otroka navedene trditve držijo, ne držijo ali delno držijo. Trditve se nanašajo 

na učenčev odnos do matematike. Končni vprašalnik se od začetnega vprašalnika razlikuje 

v tem, da na koncu vsebuje še 4 vprašanja odprtega tipa na temo uspešnosti treninga, 

napredka pri učencu, odziva na najina srečanja in zadovoljstva. 

 

ANKETNA VPRAŠALNIKA  O OCENI UČENČEVEGA ZNANJA IN SPRETNOSTI S 

PODROČJA MATEMATIKE TER NJEGOVEGA NAPREDKA ZA UČENCA – 

ZAČETNI IN KONČNI – Priloga 9 

Začetni in končni anketni vprašalnik o oceni učenčevega znanja in spretnosti s področja 

matematike ter njegovega napredka vsebujeta 9 trditev, pri katerih učenec  navede, ali trditev 

zanj drži, delno drži ali ne drži. Trditve se nanašajo na njegov odnos do matematike (ali ima 

rad matematiko, ali je zelo pod stresom pri pisanju testov iz matematike, njegovo opravljanje 

domačih nalog ipd.). Končni vprašalnik se od začetnega vprašalnika razlikuje po tem, da na 

koncu vsebuje še tri vprašanja odprtega tipa, in sicer se vprašanja nanašajo na učenčevo 

počutje na srečanjih, oceno napredka in na to, ali bi na srečanjih karkoli spremenil. 

 

ANKETNA VPRAŠALNIKA  O OCENI UČENČEVEGA ZNANJA IN SPRETNOSTI S 

PODROČJA MATEMATIKE TER NJEGOVEGA NAPREDKA ZA RAZREDNO 

UČITELJICO – ZAČETNI IN KONČNI – Priloga 10 

Začetni in končni anketni vprašalnik o oceni učenčevega znanja in spretnosti s področja 

matematike ter njegovega napredka za razredno učiteljico vsebujeta v prvem delu 7 vprašanj, 

pri katerih učiteljica izbere kategorijo, ki po njenem mnenju drži za njenega učenca z učnimi 

težavami (1 - neuspešno, 2 - delno uspešno in 3 - uspešno). Z vprašanji se ugotavlja njeno 

mnenje o matematičnem znanju učenca s primanjkljaji na področju učenja matematike. V 

drugem delu pa je navedenih 7 trditev, pri katerih razredničarka navede, ali trditev za učenca 

z učnimi težavami drži, delno drži ali ne drži. Trditve se nanašajo na učenčev odnos do 

matematike. Končni vprašalnik se od začetnega vprašalnika razlikuje po tem, da so na koncu 

postavljena še tri vprašanja odprtega tipa. Vprašanja se nanašajo na opažanja, ali je bil 

trening uspešen, ali se je pokazal kakršenkoli napredek in če bi želeli še kaj sporočiti glede 

dodatne pomoči.  
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3.3.4 POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV 

 

Rezultate testov smo ocenili (s pomočjo kriterijev, ki so navedeni ob nalogah), jih 

interpretirali in tabelarno ponazorili. Rezultate Vprašalnika za ugotavljanje učnega stila smo 

grafično ponazorili (s programom Excel). Rezultate začetnega in končnega ocenjevanja 

matematičnih spretnosti učenca smo na koncu med seboj opisno primerjali in tabelarno 

ponazorili. Med seboj smo primerjali tudi odgovore začetnih in končnih anketnih 

vprašalnikov, ki so jih izpolnili starši, razredničarka, specialna in rehabilitacijska 

pedagoginja in učenec. Začetno in končno ocenjevanje matematičnih spretnosti se je izvajalo 

z enakimi preizkusi, ob enakem času in v enakem prostoru.  

 

3.4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

3.4.1 GLOBALNA OCENA UČENCA IN NJEGOVEGA FUNKCIONIRANJA 

 

Učenec za razliko od ostalih vrstnikov potrebuje pri delu več časa. Pri diagnostičnem 

ocenjevanju ob usmeritvi je bil z njim izveden SNAP – pripomoček za ocenjevanje 

specifičnih učnih težav (Weedon in Reid, 2005) in Test motenj branja in pisanja (Šali, 1971). 

S pomočjo rezultatov teh dveh testov smo pridobili informacije za sledeča področja, ki so v 

nadaljevanju tudi predstavljena: branje, črkovanje, pisanje, komunikacijske veščine, govor 

in artikulacija, orientacija v prostoru, lateralnost, slušno razločevanje, razčlenjevanje in 

pomnjenje, narek, mišljenje, organizacijske veščine, socialne veščine, čustvovanje in 

osebnostne značilnosti, vedenje, pozornost, motorične spretnosti, hitrost dela in 

samopodoba. Rezultate in informacije o funkcioniranju učenca na naštetih področjih smo 

preverjali zato, ker smo želeli dobiti celosten vpogled v njegovo funkcioniranje, saj razvitost 

naštetih področij vpliva tudi na uspešnost pri matematiki, na pridobivanje matematičnega 

znanja in matematičnih spretnostih. Prav tako smo informacije pridobivali s pomočjo 

izvajanja različnih neformalnih testov, reševanja vprašalnikov (nekatere smo podali v 

reševanje tudi specialni in rehabilitacijski pedagoginji in razredničarki) ter usmerjenega 

opazovanja učenca pri reševanju testov.  

Med spoznavanjem učenca smo ugotovili, da je prijeten fant, ki je le na začetku malo 

sramežljiv, nato pa se sprosti in z veseljem sodeluje. Povedal je, da zelo rad riše, predvsem 

prazgodovinske živali. Rad ima učenje preko igre, poleg risanja pa rad tudi ustvarja. Njegovi 

najljubši predmeti so likovna vzgoja, tehnika, družba in naravoslovje. Zelo se trudi in želi 

biti uspešnejši. Vedno je pripravljen sodelovati. Njegova močna področja so: likovno 

izražanje, dobra komunikacija, motivacija za uspeh in poznavanje prazgodovinskih živali.  
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                                Slika 1: Učenčeva risba (mamut)  

 

Tomaževa šibka področja so: avtomatizacija poštevanke, reševanje matematičnih besedilnih 

nalog in lastna organizacija in načrtovanje dela. 

 

Na področju branja in pisanja ima učenec nekaj težav, in sicer je čas branja besed in povedi 

daljši kot se pričakuje pri njegovi starosti. Pri branju običajno ne dela napak, vendar se 

občasno zgodi, da zamenja (b/d, a/e) ali spušča črke v besedah, včasih besede tudi popači. 

Bralno razumevanje je ustrezno. Na področju pisnega izražanja tvori kratka in enostavna 

besedila, na vprašanja odgovarja v celih povedih samo, če se ga na to opomni. Z 

grafomotoričnega vidika ima ustrezen zapis in njegova pisava je ustrezno oblikovana. Tudi 

drža pisala je ustrezna. Pisava je težje berljiva le takrat, kadar nima dovolj časa. 

Učenčeva pozornost je ob zadostni motivaciji ustrezna. Za vzdrževanje pozornosti občasno 

potrebuje spodbude. Med poukom je to bolj izraženo, pri individualnih urah pa je 

vzdrževanje pozornosti ustrezno. Različni dražljaji ga ne zmotijo, potrebuje le občasno 

usmerjanje na dejavnosti, ki trajajo dlje kot dvajset minut. 

Velike težave se pojavljajo tudi z načrtovanjem dejavnosti in vsakodnevnih aktivnosti. Prav 

tako ima težave z orientacijo v prostoru in na ploskvi. Pri delu je počasnejši, ni natančen, saj 

pri reševanju nalog (in računanju) ter pri vsakodnevnih opravilih ne preveri pravilnost 

izpeljave ali rezultatov. Ima neurejen delovni prostor in šolske potrebščine. Pogosto se zgodi, 

da pozabi domačo nalogo ali šolske potrebščine. 

Učenec ima tudi težave na različnih področjih organizacijskih spretnosti, kar smo preverili 

z Vprašalnikom o organizacijskih spretnostih (Organization Skills Test, 2018), in sicer na 

področjih organiziranosti v šoli (pozablja pripomočke, gradiva, kdaj ima kateri predmet 

ipd.), miselni organiziranosti (težje ubesedi svoje misli v neko smiselno celoto), časovni 

organiziranosti (nima občutka za čas, koliko časa porabi za neko aktivnost, težave se 

pojavljajo z branjem ure ipd.), prav tako nima dovolj razvitih strategij, ki so podlaga 

organizacijskih spretnosti. Težave se pojavljajo  na področju samomotivacije, saj pogosto ne 

vztraja pri aktivnostih do konca. Tudi na področju osebne organiziranosti so mu v veliko 

pomoč starši.  
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Na področju govora in jezika potrebuje učenec dalj časa, da svoje misli ubesedi. Pogosto se 

določene besede ne spomni in jo prilagodi. Navodila razume, kadar pa mu navodila niso 

čisto jasna, vpraša.  

Učenec ima šibkejše vidno pomnjenje in delovni spomin. Potrebuje precej več utrjevanja in 

vaj, da si zapomni določene postopke in besede. Težje prikliče določene pojme in besede iz 

dolgotrajnega spomina.  

Njegovo čustvovanje je stabilno in vedenje ustrezno. Ne išče pozornosti in ne razgraja. Med 

poukom potrebuje več časa za reševanje nalog, prav tako na splošno pri vsem šolskem delu. 

Po besedah razredničarke se je v razred dobro vključil. Ima rad svoje sošolce in oni njega. Z 

nekaterimi je stkal prijateljstva. Je zelo prilagodljiv, pozoren, empatičen in prijazen do vseh. 

Le občasno posnema kakšno manj primerno vedenje, vendar ob opozorilu takoj odneha. Je 

spoštljiv tudi do učiteljev. Ob neuspehu ne kaže nobenih negativnih čustvenih reakcij. Vesel 

je kakršnekoli pohvale. Prav tako ne kaže znakov nizke samopodobe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Graf 1: Prikaz prevladujočega učnega stila učenca  

 

S pomočjo Vprašalnika za ugotavljanje učnega stila (http://www.learning-styles-

online.com/inventory/, 2018) smo prišli do zaključka, da je učenčev prevladujoči učni stil 

vidno kinestetični; pri 6 trditvah je odgovor pripadal vidnemu stilu, pri 5 trditvah pa je 

odgovor pripadal gibalnemu stilu. Najmanj pripada slušnemu stilu (pri 3 trditvah je odgovor 

pripadal slušnemu stilu). Glede na rezultate in glede na pogovor z njim smo izvedeli, da se 

nečesa najbolje nauči takrat, ko poskuša to sam narediti. Prav tako si veliko lažje zapomni 

stvari in postopke, ki jih vidi. Pri branju se poskuša vživeti v situacijo, da jo lažje razume. 

Pri pisanju si ves čas ponavlja črke in besede, da svoje misli lahko napiše. Kadar si mora 

zapomniti več stvari, si jih običajno napiše na list in ne ponavlja v glavi. Tomaž ima raje 

učitelje, ki uporabljajo veliko dodatnega materiala in uporabljajo tablo ali projektor. Kadar 

se želi osredotočiti na opravljanje neke naloge, ga najbolj moti hrup v prostoru. Kadar dobi 

napisana navodila, jih učenec najprej tiho prebere in si poskuša v mislih predstavljati, kateri 

dele naloge sodijo skupaj. Učenca utruja, če mora nekaj na dolgo razlagati, prav tako se 

43%

36%

21%

vidni tip gibalni tip slušni tip

http://www.learning-styles-online.com/inventory/
http://www.learning-styles-online.com/inventory/
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dolgočasi, če nekdo nekaj razlaga predolgo in s preveč podrobnostmi. Raje pove na kratko 

in jedrnato. 

Na podlagi Vprašalnika za ugotavljanje mnenja o učnem okolju (Kladnik idr., 2014) smo 

ugotovili, da je učenčevo mnenje o učnem okolju realno in v skladu z odgovori ostalih, ki 

ga poučujejo. Želi si, da bi mu kdo večkrat pomagal pri učenju matematike in da večkrat 

pozabi nalogo ter pripomočke. Matematiko ima še kar rad, ne obvladuje poštevanke in 

matematične besedilne naloge se mu zdijo težke. Prav tako se mu zdi težko računanje z 

večjimi števili. Pri pisnih ocenjevanjih znanja iz matematike učenec ne kaže znakov stresa. 

 

Tomaž dobro pozna števila do 1000. Pravilno prepozna večje in manjše število, prav tako 

pravilno zapiše števila od najmanjšega do največjega. Pri seštevanju v obsegu do 100 učenec 

nima težav (s prehodom in brez prehoda čez desetice), pri odštevanju v obsegu do 100 (s 

prehodom in brez prehoda čez desetice) prav tako pride do pravilnih rešitev, vendar je 

računanje upočasnjeno. Pri učencu so se pokazale težave pri odštevanju z večjimi števili (nad 

100) s prehodom – tam dela napake in uporablja pisno računanje. Slabše ima razvite 

računske strategije, in sicer je najpogosteje uporabljena strategija štetje s prsti. Pri računanju 

nad 100 uporablja pisno računanje. Pri seštevanju je bolj uspešen kot pri odštevanju. Z 

izvedbo Sugermanovega testa se je pokazalo, da pri seštevanju do 20 večinoma uporablja 

strategijo, da začne z večjim številom in prišteje manjšega. Pri odštevanju do 20 pa večinoma 

šteje nazaj po ena od večjega. Pomaga si s prsti in pri sebi tiho šteje. Prav tako je pri 

seštevanju in odštevanju do 100 in več uporabljal prste in tiho pri sebi štel. Računa nad 100 

je rešil s pisnim računom. Tako pri seštevanju kot tudi odštevanju je obe števili razdelil na 

desetice in enice ter računal z vsakim posebej. Učenec šteje predmete po enega naprej 

(kroglice). Do 20 prešteva samo z gledanjem, nad 20 pa tako, da  kroglice premika. Z 

Desetminutnim testom za ugotavljanje aritmetičnih dejstev in postopkov smo prišli do 

ugotovitev, da ima slabše avtomatizirana aritmetična dejstva in postopke. Od 62 računov je 

uspel rešiti 37 računov. Pogosto ne razume določenih matematičnih pojmov, saj težko 

prikliče pojem iz dolgotrajnega spomina. Pri sestavljanju računov z vnaprej določenim 

rezultatom je zapisal le račune s seštevanjem in odštevanjem. Pri štetju predmetov se 

konkretno dotika kroglic, pri štetju nazaj si prav tako pomaga s konkretno oporo in štetjem 

nazaj, tudi pri štetju v zaporedju si pomaga s konkretno oporo. Pri fleksibilnem štetju si 

pomaga s štetjem.  

Pri reševanju MBN je učenec uspešen pri reševanju enostavnih MBN z eno računsko 

operacijo, pri kateri je v besedilu jasno nakazano, za katero računsko operacijo gre. Pri 

sestavljenih MBN pa se pojavijo težave, saj ne ve točno, katero računsko operacijo mora 

uporabiti, pogosto tudi zamenja množenje z deljenjem in obratno. Tudi rezultati računov 

niso vedno pravilni, saj ima težave s priklicem poštevanke in občasno tudi s seštevanjem in 

odštevanjem (le kadar gre za operiranje z več števili naenkrat – npr. računski izrazi). Pri 

reševanju MBN zapisuje odgovore, kadar pa te naloge vsebujejo več vprašanj, pozabi 

odgovoriti na vse. Med reševanjem ne uporablja strategij reševanja, ki bi mu koristila, saj 

podatkov ne podčrtuje ali obkrožuje, si jih ne izpisuje, ne zapiše vseh računov, rezultatov ne 

preverja niti sproti niti na koncu. Učenec ima slabše razvite spretnosti načrtovanja, saj se na 
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primer reševanja MBN in problemov ne loti sistematično, na nalogo ali problem ne gleda 

kot na celoto in ne zna narediti načrta, kako bi ta določen problem rešil. Nima razvitih 

strategij reševanja MBN, na primer da si napiše korake reševanja MBN, ali pa tudi, da MBN 

razčleni na posamezne enote. Pri Testu reševanja MBN je dosegel 9 točk od 25. 

Poštevanka je slabo avtomatizirana, kar smo ugotovili s Petminutnim preizkusom 

preverjanja avtomatizacije poštevanke (Linasi, 2016). Učenec je pravilno rešil samo 16 

računov poštevanke od 38. Pravilno prikliče poštevanko števil 1, 2, 3, 5 in 10. Pri poštevanki 

števil 6, 7, 8 in 9 ima veliko težav, saj se rezultata ne spomni niti ga ne izračuna. Pri 

poštevanki števila 4 pa učenec sešteva, zato traja dalj časa, da pride do rešitve. 

 

3.4.2 TRENING URJENJA POŠTEVANKE, REŠEVANJA MBN TER 

ORGANIZACIJE IN NAČRTOVANJA DELA 

 

3.4.2.1 Načrtovanje in oblikovanje treninga 

 

Oceni učenčevega funkcioniranja, njegovih sposobnosti in posebnih potreb je sledilo 

zastavljanje ciljev treninga urjenja poštevanke, reševanja MBN ter organizacije in 

načrtovanja dela. Trening smo načrtovali in oblikovali na osnovi zastavljenih ciljev in 

teoretičnih virov. Pri zastavljanju ciljev so nam bili v oporo operativni cilji za prvo in drugo 

vzgojno-izobraževalno obdobje iz učnega načrta za matematiko v osnovni šoli (2011). Pri 

sestavi treninga smo upoštevali tudi tekočo obravnavano snov. 

Tako pri zbiranju informacij kot tudi pri načrtovanju, izvedbi in evalvaciji treninga smo ves 

čas tesno sodelovali s starši učenca. Vsi skupaj smo se pred izvedbo treninga pogovorili tudi 

o dogovorjeni nagradi, saj je pozitivno ojačevanje skladno s principi vedenjsko-kognitivne 

metode. Tomaž je po končanem treningu dobil nagrado z naše strani in s strani staršev, saj 

smo ga želeli na ta način motivirati. Hkrati pa je bila to nagrada za njegov trud pri učenju in 

zahvala za sodelovanje. Dogovorjena nagrada z naše strani je bila nazorna in poučna knjiga 

za začetnike risanja, saj je to njegovo največje področje zanimanja. Nagrada s strani staršev 

pa je bil obisk Prirodoslovnega muzeja v Ljubljani, kjer imajo razstavljeno okostje mamuta 

in še mnogo drugih živali. Obe nagradi je učenec prejel meseca junija, in sicer po zaključnem 

srečanju.  

 

3.4.2.2 Cilji treninga 

 

Cilj treninga na področju avtomatizacije poštevanke: 

- učenec usvoji do avtomatizacije zmnožke v obsegu 10 x 10 (poštevanko). 

Cilji treninga na področju reševanja MBN: 

- učenec spozna in usvoji 7-stopenjsko strategijo reševanja MBN (Montague, 1992, v 

Kavkler, Magajna in Košak Babuder, 2015), 
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- učenec pravilno reši enostavno MBN (z eno računsko operacijo), 

- učenec pravilno reši sestavljeno MBN (z dvema in tremi različnimi računskimi 

operacijami). 

Cilji treninga na področju organizacije in načrtovanja dela: 

- učenec pri predmetu matematika prinaša v šolo vse potrebne učne pripomočke, 

- učenec po korakih načrtuje reševanje MBN, 

- učenec si zapisuje domače naloge in druge pomembne informacije v šoli v beležko, 

- učenec s pomočjo staršev izboljša organizacijske spretnosti na področju organizacije 

doma (spretnosti za organizacijo časa, pripomočkov, prostora, opravljanja domačih 

nalog ter dela in prostega časa).  

 

3.4.2.3 Potek treninga 

 

V šoli smo izvajali trening dvakrat na teden, in sicer po eno uro, torej skupaj dve uri na teden. 

Od tega je bila ena ura na teden izvedena po kosilu v času podaljšanega bivanja, druga ura 

pa je bila izvedena v času ure dodatne strokovne pomoči. Trening smo izvajali 12 tednov, v 

tem času pa je bilo izvedenih 24 ur. Poleg omenjenih ur smo dodatno imeli še 8 ur za začetno 

in končno ocenjevanje matematičnih spretnosti učenca. Trening je vključeval različne vaje, 

ki so bile v skladu s tekočo obravnavano snovjo, zato smo vaje treninga sproti prilagajali. 

Trening je vključeval tudi sodelovanje s starši, pri čemer smo jim skušali svetovati na 

področju strategij in dela z učencem doma. V ta namen smo jim z izdelanim materialom 

posredovali Priročnik za trening avtomatizacije poštevanke z vedenjsko kognitivno metodo, 

avtorice S. Ferlin (2017). V sodelovanju z nami in po navodilih so doma izvajali izbrane 

vaje iz priročnika. Prav tako smo v namen raziskave za njih izdelali priročnik s priporočili 

in strategijami dela na področju organizacije doma (organizacija časa, pripomočkov, 

prostega časa, pisanja domačih nalog, urnika ipd.). 

Srečanja so bila sestavljena iz začetnega, osrednjega in zaključnega dela. Na vsakem 

srečanju je učenec označil svoje trenutno počutje na barometru počutja. V nadaljevanju 

opisujemo strukturo srečanj, ki so bile zastavljene vedno enako; vaje, naloge, strategije in 

materiale pa smo spreminjali.  

 

3.4.2.4 Struktura srečanj 

 

Začetni del: 

Srečanja z učencem so se začenjala tako, da smo se z njim na kratko pogovorili o tem, kako 

se počuti, kaj je novega ipd. Pri tem je na barometru počutja označil svoje trenutno 

razpoloženje ob prihodu na srečanje. Sledila je priprava pripomočkov, ki jih je potreboval 

na srečanju (matematični pripomočki in pisala). Začetni del je nato vseboval urjenje 

avtomatizacije poštevanke, in sicer na več načinov, na primer s kartončki s poštevanko, z 

igranjem spomina s poštevanko in še preko drugih vaj, ki bodo v nadaljevanju predstavljene. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Tjaša Tavčar: magistrsko delo 

50 
 

Na vsakem srečanju je učenec rešil 25 primerov računov poštevanke. Začetni del ure je trajal 

skupaj približno 15 minut. 

 

Osrednji del: 

V osrednjem delu je učenec reševal MBN s pomočjo 7-stopenjske strategije za reševanje 

MBN (Montague, 1992, v Kavkler, Magajna in Košak Babuder, 2015). Zanj smo pripravili 

po 2 MBN za vsako srečanje. Začeli smo z reševanjem enostavnih MBN (z eno računsko 

operacijo), kasneje pa smo dodali poleg ene enostavne tudi eno sestavljeno MBN (z dvema 

ali tremi računskimi operacijami). V naloge smo vključevali kombinacije vseh štirih 

osnovnih računskih operacij (seštevanje, odštevanje, množenje in deljenje), prav tako pa so 

naloge vključevale  poštevanko – z namenom, da učenec med reševanjem MBN utrjuje tudi 

poštevanko. Težavnost MBN smo začeli v drugi polovici treninga počasi stopnjevati. V tem 

delu ure smo z njim urili tudi samo načrtovanje reševanja MBN po korakih.  Osrednji del 

ure je potekal približno 30 minut. 

 

Končni del: 

Proti koncu srečanja je učenec pospravil vse svoje pripomočke v torbo. Na vsakem srečanju 

smo se na koncu pogovorili tudi o tem, kakšna se mu je zdela izpeljana ura, če bi kaj 

spremenil, kaj mu je šlo dobro in kaj slabše. Nato je sledil še pregled beležke, kamor učenec 

zapisuje domače naloge in mape za shranjevanje matematičnih listov. Skupaj smo pregledali, 

če je zapisal vse domače naloge tistega dne ali kakšne pomembne datume ter informacije. 

Zaključili smo z dejavnostjo, ki mu je bila všeč oziroma, ki je izhajala z njegovih močnih 

področij. Omenjenemu delu smo posvetili zadnjih 5 minut našega srečanja. Zaključne 

dejavnosti so bile na primer: risanje, pregledovanje knjig o prazgodovinskih živali, 

ugotavljanje besed samo na podlagi risanja (iz igre Activity), igra Brain Box – mesta ter 

igranje družabnih iger za motoriko. 

 

3.4.2.5 Sodelovanje s starši 

 

Sodelovanje s starši je prav tako predstavljalo del treninga, saj brez sodelovanja z njimi 

pomoč ne more potekati celostno. Sodelovanje je potekalo na več načinov, in sicer smo se v 

času treninga večkrat sestali z njimi. Vključili smo jih v začetno spoznavanje učenca 

(uvodno srečanje, kjer smo se vsi spoznali), v sprotno in končno ustno evalvacijo. Poleg tega 

smo jim pripravili in posredovali Priročnik za izvedbo treninga avtomatizacije poštevanke z 

vedenjsko-kognitivno metodo (Ferlin, 2017). S pomočjo priročnika in naših navodil so urili 

avtomatizacijo poštevanke v domačem okolju. Za njih smo napisali in jim posredovali tudi 

Priročnik za starše: pomoč otroku pri organizaciji in načrtovanju dela doma. V nadaljevanju 

predstavljamo opis obeh. 
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3.4.2.5.1 Opis treninga avtomatizacije poštevanke z vedenjsko-kognitivno metodo 

(Ferlin, 2017) 

 

V priročniku (Ferlin, 2017) se nahajajo konkretni napotki za mediatorja, ki s starši izvaja 

trening in natančna navodila za starše. Trening je oblikovan in prirejen na podlagi vedenjsko-

kognitivne metode za izboljšanje branja. Z domačim delom starši z učencem doma izvajajo 

različne vaje, spremljajo njegov napredek in s tem dosežejo avtomatizacijo poštevanke. 

Starši tako aktivno, vsak dan po 10 minut, z učencem vadijo poštevanko štiri tedne. 

Pomembne so tudi pozitivne spodbude in predvsem pohvale s strani staršev. Pri izvedbi 

treninga je aktiven tako mediator kot tudi starši in učenec. Priročnik je sestavljen iz 

predgovora, opisa treninga, opisa vedenjsko-kognitivne metode ter napotkov in primerov vaj 

z navodili za izvedbo. 

Trening obsega pet stopenj. Vsaka stopnja traja sedem dni. Izvedba je na prvih štirih stopnjah 

neprekinjena – starši z učencem vsak dan vadijo 10 minut ob istem času (Ferlin, 2017). 

Pozneje je poudarek na samostojnosti učencev pri vaji poštevanke. Cilj, ki ga želimo doseči 

med izvajanjem stopenj je ta, da učenec poveže poštevanko z dobrim počutjem ob vadbi le-

te (Ferlin, 2017). Učenec na začetku ponavlja večkratnike števil. Starši pri prvi stopnji napak 

še ne popravljajo, ampak so na njih samo pozorni. Pomembno je, da učenec usvoji 

večkratnike števil, in sicer v pravilnem zaporedju (Ferlin, 2017). Na tretji stopnji skušamo 

doseči, da se učenec sam spomni na utrjevanje poštevanke, hkrati pa ga navajamo na točnost 

in samostojno popravljanje napak. Na tretji in četrti stopnji starši beležijo napake, pri slednji 

pa beležijo tudi čas reševanja računov poštevanke. Na peti stopnji pa učencu ponudimo 

gradiva, s pomočjo katerih samostojno utrjuje poštevanko (Ferlin, 2017). 

Vse skupaj je potrebnih od pet do šest srečanj, da se lahko trening izvede od začetka do 

konca. V priročniku so predstavljeni sledeči konkretni napotki, s katerimi si lahko pomagajo 

mediatorji in starši:  

- napotki mediatorju za priprave pred začetkom izvedbe, 

- napotki mediatorju za pripravo na prvo srečanje, 

- primeri vaj z navodili za starše za izvedbo na prvi stopnji, 

- napotki mediatorju za pripravo na drugo srečanje, 

- primeri vaj z navodili za starše za izvedbo na drugi stopnji, 

- napotki mediatorju za pripravo na tretje srečanje, 

- primeri vaj z navodili za starše za izvedbo na tretji stopnji, 

- napotki mediatorju za pripravo na četrto srečanje, 

- primer vaje z navodili za starše za izvedbo na četrti stopnji, 

- napotki mediatorju za pripravo na peto srečanje, 

- primer vaj na peti stopnji. 

 

S starši in učencem smo izvajali vseh pet stopenj, vendar brez začetnih in končnih intervjujev 

in vprašalnikov, saj smo imeli za naš trening že pripravljene anketne vprašalnike. Po vsaki 

stopnji je učenec na barometru počutja označil svoje trenutno počutje, nato pa smo zapisali 

še evalvacijo. Na koncu tretje in četrte stopnje smo z učencem izrisali graf napredka.  
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3.4.2.5.2 Opis Priročnika za starše: Pomoč otroku pri organizaciji in načrtovanju 

dela doma 

 

Priročnik smo oblikovali z namenom, da staršem in učencu ponudimo nekaj zbranih strategij 

za področje organizacije dela doma. Ob tem smo jim predstavili strategije v priročniku, 

hkrati pa jim povedali, da so to ideje in predlogi, ki jih lahko uporabljajo, ni pa nujno, da 

uporabljajo ravno te. Priročnik se začne s predgovorom za starše, nato sledi uvod s 

teoretičnimi izhodišči o pomembnosti organizacijskih spretnostih ter povezavi teh z učenci 

s specifičnimi učnimi težavami. Uvodu sledi opis pomoči staršem pri domačem šolskem 

delu. Osrednji del priročnika je sestavljen iz zbirke strategij za različna področja 

organizacije. Strategije smo razdelili na: 

- strategije za organizacijo časa, 

- strategije za organizacijo pripomočkov, 

- strategije za organizacijo prostora, 

- strategije za opravljanje domačih nalog, 

- strategije za organizacijo dela in prostega časa in 

- strategije za določanje prioritet dela. 

 

Zaključni del priročnika predstavlja še poglavje z dodatnimi uporabnimi priporočili za starše 

ter vire in literaturo.  

Priročnik je napisan v jeziku, ki je razumljiv staršem oziroma populaciji, ki ni iz specialno 

pedagoške stroke. Opremljen je tudi z raznovrstnimi ilustracijami in besedili v oblačkih. En 

izvod priročnika smo posredovali staršem učenca, drug izvod pa specialni in rehabilitacijski 

pedagoginji, saj je to gradivo namenjeno tudi drugim strokovnim delavcem, ki poučujejo 

učence s težavami na področju organizacije dela v domačem ali šolskem okolju. 

 

3.4.2.6 Primeri vaj in strategij na srečanjih ter vrednotenje napredka učenca 

 

V nadaljevanju predstavljamo primere vaj in strategij, ki smo jih izvajali v okviru treninga 

na skupnih srečanjih z učencem in sprotno evalvacijo napredka učenca. Primeri vaj so zbrani 

po področjih, ki smo jih želeli s treningom uriti. Ob koncu vsakega področja posebej so 

dodana tudi poglavja o evalvaciji oziroma sprotnega vrednotenja napredka učenca (graf 2 in 

graf 3). 

 

3.4.2.6.1 Avtomatizacija poštevanke 

Z učencem smo urili avtomatizacijo poštevanke s pomočjo različnih vaj. Na vsakem srečanju 

smo uporabili en način urjenja, pri katerem je učenec reševal po 25 primerov računov 

poštevanke. Večkrat smo uporabili tiste vaje, ki so bile učencu bolj všeč. Pogosteje smo 

utrjevali poštevanko večjih števil (6, 7, 8, 9), saj je imel učenec več težav pri zapomnitvi le-

teh. Primeri strategij in vaj so predstavljeni v nadaljevanju. 
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- Poštevankin kvadrat (Brodie, 2005, v Kalan, 2015) 

 

Učencu smo na začetku predstavili poštevankin kvadrat, s katerim si je lahko pomagal pri 

učenju in preverjanju pravilnih rezultatov poštevanke. Na srečanjih smo imeli med materiali 

en izvod poštevankinega kvadrata, drug izvod pa smo naredili skupaj z namenom, da ga 

učenec odnese domov in ga uporablja kot domači material. 

 

- Poštevanka na kartončkih s slikami 

 

Z učencem smo na začetnih srečanjih uporabljali vajo, pri kateri je uril poštevanko s pomočjo 

kartončkov, na katerih je na eni strani zapisan račun poštevanke ter narisana risba rezultata, 

na drugi strani pa je zapisan rezultat. Vaja poteka tako, da učenec dobi kartonček in na glas 

pove rezultat. Pri tem si lahko pomaga z narisano risbo (na primer rezultat računa 2 x 2 je 4, 

torej so bile na kartončku narisane štiri cvetlice). Učenec nato obrne kartonček in preveri 

pravilnost rezultata, ki je zapisan na hrbtni strani kartončka. 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 2: Sprednja stran kartončkov z računi poštevanke števila 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Slika 3: Hrbtna stran kartončkov z rezultati poštevanke števila 2 

 

- Poštevanka na kartončkih 

 

Po nekaj srečanjih smo začeli z učencem uriti poštevanko s podobnimi kartončki, le da na 

teh ni bilo risbe z rezultatom. Vaja poteka na enak način kot prejšnja, torej da učenec dobi 
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kartonček z računom poštevanke in na glas pove rezultat, nato pa obrne kartonček in preveri 

svoj odgovor. 

 

- Večkratniki števil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 in 10 

 

Utrjevanje poštevanke je potekalo tudi s pomočjo ponavljanja večkratnikov števil 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9 in 10. Vaja poteka tako, da učenec izvleče kartonček, na katerem so zapisani 

večkratniki določenega števila. Učencu povemo, za katero število gre, nato jih on našteje po 

vrsti. Skupaj se preverja pravilnost rezultatov. Pri tem gre za učenje večkratnikov števil na 

pamet.  

 

 

Slika 4: Primeri kartončkov z večkratniki števil 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 in 9 

 

- Poštevanka s mešanimi rezultati na kartončku 

 

Eno izmed utrjevanj poštevanke je potekalo na način, pri katerem ima učenec na malo 

večjem kartončku zapisane račune in rezultate poštevanke različnih števil, vendar slednji 

niso zapisani v pravilnem zaporedju. Vaja poteka tako, da učenec na levi strani kartončka 

prebere račun poštevanke, nato pa na desni strani poišče rezultat. Račun nato poveže z 

rezultatom, in sicer z volneno vrvico. Učenec pri tem utrjuje poštevanko in hkrati uri fino 

motoriko. Že napisani rezultati so mu v pomoč. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Slika 5: Poštevanka števil 3 in 5 s pomešanimi rezultati na kartončku 
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- Poštevanka s skrivnimi rezultati 

 

Vaja je sestavljena tako, da učenec prejme karton z računi poštevanke na levi strani in 

rezultati na desni strani. Računi si ne sledijo po vrsti, vendar so pomešani. Rezultati se 

ujemajo z računi, vendar so prekriti s premikajočim se kartončkom. Učenec prebere račun, 

premisli in pove rezultat. Nato s prsti premakne kartonček in pri tem odkrije rezultat in 

preveri pravilnost svojega odgovora. 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 6: Kartončki s poštevanko in rezultati števil 6, 7, 8 in 9 

 

- Poštevanka z igralnimi kockami 

Vaja poteka tako, da imamo pred sabo prazen bel list, igralne kocke (vsaj 2) in pisalo. Učenec 

vrže dve kocki in zapiše zmnožek dveh števil, ki sta naključno padli. Zmnožek izračuna in 

ponovi vajo. Ker imajo igralne kocke največje možno število pik 6 (torej je možno utrjevati 

le poštevanko števil do 6), smo uporabili več kot 2 igralni kocki in ob tem več pik seštevali 

skupaj, da smo dobili tudi zmnožke števil 7, 8, 9 in 10. Pravilnost rezultatov smo preverjali 

sproti.  

 

 

 

 

 

 

 

                                    

                                   Slika 7: Primer zapisa zmnožkov s pomočjo igralnih kock 
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- Delovni listi z računi množenja 

 

Za učenca smo natisnili delovne liste z računi poštevanke, in sicer z rezultati do 25, 50 in 

100. Vaja poteka tako, da učenec s svinčnikom rešuje račune poštevanke po težavnosti, in 

sicer začne z delovnim listom, kjer so računi poštevanke z rezultatom do 25, nato z 

rezultatom do 50 in na koncu z rezultatom do 100. Na vsakem delovnem listu reši po 5 ali 

10 primerov računov.  

 

- Poštevanka spomin 

 

Vaja je prav tako namenjena urjenju avtomatizacije poštevanke, vendar preko poznane igre 

spomin. Učenec ima pred sabo kartončke, na katerih so zapisani ali računi ali rezultati 

poštevanke različnih števil. Z učencem v dvoje igramo spomin, pri katerem odkrivamo po 

dva kartončka in iščemo pare. Tako je potrebno račune, ki jih odkrijemo, v glavi izračunati 

in poiskati pravi par z ustreznim rezultatom. Kdor ima na koncu največ parov, je 

zmagovalec.  

 

 

 

 

 

 

                                                 Slika 8: Kartončki s poštevanko spomin  

 

- Večkratniki poštevanke s pomočjo številskega poltraka 

 

Na list papirja smo narisali številski poltrak. Naloga učenca je bila, da ustrezno dopolni 

številski poltrak z večkratniki števil od 1 do 10 po pravilnem vrstnem redu.  Kot slikovno 

ponazoritev in pomoč smo na list dodali avtobuse, ki imajo prazne sedeže (prostore), v katere 

učenec zapiše večkratnike.  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                          
Slika 9: Ponazoritev številskega poltraka z večkratniki števila 3 
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3.4.2.6.2 Vrednotenje napredka učenca na področju avtomatizacije poštevanke 

 

 

Slika 10: Prikaz sprotnega vrednotenja reševanja računov poštevanke na srečanjih 

 

Učenec je na vsakem srečanju v uvodnem delu reševal po 25 primerov računov poštevanke 

števil od 0 do 10. Poštevanko smo utrjevali s pomočjo več strategij oziroma na več načinov, 

ki so bili predstavljeni. Na vsakem srečanju smo uporabili en način utrjevanja poštevanke 

(strategij nismo mešali med sabo). Tomaž je najraje reševal primere računov z igralnimi 

kockami ter s kartončki s poštevanko, na katerih je bil na eni strani zapisan račun, na drugi 

pa rezultat (zaradi tega smo večkrat uporabljali omenjena dva načina). Skupno število 

pravilno rešenih računov poštevanke je na vsakem srečanju zapisoval v preglednico. 

Na začetku treninga je učenec uspešno reševal manj kot polovico primerov računov 

poštevanke. V drugi tretjini treninga se je število pravilno rešenih računov povečalo, tako da 

je na sredini treninga pravilno rešil več kot polovico računov. V zadnji tretjini treninga je 

pravilno reševal skoraj vse primere računov poštevanke. Določene rezultate računov, ki so 

si bili podobni, je zamešal med sabo. Na štirih srečanjih se je zgodilo, da je pravilno rešil en 

račun manj kot na prejšnjem srečanju, sicer pa je skozi celoten trening pravilno reševal vse 

več računov poštevanke, kar kaže na napredek v znanju poštevanke. Največ težav pri 

utrjevanju poštevanke do avtomatizacije je imel pri večjih številih, zato smo reševali več 

primerov računov poštevanke števil 6, 7, 8 in 9.  

Od skupno 25 računov poštevanke je Tomaž na prvem srečanju pravilno rešil 9 računov, na 

sredini treninga (12. srečanje) je pravilno rešil 14 računov, na zadnjem srečanju pa je 

pravilno rešil kar 24 računov. Najmanjše število pravilno rešenih računov poštevanke je torej 

bilo 9, največje pa 24. V prvi tretjini treninga si je občasno pomagal s pomožnim materialom, 

ki mu je bil na voljo, in sicer samo pri računih poštevanke večjih števil. Kasneje pomožnega 

materiala ni več uporabljal. Ker je uril poštevanko tudi doma s starši, v nadaljevanju 

predstavljamo tudi rezultate in evalvacijo treninga avtomatizacije poštevanke z vedenjsko-

kognitivno metodo. 
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Evalvacija treninga avtomatizacije poštevanke z vedenjsko-kognitivno metodo (Ferlin, 

2017) 

S starši in učencem smo izvajali vseh 5 stopenj. Staršem se je zdel priročnik zelo priročen, 

saj je sestavljen iz več različnih vaj z jasnimi in enostavnimi navodili. Tomažu so bile 

določene vaje zelo všeč, zato so izvajali tiste, ki jih je sam izbral. Predvsem pa so bili veseli 

in hvaležni za izdelan material, saj bi jim priprava le-tega vzela veliko časa. Tako so lahko 

takoj pričeli z vajami. Vaje so ustrezno in pravilno izvajali. Na skupnih srečanjih so tako 

starši kot tudi učenec pokazali zanimanje in pripravljenost za sodelovanje. Tomaž je bil na 

začetku treninga malo zmeden in prestrašen, da bo to predstavljalo ogromno dela in da pri 

izvajanju ne bo uspešen, vendar je vaje kmalu vzljubil, saj so mu bile zanimive, samo 

izvajanje pa mu ni vzelo dosti časa na dan, kakor si je na začetku predstavljal. Srečanja s 

starši in učencem so potekala pri njih doma v dnevnem prostoru (kjer smo podajali navodila 

ter izvajali evalvacije).  

 

EVALVACIJA IZVEDBE NA 1. STOPNJI 

Vaje na prvi stopnji: 

- vaje »žoge ameriškega nogometa«, 

- vaja »ristanc«, 

- vaja »žoge v mreži«, 

- vaja »štetje delčkov«, 

- vaja »večkratniki števila 1 s prsti«. 

Učenec je bil na začetku srečanja nekoliko zadržan, vendar se je kmalu sprostil, ker je videl, 

da je poleg njega ostala tudi mama. Poudarila je, da je imel na začetku nekaj odpora proti 

urjenju poštevanke, vendar je odpor minil, ker so mu vaje bile všeč. Vaje sta izvajala vsak 

dan, vedno ob 18. uri. Trajale so 10 minut. Na vaje se učenec na začetku sam ni spomnil, 

ampak ga je spomnila mama. Njegova najljubša vaja je bila »žoge ameriškega nogometa«. 

Mama je dejala, da so bila navodila dovolj jasna. Učenec je na prvi stopnji ob poštevanki na 

barometru počutja označil s čustvenim simbolom »zmeden«. 

 

EVALVACIJA IZVEDBE NA 2. STOPNJI 

Vaje na drugi stopnji: 

- vaja »žoge v vrsti«, 

- vaja »koledar«, 

- vaja »kartice«, 

- vaja »nagajivec«. 

Tomaž je dejal, da so bile vaje na tej stopnji še zanimivejše od prejšnjih vaj. Najbolj mu je 

bila všeč vaja »nagajivec«. Tokrat se je že nekajkrat sam spomnil na vaje. Mama je dejala, 

da so bila navodila dovolj razumljiva. Učenec je naslednje počutje ob poštevanki označil z 

»vesel«. 
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EVALVACIJA IZVEDBE NA 3. STOPNJI 

Vaje na tretji stopnji: 

- vaja »baloni«, 

- vaja »krokodili«, 

- vaja »ptički«, 

- vaja »jabolka s črvi«. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 11: Prikaz napredka učenca na tretji stopnji 

 

Graf 2: Prikaz izrisanega napredka učenca na tretji stopnji 

 

Tomažu se je zdela na tretji stopnji najbolj zanimiva vaja »krokodili«. Z mamo je vsak dan 

rešil vseh 20 računov. Mama je ob tem beležila napake. Število napak se je skozi teden 

zmanjšalo, česar je bil učenec zelo vesel. Sam je poudaril, da sta bila z mamo iskrena pri 

zapisovanju napak. Največje število napak je bilo 8, najmanjše pa 1. Učenec je vsak dan 

spomnil mamo na vaje, zato si je prislužil nagrado, in sicer so vsi skupaj odšli v kino (cela 

družina). Z mamo sta na evalvaciji poudarila, da so bile vaje na tej stopnji še bolj zanimive 

od prejšnjih, saj si pravilno rešitev računa izvedel na zanimiv in privlačen način (na primer, 

da si potegnil jezik od krokodila, razprl krila pticam itn.). Tudi tokrat je učenec na barometru 

počutja označil s čustvenim simbolom »vesel«. Z grafa 2 lahko razberemo, da je zmanjšal 

število napak in izboljšal čas reševanja.  
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EVALVACIJA IZVEDBE NA 4. STOPNJI 

Vaja na četrti stopnji: 

- vaja »kartončki«. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 12: Prikaz napredka učenca na četrti stopnji  

 

Graf 3: Prikaz izrisanega napredka učenca na četrti stopnji 

 

Na četrti stopnji smo izvajali eno vajo. Na tej stopnji se je poleg števila napak beležil tudi 

čas reševanja računov. Učenec se je na vaje vsak dan spomnil sam, s čimer si je prislužil 

nagrado – vsi skupaj so odšli na pico. Na četrti stopnji se je izboljšala hitrost reševanja, ravno 

tako pa se je zmanjšalo število napak s 4 na 0. Število napak in čas reševanja je zanihalo le 

enkrat (v sredo), ko se je po maminih besedah učenec slabše počutil, vendar je vseeno želel 

izvajati vajo. Njegovo slabše počutje in zmanjšana koncentracija ob tem sta bila tudi razloga, 

da je učenec tisti dan naredil več napak in za reševanje porabil nekoliko več časa. Na splošno 

pa je bil Tomaž navdušen nad lastnim napredkom, zato je na barometru počutja označil s 

čustvenim simbolom »navdušen«. Mama je bila nanj ponosna in ga zelo pohvalila. Z grafa 
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3 lahko razberemo, da je učenec zmanjšal število napak in izboljšal čas reševanja, z izjemo 

tistega dne, ko se je slabo počutil.  

 

EVALVACIJA IZVEDBE NA 5. STOPNJI 

Na peti stopnji smo učencu in staršem podali še nekaj različnih vaj, s pomočjo katerih so 

lahko še naprej urili poštevanko. Skupaj s preostalim materialom so tako imeli na voljo nekaj 

načinov, s katerimi so lahko urili poštevanko tudi v prihodnje. Starši so bili vseh vaj zelo 

veseli. Poročali so, da učenec sam dela vaje, predvsem pred raznimi preverjanji znanj, ko 

mora še posebej utrjevati poštevanko. Dejali so, da še vedno skupaj vadijo poštevanko s 

kartončki enkrat do dvakrat tedensko ter da jim bodo vaje prišle prav pri urjenju poštevanke 

z njihovo mlajšo hčerjo. 

Po peti stopnji smo naredili zaključek. Starši so pokazali izjemno zadovoljstvo z napredkom 

učenca. Zahvalili so se za ves izdelan material, vso pomoč ter jasna navodila. Učencu smo 

se posebej zahvalili za ves njegov trud doma in sodelovanje ter mu v zahvalo za še en 

opravljen trening podarili malenkost. 

 

3.4.2.6.3 Reševanje MBN  

 

Z učencem smo na vsakem srečanju skupaj reševali različne MBN. Naloge smo izbirali iz 

učbenikov za četrti razred osnovne šole, ki so jih uporabljali na šoli. Na začetku smo učencu 

predstavili 7-stopenjsko strategijo reševanja MBN (Montague, 1992, v Kavkler, Magajna in 

Košak Babuder, 2015). Vseh sedem korakov reševanja smo prikazali na manjšem plakatu in 

jih razložili. Učenec je nato vse MBN na srečanjih reševal po sedmih korakih. Posamezne 

korake je poznal, vendar jih do sedaj ni načrtno uporabljal pri reševanju MBN. Naredili smo 

dva enaka plastificirana kartončka z zapisanimi koraki strategije v vrstnem redu od prvega 

do sedmega koraka (strategija je predstavljena v nadaljevanju). Na robu kartončka je ob 

vsakem koraku narisan tudi kvadratek, ki ga učenec obkljuka, ko naredi vsak korak posebej. 

En kartonček smo dali njemu, drugega pa smo imeli pri vsakem srečanju, da je učenec s 

flomastrom lahko obkljukal korake strategije.  

Začeli smo z dvema enostavnima MBN, nato pa smo uporabljali kombinacijo ene enostavne 

in ene sestavljene MBN. Proti koncu treninga smo reševali po dve sestavljeni MBN. Izbira 

nalog je potekala v skladu z obravnavano snovjo. Učenec si je pri reševanju lahko pomagal 

z različnim opornim materialom. 

Uporabljena strategija za reševanje MBN: 

- 7-stopenjska strategija reševanja MBN (Montague, 1992, v Kavkler, Magajna in 

Košak Babuder, 2015):  

 

1. Glasno preberi nalogo. 

2. Poišči in podčrtaj podatke. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Tjaša Tavčar: magistrsko delo 

62 
 

3. Ponazori. 

4. Ugotovi, v čem je problem, in predvidi računske korake. 

5. Oceni rezultat. 

6. Izračunaj in odgovori. 

7. Preveri. 

 

Strategija predstavlja sedem korakov reševanja MBN. Pri prvem koraku je pomembno, da 

učenec bere z razumevanjem, ne prehitro in pozorno. Če se pojavijo nepoznane besede, 

povpraša po njenem pomenu. Pri drugem koraku izlušči ključne informacije s 

podčrtavanjem. Pri ponazarjanju lahko uporablja tabelo, material, ustvarja miselne vzorce 

itd. Ob tem dobi celosten vpogled v nalogo. Nato ugotovi, kaj je glavni problem naloge in 

predvidi računske korake. Peti korak je ocena rezultata, pri katerem poskusi približno 

izračunati in zaokrožiti rezultat. Ocena in izračunan rezultat si morata biti blizu. Sledi 

dejanski pisni izračun in zapis odgovora. Zadnji korak pa predstavlja preverjanje vseh 

korakov reševanja besedilne naloge in ne samo končnega rezultata.  

Večina MBN je imela poudarek na množenju, saj smo želeli, da učenec tudi v osrednjem 

delu srečanja utrjuje poštevanko. V nadaljevanju predstavljamo primer enostavne in dva 

primera sestavljene MBN. 

 

Primer enostavne MBN z eno računsko operacijo: 

Na šolski tribuni je za gledalce 9 vrst. V vsaki vrsti lahko sedi 15 gledalcev. Koliko gledalcev 

si lahko ogleda nogometno tekmo? 

 

Primer sestavljene MBN z dvema računskima operacijama: 

Knjižničarka ima 435 knjig. Razdelila jih bo na 8 polic, in sicer na vsako polico enako število 

knjig. Knjige, ki bodo ostale, bo dala v omaro. Koliko knjig bo dala na vsako polico? Koliko 

knjig bo dala v omaro? 

 

Primer sestavljene MBN s tremi računskimi operacijami: 

Prodajalka Ana je na tržnici prodajala jabolka v zabojih. V vsakem zaboju je bilo 9 kg jabolk. 

Prvi stranki je prodala 3 zaboje jabolk.  

a) Koliko kg jabolk je Ana prodala prvi stranki? 

b) Drugi stranki je Ana prodala 216 kg jabolk. Koliko zabojev jabolk je prodala? 

Koliko zabojev jabolk bi imela  druga stranka, če ji na poti tatovi ne bi ukradli dveh 

zabojev? 
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3.4.2.6.4 Vrednotenje napredka učenca na področju reševanja MBN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 13: Prikaz sprotnega vrednotenja reševanja MBN 

 

Tomažu je bilo najbolj zahtevno reševanje MBN. Že pri začetnem testiranju je imel nekaj 

odpora pri reševanju testa matematičnih besedilnih nalog. Dejal je, da je za reševanje MBN 

vedno potreboval precej več časa kot njegovi vrstniki, zato teh nalog ni maral reševati. Ko 

smo mu predstavili 7-stopenjsko strategijo za reševanje MBN, se je njegovo zanimanje za 

uspešno reševanje nekoliko povečalo. Same korake oziroma stopnje je učenec poznal, 

vendar jih načrtno ni nikoli uporabljal pri reševanju MBN. Glede na sprotno spremljanje in 

vrednotenje reševanja MBN se je izkazalo, da je učenec postopoma usvojil korake strategije 

in začel uspešneje reševati MBN, tako enostavne kot tudi sestavljene. V zadnji tretjini 

treninga je napredoval do točke, kjer je samostojno in uspešno rešil MBN brez naše pomoči 

in popravkov. Proti koncu treninga si pri reševanju MBN ni več pomagal s kartončkom, na 

katerem so bili zapisani koraki reševanja MBN, saj jih je že znal na pamet. Sprva se je bolje 

izkazal pri reševanju enostavnih MBN, nato pa je z vajo prešel na sestavljene MBN, ki jih 

je med treningom tudi usvojil. Na vsakem srečanju je reševal po dve MBN.  

Učenec je vse MBN počasi in razumljivo prebral. Pri večini enostavnih MBN je pravilno 

poiskal vse podatke, pri sestavljenih pa je imel na začetku s tem nekaj težav. Pri reševanju 

smo mu nudili pomoč, vendar smo to pomoč postopoma opuščali. Pri večini MBN je 

pravilno ugotovil, v čem je problem, in predvidel računske korake. Na začetku je imel največ 

težav pri ponazarjanju problema in ocenjevanju rezultata. Ko smo mu omenjena koraka 

razložili na primeru ter skupaj z njim naredili ta koraka pri nekaj MBN, je bil od takrat naprej 

pri tem uspešnejši in je ustrezno ponazoril problem ter ocenil rezultat. Tudi pri preverjanju 

celotnega postopka reševanja MBN in rezultata se je pokazalo, da je na začetku preverjal le 

rezultat in ne vseh korakov reševanja. Tako se je med treningom navadil preverjati celoten 

postopek reševanja in rezultata. Pred izvajanjem treninga je pri reševanju MBN večkrat 

pozabil napisati odgovor, kar je sčasoma izboljšal in ni več pozabljal odgovarjati na vsa 
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postavljena vprašanja. Pri vseh stopnjah strategije se je pri učencu pokazala razlika med 

reševanjem enostavnih in sestavljenih MBN, namreč pri prehodu na sestavljene MBN je bil 

manj uspešen. Med reševanjem vse več sestavljenih MBN je napredoval in premostil te 

razlike v uspešnosti in pravilnosti reševanja MBN.  

Po končanem treningu je bil Tomaž zelo zadovoljen s svojim napredkom, prav tako pa je 

razveselil nas in starše. Napredek so opazili tudi starši, in sicer, ko  so mu občasno pomagali 

pri opravljanju domače naloge. Dejali so, da včasih še vedno skupaj rešujejo kakšno 

zahtevnejšo MBN, vendar je te pomoči sedaj precej manj kot pred treningom. Ob tem je 

učenec poročal, da mu je sedaj v šoli in doma lažje, ker za reševanje porabi manj časa kot 

ga je včasih, ob reševanju mu ni več nelagodno, pri preverjanjih pa dosega boljše rezultate 

kot prej. Kot pozitivno je izpostavil tudi to, da smo reševali MBN iz učbenikov, ki so jih 

uporabljali v šoli, in so zajemale trenutno obravnavano snov, saj je tako med poukom lažje 

sledil in razumel obravnavano snov.  

 

3.4.2.6.5 Organizacija in načrtovanje dela 

 

Na srečanjih smo z učencem poleg urjenja avtomatizacije poštevanke in reševanja MBN urili 

tudi organizacijske spretnosti in spretnosti načrtovanja. Tomaž je tako spoznal različne 

strategije, s pomočjo katerih je omenjene spretnosti lahko razvijal. Pri vsakem srečanju smo 

uporabljali vedno enake strategije in na enak način, da jih je lahko ponotranjil in spremenil 

v rutino. Poleg izvajanja strategij z nami je učenec razvijal organizacijske spretnosti in 

spretnosti načrtovanja tudi doma s pomočjo staršev in našega priročnika. V nadaljevanju 

predstavljamo uporabljene strategije. 

 

- Moj urnik 

 

Na začetku treninga smo učencu posredovali urnik, v katerega smo skupaj vpisali, kdaj bodo 

naša srečanja potekala. V urnik smo zapisali tudi čas srečanja (opisno). Učenec si je urnik 

nalepil na steno v svoji sobi, in sicer poleg šolskega urnika. Strategijo smo uporabili, ker si 

je na začetku težko zapomnil ob katerih dnevih potekajo srečanja.  Tako je imel na vidnem 

mestu oba urnika, ki ju je zvečer pred spanjem pogledal in nato pripravil šolsko torbo. 

 

 

 

 

   

 

Slika 14: Moj urnik z zapisom naših srečanj 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Tjaša Tavčar: magistrsko delo 

65 
 

- Kartonček za preverjanje pripomočkov 

 

Tomaž je pogosto pozabljal v šolo prinašati šolske pripomočke, predvsem pripomočke za 

matematiko. Zanj smo zato naredili plastificiran kartonček s seznamom vseh potrebnih 

pripomočkov za pouk matematike. Navajali smo ga, da je tudi na naša srečanja prinašal vse 

potrebne pripomočke, saj smo jih potrebovali. Kartonček mu je bil v pomoč tako, da ko si je 

na primer zvečer pripravljal šolsko torbo za naslednji dan, je pogledal na kartonček in 

opremil torbo z vsemi potrebnimi pripomočki. Seznam pripomočkov je narejen tako, da se 

ob vsakem pripomočku nahaja tudi kvadratek, katerega učenec obkljuka, in sicer, ko položi 

tisti pripomoček v torbo. Tudi tokrat smo naredili dva plastificirana kartončka, da je imel en 

kartonček doma in je z njim preverjal pripomočke, s pomočjo drugega pa smo preverjali 

pripomočke na vsakem srečanju. Učenca smo navajali, da je na začetku vsakega srečanja 

najprej pripravil na mizo vse pripomočke in obkljukal seznam na kartončku, po končanem 

srečanju pa je vse pripomočke pospravil nazaj v šolsko torbo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Slika 15: Kartonček za preverjanje pripomočkov  

 

- Učenčev urnik 

 

Učenca smo prosili, da je na začetku treninga prinesel na srečanje svoj šolski urnik, na 

katerem je s svojo najljubšo barvico (zeleno) obkrožil vse ure predmeta matematika. Urnik 

je nato nalepil nad pisalno mizo v svoji sobi. Vsak večer je pogledal nanj in si pripravil 

šolsko torbo za naslednji dan. 

 

- Mapa za shranjevanje matematičnih listov 

 

V šolo smo prinesli tri mape, in sicer v treh različnih barvah. Tomaž si je izbral mapo modre 

barve. Mapa je služila shranjevanju matematičnih delovnih listov, kontrolnih vaj in 
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preverjanj. Pri skoraj vsaki uri matematike so namreč dobili kakšen nov list, ki so ga morali 

ali nalepiti v zvezek ali odnesti domov. Učencu smo razložili, da se v mapi listi odlično 

ohranijo, saj se ne zmečkajo in ne porazgubijo v šolski torbi, ali celo pristanejo v smeteh. 

Učenec pred tem ni uporabljal nobene mape. Na vsako srečanje je moral prinesti tudi to 

mapo. Tako smo na vsakem srečanju skupaj z njim pregledali vsebino mape. Ob tem je moral 

tudi pogledati, ali so dobili kakšen nov list. Včasih je tudi na samem srečanju dobil kakšen 

list ali material, ki ga je nato pospravil v mapo in odnesel domov.  

 

- Beležka za domače naloge 

 

Uporaba beležke je ena izmed uspešnih strategij na področju organizacije. Učenec pogosto 

pozablja domače naloge, kar smo skušali izboljšati z uporabo beležke. Posredovali smo mu 

manjšo beležko ter mu razložili njen pomen in uporabo. Dogovorili smo se, da beležko 

prinaša vsak dan v šolo, jo da takoj na začetku pouka na šolsko klop in jo ob koncu pouka 

pospravi nazaj v torbo. Tako jo ima ves čas na dosegu in jo lahko hitro uporabi. Beležka je 

namenjena predvsem vpisovanju domačih nalog pri vseh predmetih. Vanjo se lahko vpisuje 

tudi pomembne datume ali informacije, ki jih učenci ves čas prejemajo. Na ta način ima 

učenec vse pomembne informacije zbrane na enem mestu. Dogovorili smo se, da je beležka 

tudi eden izmed pripomočkov, ki jih prinaša s seboj na srečanja. Na vsakem srečanju smo v 

zaključnem delu z njim pregledali tudi beležko. Preverili smo zapis domačih nalog in drugih 

pomembnih informacij tistega dne. Če je učenec pozabil zapisati informacije v beležko in so 

bile te napisane v zvezkih ali na listih, je zapisal vse pomembne podatke tudi v beležko. 

 

- Reševanje MBN 

 

Reševanje MBN po korakih zajema tudi veščine načrtovanja, saj mora učenec načrtovati 

sam potek reševanja besedilne naloge. Na vsakem srečanju smo sistematično reševali MBN, 

pri čemer je moral Tomaž pogledati korake 7-stopenjske strategije reševanja MBN in nato 

po vrsti izpeljati vseh sedem korakov. Tudi pri tem je moral vsak korak v mislih načrtovati 

in nato izvesti.  

 

- Pripravljanje na srečanje in pospravljanje 

 

Tomaž je na začetku vsakega srečanja pripravil na mizo svoje pripomočke in jih obkljukal 

po seznamu. Nato smo po treh glavnih korakih izvajali srečanje (začetni, osrednji in 

zaključni del srečanja). Ob koncu srečanja je učenec pospravil mizo in dal svoje pripomočke 

v torbo. Pripravljanje, pospravljanje in načrtovano izvajanje srečanj je tudi predstavljalo del 

urjenja veščin načrtovanja dela.  
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3.4.2.6.6 Vrednotenje napredka učenca na področju organizacije in načrtovanja dela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 16: Prikaz sprotnega vrednotenja prinašanja pripomočkov v šolo in zapisovanja nalog v beležko 

 

Urnik naših srečanj si je učenec takoj nalepil na steno v svoji sobi, in sicer poleg šolskega 

urnika. Na šolskem urniku si je z njegovo najljubšo barvo označil tiste dneve, ko so imeli na 

urniku predmet matematika. Na prvi dve srečanji so ga spomnili, od takrat naprej se je 

samostojno spomnil na dogovorjena srečanja in se jih redno udeleževal. 

Skupaj z njim smo spremljali tudi naloge, ki smo mu jih zadali v sklopu izvajanja treninga 

na področju organizacije in načrtovanja dela. Za prinašanje matematičnih pripomočkov v 

šolo in zapisovanje domačih nalog v beležko smo izdelali preglednico, s pomočjo katere smo 

spremljali pogostost opravljanja omenjenih nalog. Učenec je za opravljeno nalogo dobil 

nalepko zvezdico, za neopravljeno nalogo pa minus. Za opravljeno nalogo si je lahko sam 

izbral, kakšno zvezdico bo nalepil v polje pod številko srečanja. Nalogi smo preverjali 

skupaj, preglednico pa je učenec sam izpolnjeval na srečanjih. Iz preglednice je razvidno, da 

je v prvi tretjini treninga (predvsem na začetku) nekajkrat pozabil ali matematične 

pripomočke ali si zapisati domače naloge v beležko. Kmalu sta mu nalogi postali rutini, zato 

si je s tem na večini srečanj prislužil obe nalepki – za prinašanje matematičnih pripomočkov 

si je prislužil 20 nalepk od 24, za zapis domače naloge v beležko pa 19 nalepk od 24. Pri 

prinašanju matematičnih pripomočkov mu je bil v pomoč kartonček s seznamom vseh 

pripomočkov, na katerem je obkljukal kvadratek pri vsakem pripomočku posebej. Napredka 

je bil zelo vesel, saj je prej večkrat pozabil na domačo nalogo ali pripomočke.  

Tomaž je bil zelo navdušen nad prejemom beležke. Do takrat je ni še nikoli uporabljal, zato 

je potreboval nekaj časa, da se je privadil na sprotno zapisovanje pomembnih informacij v 

beležko. Proti koncu vsakega srečanja smo tako preverjali, da je zapisal vse naloge v 

beležko. Starši so na evalvaciji dejali, da sedaj vedno najprej pogleda beležko, se loti domače 

naloge, ki je zapisana v beležki, nato pa njim posreduje še kakšne druge pomembne 

informacije, ki so jih dobili v šoli.  
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Poleg beležke smo mu posredovali tudi mapo za shranjevanje matematičnih listov. Na 

srečanje smo prinesli nekaj map različnih barv in učenec si je izbral mapo modre barve. Ob 

koncu vsakega srečanja smo skupaj pogledali mapo, če je v mapo pospravil nove 

matematične liste. Ob tem je preveril tudi torbo, da ni pozabil na kakšne liste. Mapo je imel 

ves čas v torbi in jo s tem redno prinašal v šolo ter na srečanja. Vanjo je občasno shranjeval 

tudi material, ki ga je dobil od nas na srečanjih. 

Učenca smo na srečanjih navajali, da je ob prihodu ter pred odhodom pripravil in pospravil 

vse svoje pripomočke v šolsko torbo ter pisalno mizo. Na to smo ga opozorili samo na prvem 

srečanju, od takrat naprej pa je to počel samostojno.  

Tomaž je razvijal veščine načrtovanja tudi pri reševanju MBN, saj je vsako nalogo postopno 

reševal po korakih. Vsak korak je moral premisliti, izvesti in nato vse korake tudi preveriti. 

Na začetku je bilo opaziti, da učenec ni vedel, kako se neke naloge lotiti, oziroma s čim 

začeti. Opazili smo, da je v času treninga postajal vse boljši pri načrtovanju reševanja nekega 

problema oziroma naloge.  

Opazili smo, da je učenec na področju organizacijskih veščin in veščin načrtovanja s 

pomočjo treninga napredoval. Ni več pozabljal domačih nalog, matematičnih pripomočkov, 

svoje delo je vnaprej načrtoval, hkrati pa je imel ustrezno organiziran matematični material. 

Ker je skupaj s starši tudi doma razvijal organizacijske veščine in veščine načrtovanja s 

pomočjo priročnika, predstavljamo v nadaljevanju evalvacijo uporabe priročnika. 

 

Evalvacija uporabnosti in sprejetosti Priročnika za starše: pomoč otroku pri 

organizaciji in načrtovanju dela doma 

V namen raziskave smo za starše napisali uporaben priročnik, v katerem je naštetih in 

opisanih nekaj strategij, s katerimi lahko v domačem okolju otroku pomagajo razvijati 

organizacijske veščine in veščine načrtovanja. Priročnika so se starši zelo razveselili. Ob 

zaključku treninga so pri evalvaciji poudarili, da je priročnik napisan zelo jasno in na 

razumljiv način, zato niso imeli problemov pri branju in razumevanju vsebine. Ko smo 

priročnik predali staršem, smo jim ob tem razložili njegovo vsebino in s tem tudi strategije. 

Poudarili smo, da so to primeri idej, s katerimi si lahko pomagajo, ni pa nujno, da uporabijo 

točno te. Kljub temu so starši povedali, da so nekaj izmed strategij uspešno izvajali doma, 

in sicer so z učencem naredili tedenski urnik dejavnosti, saj je pogosto pozabljal, kdaj ima 

kakšno dejavnost. Pri izdelavi urnika so prosili za nekaj pomoči. 

Skupaj je celotna družina izdelala tudi družinski koledar, pri čemer sta Tomaž in njegova 

mlajša sestrica zelo uživala. Starši so povedali, da so občasno merili opravljanje domačih 

nalog, saj jih je zanimalo, koliko časa približno porabi učenec za opravljanje domačih nalog 

za matematiko. Učenec je povedal, da so mu starši kupili škatlo za matematični material in 

pripomočke. Spravljeno jo ima ob pisalni mizi. Dejal je, da sedaj ne zgublja več 

pripomočkov, ker jih vedno pospravi v škatlo in zato vedno ve, kje jih lahko najde. Ponosno 

je povedal tudi to, da ima na pisalni mizi prilepljen kartonček za pomoč pri pripravi šolske 

torbe. 
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Starši so ob evalvaciji zelo ponosno izpostavili, da sedaj večkrat skupaj načrtujejo razne 

prostočasne aktivnosti in izlete, ob tem pa vključujejo oba otroka, saj jima njuno mnenje tudi 

veliko pomeni. Tomaž občasno pomaga tudi na primer pri kuhanju ter redno pospravlja 

skupne prostore. Za opravljanje domačih nalog so zanj naredili koledar, na katerega je sam 

naredil kljukico vsak dan, ko je naredil vse domače naloge. Enak sistem so uporabili tudi pri 

mlajši hčerki. Ob koncu tedna sta oba dobila manjšo nagrado. Izkazalo se je, da je učenec 

vse pogosteje opravil vse domače naloge. Dejal je, da mu je izmed vseh strategij najbolj všeč 

družinski koledar. 

Starši so po končanem treningu povedali, da je Tomaž doma napredoval na področju 

organizacije in načrtovanja dela. Občasno še pozabi kakšno opravilo, vendar sta kljub temu 

mnenja, da mu gre precej bolje kot prej. Izpostavili so, da bodo kakšno strategijo iz 

priročnika še uporabili v naslednjem šolskem letu.  

 

3.4.2.7 Oporni material 

 

Na srečanjih je imel učenec na voljo oporni material, ki ga je lahko uporabljal. Z njim si je 

pomagal pri urjenju poštevanke in pri reševanju nekaterih MBN. Dva primera opornega 

materiala sta predstavljena v nadaljevanju. 

 

- Kroglice                                                           -    Žetoni 

 

 

 

 

 

 

Slika 17: Kroglice na vrvici 

                                                                                           

                                                                                       Slika 18: Žetoni  
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3.4.2.8 Barometer počutja učenca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Slika 19: Prikaz barometra počutja učenca  

 

Na začetku vsakega srečanja je učenec svoje počutje izrazil s čustvenim simbolom na 

barometru počutja. To je storil tako, da je izmed treh različnih čustvenih simbolov izbral 

enega in ga nalepil v polje pod ustrezno številko srečanja. Tako je razumel navodilo, zelo 

rad je tudi lepil nalepke v polja.  

Najpogosteje je prišel na srečanje vesel, saj je največkrat uporabil nalepke s čustvenim 

simbolom »vesel«, in sicer na 17 srečanjih od skupno 24. Na 1. srečanju je bil nekoliko 

zmeden, ker ga je skrbelo, kako se bo odrezal in kakšne bodo vaje. Enak čustven simbol je 

izbral tudi na 4. srečanju, kar kaže na nekaj začetnega nelagodja ob pričetku izvajanja 

treninga. Njegovo počutje na srečanjih se je nato precej izboljšalo, z izjemo 6. srečanja, ko 

je bil slabe volje in žalosten zaradi slabe ocene pri angleščini – kar je vplivalo na njegovo 

počutje tudi na dveh srečanjih kasneje. V drugi polovici treninga je na srečanja prihajal dobre 

volje in nasmejan. Pri večini srečanj je označil svoje počutje s čustvenim simbolom »vesel«. 

Slabše počutje je izrazil le na 17. in 19. srečanju, saj je prišel precej bolj utrujen kot po 

navadi (tisti teden so namreč imeli veliko preverjanj znanj in vmes športni dan). 

Nas in starše je zelo veselilo, da je Tomaž na 17 srečanj prišel vesel in nasmejan ter 

pripravljen na sodelovanje. Kadar ga je kaj zmotilo, ali pa je bil slabe volje, nam je to zaupal 

in skupaj smo se pogovorili. Takoj zatem se je sprostil in lahko smo nadaljevali s treningom. 

Na evalvaciji je izpostavil tudi to, da se je med treningi njegovo počutje izboljševalo, ker je 

videl svoj napredek in je bil ponosen nase, starši in mi pa smo ga ob tem spodbujali ter 

večkrat pohvalili. Priznal je, da se je na začetku malo ustrašil treninga, vendar je kmalu videl, 

da so vaje zanimive, napredek pa mu je prinašal tudi boljše ocene v šoli.  
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3.4.3 PRIMERJAVA REZULTATOV ZAČETNEGA IN KONČNEGA 

OCENJEVANJA Z INTERPRETACIJO 

 

Pred izvedbo treninga in po končanem treningu smo izvedli diagnostično ocenjevanje 

matematičnih in organizacijskih spretnosti učenca. Ocenjevanje se je izvajalo v istem 

prostoru ob enakih pogojih. Za diagnostično ocenjevanje smo uporabili sledeče merske 

pripomočke: 

- Desetminutni test za ugotavljanje avtomatizacije aritmetičnih dejstev in postopkov 

(Kavkler idr., 1996),  

- Petminutni preizkus preverjanja avtomatizacije poštevanke (Linasi, 2016), 

- Test reševanja MBN (po: Centa, Frigelj in Rakun Beber, 2016, Cotič, Felda in 

Hodnik Čadež, 2016 in Cotič idr., 2012),  

- Vprašalnik o organizacijskih spretnostih za učenca (Organization Skills Test, 2018) 

in  

- Anketni vprašalniki o oceni učenčevega znanja in spretnosti s področja matematike 

ter njegovega napredka za specialno in rehabilitacijsko pedagoginjo, starše, 

razredničarko in učenca (sestavili smo začetne in končne anketne vprašalnike).  

V nadaljevanju predstavljamo primerjavo rezultatov in ugotovitve začetnega in končnega 

ocenjevanja ter primerjavo odgovorov anketnih vprašalnikov. 

 

3.4.3.1 Desetminutni test za ugotavljanje avtomatizacije aritmetičnih dejstev in 

postopkov (Kavkler idr., 1996) 

 

 št. pravilno 

rešenih 

računov, 

ovrednotenih z 

1 točko 

št. pravilno 

rešenih 

računov, 

ovrednotenih z 

2 točkama 

št. pravilno 

rešenih 

računov, 

ovrednotenih s 

 3 točkami 

št. napačno 

rešenih 

računov 

št. praznih 

polj 

ZAČETNO 

OCENJEVANJE 

18 13 3 3 28 

KONČNO 

OCENJEVANJE 

22 20 6 5 4 

SKUPNO ŠT. 

RAČUNOV 
62 

 

Preglednica 1: Prikaz preverjanja avtomatizacije aritmetičnih dejstev in postopkov Desetminutnega testa pred 

treningom in po njem 

 

 skupno št. doseženih točk možno št. točk 

ZAČETNO OCENJEVANJE 53 117 

KONČNO OCENJEVANJE 80 117 

 

Preglednica 2: Prikaz primerjave doseženih točk Desetminutnega testa pred treningom in po njem 
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Avtomatizacijo aritmetičnih dejstev in postopkov smo preverili z Desetminutnim testom za 

ugotavljanje avtomatizacije osnovnih računskih dejstev in postopkov (Kavkler idr., 1996). 

Pri tem smo opazovali tudi učenčev način reševanja računov (strategije računanja) ter 

njegovo odzivnost na omejen čas. 

Tomaž je pred treningom v 10 minutah reševanja od 62 računov uspel rešiti 37 računov. Od 

tega je pravilno rešil 34 računov, 3 račune pa je rešil napačno. Vse skupaj je dosegel 53 točk 

od 117 možnih točk. V 10 minutah ni uspel rešiti celotnega testa, pri seštevanju in odštevanju 

s prehodom je namreč porabil veliko časa. Ob reševanju je občasno uporabljal prste, tokrat 

pa pomožnih računov ni uporabljal. Trije računi, ki jih je izračunal narobe, so bili ravno 

računi z odštevanjem preko prehoda. Pri seštevanju je bil uspešen. Pri deljenju je imel 

predvsem težave tam, kjer je bilo deljenje z ostankom.  

V primerjavi z začetno oceno je učenec po končanem treningu rešil test v 10 minutah. Od 

62 računov je pravilno rešil 53 računov, kar je več kot pred treningom. Število pravilno 

rešenih računov, ovrednotenih z 1 točko, se je povečalo z 18 na 22, število pravilno rešenih 

računov, ovrednotenih z 2 točkama, se je povečalo s 13 na 20, ravno tako pa se je povečalo 

število pravilno rešenih računov, ovrednotenih s 3 točkami, in sicer s 3 na 6. Učenec je sicer 

napačno rešil 5 računov, kar je za dva več kot pred treningom, vendar je vidno zmanjšal 

število praznih polj – za razliko do prvega ocenjevanja je pri končnem ocenjevanju pustil le 

4 prazna polja. Skupno število točk, ki jih je dosegel pri končnem ocenjevanju, je bilo 80 

(od 117 možnih). Ob reševanju še vedno občasno uporabljal prste, pomožnih računov ni 

uporabljal. Nekaj napak je še naredil pri odštevanju s prehodom in deljenju, vendar manj kot 

pred treningom. Boljši rezultati končnega ocenjevanja kažejo na napredek pri učencu. 

 

3.4.3.2 Petminutni preizkus preverjanja avtomatizacije poštevanke (Linasi, 2016) 

 

 začetno ocenjevanje končno ocenjevanje 

ŠT. PRAVILNO REŠENIH RAČUNOV 

POŠTEVANKE 

16 31 

ŠT. NAPAČNO REŠENIH RAČUNOV 

POŠTEVANKE 

5 5 

ŠT. NEREŠENIH RAČUNOV POŠTEVANKE 17 2 

SKUPNO ŠT. RAČUNOV POŠTEVANKE 38 38 

 

Preglednica 3: Prikaz primerjave začetnih in končnih rezultatov pri Petminutnem preizkusu znanja poštevanke 

 

Pri začetnem ocenjevanju je učenec v 5 minutah pravilno rešil 16 računov poštevanke. 

Napačno je rešil 5 računov, 17 računov poštevanke pa je pustil prazne. Priklical je rešitve iz 

spomina, vendar je uspel priklicati le rezultate poštevanke manjših števil. Rešil je samo tisto, 

česar se je spomnil, pri ostalih računih ni začel seštevati/prištevati ali si pomagati z 

večkratniki. Po preteklih petih minutah smo mu dali na voljo več časa, da do konca reši 

preizkus, vendar je vseeno končal, ker se ni ničesar več spomnil.  
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Učenec se je pri končnem ocenjevanju izkazal precej bolje kot pri začetnem. V 5 minutah je 

pravilno rešil 31 računov poštevanke (od skupno 38 računov), kar je 15 računov več kot pri 

začetnem testiranju. Število napačno rešenih računov je ostalo enako, in sicer 5. Ni se mogel 

spomniti dveh računov poštevanke, zato je dva polja pustil prazna. Glede na rezultate smo 

mnenja, da je učenec pri znanju in avtomatizaciji poštevanke tudi napredoval. Opaziti je bilo, 

da se večkrat zmoti, kadar je pod časovnim pritiskom. Kljub temu je bilo opaziti, da je 

izboljšal tudi hitrost reševanja računov poštevanke, saj mu pri končnem testiranju ni 

zmanjkalo časa in je prišel do konca računov.  

 

3.4.3.3 Test reševanja MBN (prirejeno po: Centa, Frigelj in Rakun Beber, 2016, Cotič, 

Felda in Hodnik Čadež, 2016 in Cotič idr., 2012) 

 

 ZAČETNO OCENJEVANJE KONČNO OCENJEVANJE 

TEŽAVNOST MBN doseženo št. 

točk 

možno št. 

točk 

doseženo št. 

točk 

možno št. 

točk 

MBN z 1 računsko operacijo 4 4 4 4 

MBN z 2 različnima 

računskima operacijama 

1 9 8 9 

MBN s 3 različnimi računskimi 

operacijami 

4 12 10 12 

Skupno število točk 9 25 22 25 

 

Preglednica 4: Prikaz začetnih in končnih rezultatov Testa reševanja MBN 

 

Pri začetnem ocenjevanju učenec testa ni rešil v eni šolski uri, temveč smo morali pri 

naslednjem srečanju nadaljevati, tako da je za celoten test porabil eno šolsko uro in pol 

(približno eno uro in 10 minut). Tomaž je uspel doseči 9 točk od 25. Pri prvih dveh nalogah, 

ki sta bili vredni vsaka po 2 točki, je dosegel vse točke. Tu se je videlo, da mu enostavne 

MBN ne predstavljajo težav, namreč uspešno je ugotovil, katero računsko operacijo mora 

izbrati, računi pa so bili pravilno izračunani (vsebovali so poštevanko števila 5 in 6). Pri 

naslednji stopnji težavnosti MBN pa so se pojavile težave pri uspešnosti reševanja; naslednje 

tri naloge so namreč vsebovale uporabo dveh različnih računskih operacij in potrebno je bilo 

zapisati od dva do tri račune, saj so naloge zahtevale več kot en sam odgovor. Izmed teh treh 

nalog, ki so bile skupaj vredne 9 točk, je dosegel 2 točki. Pri zadnjih treh nalogah, ki so bile 

vredne skupaj 12 točk, je dosegel 4 točke. Učenec je pogosto zamenjeval računske operacije 

(namesto deljenja je želel uporabiti množenje in obratno). Pri računih, kjer je bila prisotna 

poštevanka (to je bilo pri sedmih nalogah izmed osmih), je prešteval na prste, da je prišel do 

rezultata (le pri najenostavnejših je uporabil priklic iz spomina – 10, 5). Veliko časa je 

porabil za  računanje računskih izrazov (npr. zapisal je račun 36 – 8 – 24 ali 115 + 5 – 65 + 

20). Ni imel usvojenega postopka računanja računskih izrazov in je vmes pozabil prišteti ali 

odšteti kakšno število. Pri vseh osmih nalogah je zapisal tudi odgovore. Vendar je kljub temu 

pri nalogah, ki so zahtevale več odgovorov, pozabil zapisati vse odgovore. Ko smo se po 
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koncu reševanja pogovorili tudi o njegovih strategijah reševanja nalog, smo prišli do 

zaključka, da Tomaž nima razvitih ustreznih strategij reševanja oziroma se poslužuje bolj 

osnovne metode – na začetku prebere celotno MBN, nato zapiše račun, ga izračuna in na 

koncu zapiše še odgovor. Podatkov si ne podčrtava ali obkrožuje, prav tako si jih ne izpiše 

na list. Podatke dalj časa išče v besedilu in pogosto napačno zastavi račun. Odgovore zapiše, 

vendar ne vseh, kadar jih je potrebno več. Rezultatov ne preverja niti sproti niti na koncu. 

Včasih se zgodi, da kar miselno reši račun in napiše odgovor brez postopka, kako je do 

rezultata prišel. Pri reševanju si je občasno pomagal s pomožnim materialom. 

Učenec je pri končnem ocenjevanju uspešneje rešil MBN. V primerjavi z začetnim 

ocenjevanjem je dosegel večje skupno večje število točk, in sicer je dosegel skupno 22 točk 

od 25 možnih, torej 13 točk več kot pred treningom. Pravilno je rešil prvi dve nalogi MBN, 

ki sta predstavljali enostavno MBN. Pri reševanju sestavljenih MBN je pokazal napredek, 

saj je pravilno in v celoti rešil štiri izmed šestih sestavljenih nalog. Pri reševanju MBN z 

dvema računskima operacijama je tako dosegel 8 točk od 9 možnih, kar je precej več kot pri 

začetnem ocenjevanju (7 točk več). Pri reševanju MBN s tremi računskimi operacijami je 

dosegel 10 točk od 12 možnih. Tudi pri teh nalogah je izboljšal število točk s 4 na 10. Opazili 

smo, da si je tokrat pomagal pri reševanju MBN s strategijami, in sicer je podčrtoval podatke, 

občasno narisal skice (pri sestavljenih nalogah) ter preverjal rezultate. Pomožnega materiala 

ni uporabil. Učenec ni pozabil zapisati odgovore tudi pri sestavljenih MBN, kjer je bilo več 

vprašanj. Test je rešil v eni šolski uri, kar je v primerjavi z začetnim ocenjevanjem hitreje. 

Med reševanjem je občasno pri sebi tiho računal, en račun je rešil pisno. Glede na opazovanje 

učenca med reševanjem, pogovor o reševanju ter rezultate testa menimo, da je tudi na 

področju reševanja MBN napredoval. Še vedno potrebuje nekoliko več časa, vendar so 

rezultati pri tem bolj pravilni. Uporablja naučene strategije reševanja MBN, predvsem pa se 

reševanja loti načrtno, kar pred izvajanjem treninga ni bilo prisotno.  
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3.4.3.4 Vprašalnik o organizacijskih spretnostih za učenca (Organization Skills Test, 

2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Graf 4: Prikaz primerjave rezultatov Vprašalnika o organizacijskih spretnostih pred treningom in po njem 

 

Učenec je pri začetnem ocenjevanju pri reševanju Vprašalnika o organizacijskih spretnostih 

od možnih 100 točk dosegel skupen rezultat 35 točk. Na posameznih področjih 

organizacijskih spretnosti, kjer je bilo pri vsakem področju možnih 100 točk, je dosegel 

naslednje rezultate: organiziranost v šoli – 31 točk; miselna organiziranost – 25 točk; osebna 

organiziranost – 39 točk; strategije – 36 točk; osebna urejenost – 51 točk; časovna 

organiziranost – 29 točk; samomotivacija – 35 točk. Pred treningom se je pokazalo, da ima 

zelo slabo razvite organizacijske spretnosti. Največ točk je dosegel na področju osebne 

urejenosti, sledilo je področje osebne organiziranosti. Na teh dveh področjih je s pomočjo 

staršev razvil določene načine in strategije, ki mu omogočajo, da skrbi zase in za urejenost 

svoje sobe. S pomočjo staršev tudi poskuša, da ne pozabi na pomembne datume in določene 

dogovore. Sobo na primer pospravlja enkrat tedensko, prav tako pa vsak večer pripravi torbo 

za naslednji dan. Ob tem pregleda tudi urnik, vendar se še vedno pogosto zgodi, da pozabi 

na določene pripomočke, ki jih naslednji dan potrebuje.  

Najmanj točk je učenec dosegel na področju miselne organiziranosti, sledila je časovna 

organiziranost in organiziranost v šoli. Na podlagi odgovorov je razvidno, da ima na 

področju miselne organiziranosti težave s sporočanjem svojih misli, prav tako z njihovim 

oblikovanjem v neko smiselno in povezano celoto. Včasih je zgodi, da to, kar pove, ni prav 

dobro razumljivo. Na področju časovne organiziranosti ima težave s samostojnim 

načrtovanjem svojega dela, učenja in opravljanja domačih nalog. Prav tako nima občutka, 

koliko časa mu določena naloga vzame, koliko časa je nekaj delal, težave ima tudi pri branju 

analogne ure. Pri učenju in opravljanju domačih nalog mu precej pomagajo starši. Na 

področju organiziranosti v šoli se je pokazalo, da ima tudi tu težave, namreč nima razvitih 
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ustreznih strategij, ki bi mu pomagale, da ne bi pogosto pozabljal pripomočkov, domačih 

nalog in šolskega gradiva. Učenec je nekoliko boljše, čeprav še vedno precej nizke rezultate, 

dosegel še na področju strategij in samomotivacije. Na podlagi odgovorov je razvidno, da 

ima razvitih bolj malo strategij, ki ljudem pomagajo razvijati same organizacijske spretnosti 

in v letih ohranjati in nadgrajevati stopnjo organiziranosti. Na področju samomotivacije se 

je pokazalo, da mnogo dejavnosti začne, vendar jih ne opravi do konca, ker ne vztraja. 

Opravi jih le zaradi spodbud drugih oseb. Nima razvitih strategij, ki bi mu pomagale do 

boljše samomotivacije, namreč samomotivacija nam omogoča tudi vztrajanje pri opravljanju 

določene aktivnosti, kar je pri šolskem delu in na splošno v življenju izrednega pomena.  

Iz grafa 4 lahko ob primerjavi rezultatov pred izvedbo treninga in po njem pri učencu 

opazimo napredek na vseh področjih organizacijskih spretnostih. Pri končnem ocenjevanju 

pri reševanju Vprašalnika o organizacijskih spretnostih je od možnih 100 točk dosegel 

skupen rezultat 49 točk. Na posameznih področjih organizacijskih spretnosti, kjer je bilo pri 

vsakem področju možnih 100 točk, je dosegel naslednje rezultate: organiziranost v šoli – 62 

točk; miselna organiziranost – 30 točk; osebna organiziranost – 49 točk; strategije – 50 točk; 

osebna urejenost – 54 točk; časovna organiziranost – 44 točk; samomotivacija – 55 točk.  

Na nekaterih področjih je bil napredek večji, pri drugih pa manjši. Največji napredek je 

opažen na področju organiziranosti v šoli, na katerem je pri začetnem ocenjevanju učenec 

dosegel 31 točk, pri končnem pa 62 točk. Na tem področju je razvil številne strategije, ki 

omogočajo, da je med poukom bolj pozoren in organiziran, sprotno zapisuje domače naloge 

in ne pozablja na organizacijo pripomočkov. Matematični zvezek je bolj urejen, delovni listi 

pa skrbno nalepljeni v zvezek ali shranjeni v posebni mapi. Manjši napredek je pokazal na 

področju miselne organiziranosti, na katerem je dosegel 30 točk in na področju osebne 

urejenosti, na katerem je dosegel 54 točk. Učenec lažje razdeli vsebino na manjše dele, bolj 

jasno pa izraža tudi svoje misli. Opazen napredek je bil tudi na področju samomotivacije, na 

katerem je dosegel 55 točk. Razvil je strategije, ki mu omogočajo večjo samostojnost pri 

delu, s tem pa se je povečala tudi njegova samomotivacija. To se kaže v samostojnem 

začenjanju aktivnosti, samostojni pripravi šolske torbe in šolskih pripomočkov, 

samostojnem načrtovanju učenja ter večji samostojnosti pri šolskem in domačem delu. 

Napredek se je pokazal tudi na področju časovne organiziranosti, na katerem je dosegel 44 

točk. Učenec je razvil boljši občutek za čas in strategijo za načrtovanje učenja, opravljanja 

raznih domačih opravil in za opravljanje domačih nalog. Izdeluje tudi načrt, ki se ga drži. 

Rezultati so pokazali tudi napredek na področju osebne organiziranosti in področju strategij. 

Med treningom je spoznal različne strategije, ki so mu pomagale pri razvoju organizacijskih 

spretnosti.  
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3.4.3.5 Anketna vprašalnika o oceni učenčevega znanja in spretnosti s področja 

matematike ter njegovega napredka za specialno in rehabilitacijsko 

pedagoginjo 

 

VPRAŠANJE NEUSPEŠNO DELNO USPEŠNO USPEŠNO 

 začetno 

ocenjevanje 

končno 

ocenjevanje 

začetno 

ocenjevanje 

končno 

ocenjevanje 

začetno 

ocenjevanje 

končno 

ocenjevanje 

1.    X   X 

2.    X   X 

3.    X   X 

4.    X   X 

5.      X X 

6.      X X 

7.    X   X 

 

Preglednica 5: Prikaz primerjave odgovorov prvega dela anketnega vprašalnika o oceni učenčevega znanja in 

spretnosti s področja matematike ter njegovega napredka za specialno in rehabilitacijsko pedagoginjo 

 

Legenda: 

1. Kako uspešno učenec rešuje osnovne štiri računske operacije? 

2. Kako uspešno učenec prikliče poštevanko? 

3. Kako uspešno učenec rešuje enostavne matematične besedilne naloge (z eno operacijo)? 

4. Kako uspešno učenec rešuje matematične besedilne naloge z dvema ali več računskimi operacijami? 

5. Kako uspešno učenec rešuje naloge z zaporedji? 

6. Kako uspešno učenec opravlja domače naloge pri matematiki? 

7. Kako uspešno si učenec zna predstavljati in računati s števili do 100 in več? 

 

TRDITEV NE DRŽI DELNO DRŽI DRŽI 

 začetno 

ocenjevanje 

končno 

ocenjevanje 

začetno 

ocenjevanje 

končno 

ocenjevanje 

začetno 

ocenjevanje 

končno 

ocenjevanje 

1.      X X 

2.   X X    

3.      X X 

4.      X X 

5.      X X 

6.    X X   

7.      X X 

8.      X X 

 

Preglednica 6: Prikaz primerjave odgovorov drugega dela anketnega vprašalnika o oceni učenčevega znanja in 

spretnosti s področja matematike ter njegovega napredka za specialno in rehabilitacijsko pedagoginjo 

 
Legenda: 

1. Menim, da učenec potrebuje dodatno pomoč pri učenju matematike. 

2. Učenec pogosto prihaja k obravnavi brez pripomočkov. 

3. Učencu nudijo pomoč tudi njegovi starši. 

4. Učenec redno dela domače naloge. 

5. Učencu gre bolje pri matematiki takrat, ko ima na voljo dodatne pripomočke in material. 
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6. Učenec ima slabo prepričanje o lastnih sposobnostih pri matematiki. 

7. Učenec napreduje. 

8. Učenec sodeluje pri individualnih obravnavah. 

Pri začetnem reševanju vprašalnika je specialna in rehabilitacijska pedagoginja na področju 

matematičnega znanja učenca po večini ocenila kot delno uspešnega – torej da delno 

uspešno: rešuje osnovne štiri računske operacije, prikliče poštevanko, rešuje enostavne in 

sestavljene MBN ter predstavlja in računa s števili do 100 in več. Kot uspešno pa je ocenila 

njegovo reševanje nalog z zaporedji in opravljanja domačih nalog pri matematiki. Prav tako 

je mnenja, da starši učencu nudijo pomoč, vendar bi vseeno potreboval dodatno pomoč pri 

učenju matematike. Meni, da učenec redno dela domače naloge, da mu gre bolje takrat, ko 

ima na voljo dodatne pripomočke in materiale, da napreduje ter da sodeluje pri individualnih 

obravnavah. Delno pa se je strinjala s trditvama, da pogosto prihaja k obravnavi brez 

pripomočkov in da ima slabo prepričanje o lastnih sposobnostih pri matematiki. 

Pri ponovnem reševanju anketnega vprašalnika je v primerjavi z začetnim reševanjem 

specialna in rehabilitacijska pedagoginja na področju matematičnega znanja ocenila učenca 

kot bolj uspešnega. Označila je, da uspešno rešuje osnovne štiri računske operacije, uspešno 

prikliče poštevanko, uspešno rešuje enostavne  in sestavljene MBN ter da uspešno opravlja 

domače naloge. Specialna in rehabilitacijska pedagoginja je bila on koncu treninga mnenja, 

da mu gre bolje pri matematiki in da napreduje, še vedno sodeluje pri individualnih 

obravnavah, starši mu še vedno nudijo potrebno pomoč in da ima pogosteje opravljene 

domače naloge. Zaupala nam je, da ima učenec boljše prepričanje o lastnih sposobnostih pri 

matematiki, vendar še vedno občasno ne zaupa sam vase in v svoje zmožnosti. Na koncu je 

pri odprtem vprašanju napisala, da je opazila napredek pri učencu v učni snovi in da zaradi 

tega lažje sledi pouku.  

 

3.4.3.6 Anketna vprašalnika o oceni učenčevega znanja in spretnosti s področja 

matematike ter njegovega napredka za razredno učiteljico  

 

 

VPRAŠANJE NESPEŠNO DELNO USPEŠNO USPEŠNO 

 začetno 

ocenjevanje 

končno 

ocenjevanje 

začetno 

ocenjevanje 

končno 

ocenjevanje 

začetno 

ocenjevanje 

končno 

ocenjevanje 

1.   X   X 

2.   X   X 

3.     X X 

4. X     X 

5.   X   X 

6.   X   X 

7.   X   X 

 

Preglednica 7: Prikaz primerjave odgovorov prvega dela anketnega vprašalnika o oceni učenčevega znanja in 

spretnosti s področja matematike ter njegovega napredka za razredno učiteljico 
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Legenda:  

1. Kako uspešno učenec rešuje osnovne štiri računske operacije? 

2. Kako uspešno učenec prikliče poštevanko? 

3. Kako uspešno učenec rešuje enostavne matematične besedilne naloge (z eno operacijo)? 

4. Kako uspešno učenec rešuje matematične besedilne naloge z dvema ali več računskimi operacijami? 

5. Kako uspešno učenec rešuje naloge z zaporedji? 

6. Kako uspešno učenec opravlja domače naloge pri matematiki? 

7. Kako uspešno si učenec zna predstavljati in računati s števili do 100 in več? 

 

TRDITEV NE DRŽI DELNO DRŽI DRŽI 

 začetno 

ocenjevanje 

končno 

ocenjevanje 

začetno 

ocenjevanje 

končno 

ocenjevanje 

začetno 

ocenjevanje 

končno 

ocenjevanje 

1.     X X 

2.  X   X  

3.   X   X 

4.   X   X 

5.   X   X 

6.   X X   

7.   X   X 

 

Preglednica 8: Prikaz primerjave odgovorov drugega dela anketnega vprašalnika o oceni učenčevega znanja in 

spretnosti s področja matematike ter njegovega napredka za razredno učiteljico 

 

Legenda: 

1. Menim, da učenec potrebuje dodatno pomoč pri učenju matematike. 

2. Učenec pogosto prihaja k pouku brez pripomočkov. 

3. Učencu občasno nudijo pomoč tudi sošolci/vrstniki. 

4. Učenec redno dela domače naloge. 

5. Učenec sledi pri pouku matematike. 

6. Učenec ima slabo prepričanje o lastnih sposobnostih pri matematiki. 

7. Učenec napreduje. 

Anketna vprašalnika smo sestavili za razredno učiteljico, ki učenca poučuje, saj z njim 

preživi veliko časa in je ravno zaradi tega pomemben vir informacij. Učiteljica je pred 

izvajanim treningom Tomaža ocenila kot neuspešnega pri reševanju MBN z dvema ali več 

računskimi operacijami, pri reševanju enostavnih MBN pa kot uspešnega. Kot delno uspešno 

je označila reševanje osnovnih štirih računskih operacij, priklic poštevanke, reševanje nalog 

z zaporedji, opravljanje domačih nalog ter računanje s števili do 100 in več. Pri trditvah o 

učencu se je učiteljica strinjala, da potrebuje dodatno pomoč pri učenju matematike in da 

pogosto prihaja k pouku brez pripomočkov. Pri trditvi, da mu občasno nudijo pomoč tudi 

vrstniki, je označila da ta trditev delno drži. Enako je označila trditve, da učenec redno dela 

domače naloge, da sledi pri pouku matematike, da ima slabo prepričanje o lastnih 

sposobnostih pri matematiki in da napreduje. 

Razredna učiteljica je po končanem treningu učenca ocenila kot bolj uspešnega kot pred 

treningom, in sicer je označila kot »uspešno«  reševanje osnovnih računskih operacij, priklic 

poštevanke, reševanje enostavnih in sestavljenih MBN in predstavljanje števil do 100 in več. 
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Kot komentar je dodala, da se še vedno občasno zmoti pri reševanju računov poštevanke, 

vendar je opazila velik napredek pri priklicu poštevanke. Občasno mu še pomaga pri 

sestavljenih MBN. Učiteljica je v primerjavi z začetnim anketnim vprašalnikom še vedno 

mnenja, da Tomažu pomagajo starši in vrstniki, da sledi pouku matematike, napreduje in 

pogosteje opravlja domače naloge. Delno pa se strinja s trditvijo, da ima učenec slabo 

prepričanje o lastnih sposobnostih pri matematiki. Pri odprtih vprašanjih je učiteljica 

napisala, da je rad hodil na srečanja, da je hitreje usvojil novo snov, kljub vsemu pa še vedno 

potrebuje veliko ponavljanja. Dodala je tudi to, da se je veliko naučil na srečanjih, ona pa je 

tako imela več časa za pomoč ostalim učencem, ki imajo tudi težave.  

 

3.4.3.7 Anketna vprašalnika o oceni učenčevega znanja in spretnosti s področja 

matematike ter njegovega napredka za starše učenca  

 

TRDITEV NE DRŽI DELNO DRŽI DRŽI 

 začetno 

ocenjevanje 

končno 

ocenjevanje 

začetno 

ocenjevanje 

končno 

ocenjevanje 

začetno 

ocenjevanje 

končno 

ocenjevanje 

1.   X X   

2.    X X  

3.     X X 

4.  X   X  

5.  X X    

6.  X   X  

7. X X     

8.   X X   

9.  X   X  

 

Preglednica 9: Prikaz primerjave odgovorov anketnega vprašalnika o oceni učenčevega znanja in spretnosti s 

področja matematike ter njegovega napredka za starše učenca 

Legenda: 

1. Moj otrok ima rad matematiko. 

2. Pri poštevanki ima moj otrok težave, saj si jo težko zapomni. 

3. Želim si, da bi mu kdo večkrat pomagal pri matematiki. 

4. Moj otrok težje razume matematične besedilne naloge. 

5. Doma nerad dela domačo nalogo za matematiko. 

6. Večkrat pozabi pripomočke za matematiko ali da ima domačno nalogo. 

7. Kadar v šoli pišejo matematiko, je doma pred tem zelo pod stresom. 

8. Potreboval bi več pripomočkov pri učenju matematike. 

9. Računanje z večjimi števili mu predstavlja težavo.  

Odgovori začetnega vprašalnika so pokazali, da učenec doma pred testi matematike ni 

nervozen, vendar nerad dela domačo nalogo za matematiko. Prav tako to ni njegov najljubši 

predmet. Starši se delno strinjajo, da bi doma potreboval več pripomočkov pri učenju 

matematike. Popolnoma so se strinjali s trditvami, da si težko zapomni poštevanko, da si 

želijo, da bi mu kdo večkrat pomagal ter da večkrat pozabi na domačo nalogo ali 

pripomočke. Pritrdilno so obkljukali tudi trditve, da mu računanje z večjimi števili 

predstavlja težavo, prav tako težje razume MBN.  
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Iz odgovorov ponovnega reševanja anketnega vprašalnika je bilo razvidno, da ima učenec 

sedaj manj težav pri poštevanki, ker si jo sedaj bolje zapomni, doma redno dela domačo 

nalogo, ima pa tudi več pripomočkov za učenje matematike doma. Še vedno so mnenja, da 

matematika ni ravno njegov najljubši predmet, vendar kljub temu ni nikoli pod stresom pri 

preverjanjih. Izpostavili so manj težav pri reševanju MBN. Starši so prav tako mnenja, da si 

še vedno želijo pomoči od nekoga pri učenju matematike, saj bo snovi vedno več. Sedaj 

Tomaž ne pozablja več pripomočkov za matematiko doma. Na koncu so pri odprtih 

vprašanjih napisali, da je doma napredek opazen in da so mnenja, da je bil trening uspešen. 

Izpostavili so tudi to, da doma ne porabijo več toliko časa za opravljanje domačih nalog. Kot 

starši so bili zadovoljni z načinom dela in samim napredkom pri učencu. Prav tako pa so 

napisali, da Tomaž ni imel odpora hoditi na srečanja. 

 

3.4.3.8 Anketna vprašalnika o oceni učenčevega znanja in spretnosti s področja 

matematike ter njegovega napredka za učenca 

 

TRDITEV NE DRŽI DELNO DRŽI DRŽI 

 začetno 

ocenjevanje 

končno 

ocenjevanje 

začetno 

ocenjevanje 

končno 

ocenjevanje 

začetno 

ocenjevanje 

končno 

ocenjevanje 

1.   X X   

2.   X   X 

3.     X X 

4.  X   X  

5.    X X  

6.  X   X  

7. X X     

8.    X X  

9.  X   X  

 

Preglednica 10: Prikaz primerjave odgovorov anketnega vprašalnika o oceni učenčevega znanja in spretnosti s 

področja matematike ter njegovega napredka 

 

Legenda: 

1. Rad imam matematiko. 

2. Poštevanka mi gre dobro. 

3. Želim si, da bi mi kdo večkrat pomagal pri matematiki. 

4. Matematične besedilne naloge se mi zdijo težke. 

5. Nerad delam domačo nalogo za matematiko. 

6. Večkrat pozabim pripomočke za matematiko. 

7. Kadar imamo na urniku matematiko, sem pogosto pod stresom. 

8. Potreboval bi več pripomočkov pri učenju matematike. 

9. Računanje z večjimi števili mi predstavlja težavo.  

Anketni vprašalnik smo dali v reševanje tudi učencu, saj nas je zanimalo njegovo mnenje o 

matematiki in njegovem znanju na področju matematike pred in po treningu. Anketni 

vprašalnik smo reševali skupaj, da smo mu določene trditve razložili, če je bilo potrebno. Pri 

začetnem anketnem vprašalniku je delno pritrdil za trditve, da ima rad matematiko in da mu 

gre poštevanka dobro. Prav tako kot njegovi starši je dejal, da kadar imajo na urniku 
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matematiko ali kadar pišejo test iz matematike, ni pred tem nikoli pod stresom. Vse ostale 

trditve je označil, da zanj popolnoma držijo, in sicer se je to nanašalo na željo po tem, da bi 

mu kdo večkrat pomagal pri matematiki, da se mu zdijo MBN težke, prav tako mu 

predstavlja težavo računanje z večjimi števili. Nerad dela domačo nalogo in večkrat pozabi 

na pripomočke za matematiko. Strinjal se je s tem, da bi potreboval več pripomočkov pri 

učenju matematike. 

Ob ponovnem reševanju anketnega vprašalnika je bilo opaziti drugačno mnenje učenca na 

področju matematičnega znanja in odnosa do matematike. Pri poštevanki je označil, da mu 

gre dobro, da se mu MBN ne zdijo več težke in da mu računanje ne povzroča več toliko 

težav. Še vedno je mnenja, da nima ravno preveč rad matematike, vendar sedaj pogosteje 

dela domače naloge, ne pozablja več pripomočkov, hitreje rešuje naloge in zaradi vsega tega 

nima v razredu več slabega občutka. Pred preverjanji ni pod stresom, vesel pa bi bil še kakšne 

pomoči v nadaljnjih letih izobraževanja. Pri odprtih vprašanjih je Tomaž izpostavil, da so 

mu bila srečanja všeč. Vaje so se mu zdele zanimive. Vesel je bil, ker je bilo veliko vaj ustno 

zastavljenih in tako ni pri vseh pisal. Zdi se mu, da je napredoval, izboljšal je tudi ocene.  

 

3.4.4 KONČNA SKUPINSKA EVALVACIJA TRENINGA 

 

Poleg sprotne evalvacije, pri kateri smo spremljali in evalvirali uspešnost in napredek učenca 

s pomočjo preglednic, ki smo jih naredili, smo po končanem treninga izvedli tudi končno 

skupinsko evalvacijo (sestanek), ki je potekala ustno. V evalvacijo so bili vključeni starši, 

specialna in rehabilitacijska pedagoginja, razredna učiteljica in učenec.   

Že med treningom smo se s specialno in rehabilitacijsko pedagoginjo in razredno učiteljico 

srečevali vsak teden in ju seznanjali z dejavnostmi in napredkom učenca. S starši smo se v 

vsem tem času srečali štirikrat na šoli, kjer je potekal kratek sestanek. Posredovali smo jim 

gradiva, priročnik in materiale za delo doma, prav tako smo se na sestankih tudi pogovorili.  

Končna skupinska evalvacija je potekala po končanem treningu, in sicer po zaključenem 

končnem ocenjevanju učenčevih matematičnih spretnosti. Povratne informacije z vseh strani 

so bile izredno pozitivne, kar nas je zelo razveselilo.  

Razredna učiteljica je dejala, da je pri učencu opazila napredek pri obravnavani snovi. Lažje 

je sledil pouku in pogosteje prihajal v šolo z narejeno domačo nalogo ter matematičnimi 

pripomočki. Njegove ocene so se pri matematiki zvišale za eno oceno, občasno tudi dve. 

Opazila je beležko, ki jo je imel vsak dan na svoji klopi. Zelo ga je pohvalila, ob tem pa 

izpostavila, da mu je pomoč prišla prav in da bi kakšne dodatne ure potreboval tudi kasneje 

v višjih razredih.  

Specialna in rehabilitacijska pedagoginja je tudi omenila napredek pri Tomažu, hkrati pa 

dejala, da bosta pri nadaljnjih urah dodatne strokovne pomoči področja še naprej utrjevala. 

Vesela je bila priročnika za starše, katerega bo lahko posredovala še drugim staršem. Dejala 

je, da ji bodo prav prišle tudi strategije, ki smo jih uporabili z učencem. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Tjaša Tavčar: magistrsko delo 

83 
 

Starši so bili z napredkom zelo zadovoljni in s tem ponosni na Tomaža, kar so tudi pred 

vsemi izpostavili. Zahvalili so se za ves izdelan material in oba priročnika. Dejali so, da z 

učencem občasno še vedno izvajajo določene vaje, ves material in priročnik pa jim pride 

prav tudi pri mlajši hčerki. Izpostavili so, da so opazili pri učencu vse večjo obremenjenost 

z obveznostmi in obsežnimi domačimi nalogami ter da bi bila dodatna pomoč v višjih 

razredih dobrodošla. Izpostavili so napredek pri znanju poštevanke, višje ocene v šoli in 

boljše razumevanje snovi pri matematiki. Na področju organizacijskih spretnosti in 

spretnosti načrtovanja so opazili večjo organiziranost otroka, kot je bila pred treningom. 

Dejali so, da se doma trudijo, da ne bi rutin opustili. Občasno mu še pomagajo, saj je vsak 

dan nova snov in drugačne naloge, vendar so dejali, da je sedaj bolj samostojen. 

Tomaž se nam je ob koncu zahvalil za vso ponujeno pomoč in vaje. Dejal je, da je sam pri 

sebi opazil napredek in bil zaradi tega ponosen nase ter pridobil nekaj motivacije za nadaljnje 

učenje. Povedal je, da so mu bile najbolj všeč vaje poštevanke, ker so bile različne in 

zanimive, poleg teh vaj pa so mu bile všeč tudi zaključne dejavnosti v zadnjem delu srečanj, 

saj so izhajale iz njegovih področij zanimanja. Vesel je bil boljših ocen in pohval s strani 

razredne učiteljice in staršev. Učenec se je izjemno razveselil tudi nagrad. Najbolj se je 

veselil obiska Prirodoslovnega muzeja, saj si je že nekaj časa želel videti razstavljeno okostje 

mamuta. Prav tako pa je pokazal hvaležnost in veselje ob prejemu knjige o risanju. Učiteljica 

nam je kasneje zaupala, da jo je začel uporabljati in risati risbe za družino, njej pa je ob 

koncu šolskega leta narisal čudovito risbo v zahvalo.  

Tudi sami smo s sprotno evalvacijo ter začetnim in končnim ocenjevanjem učenčevih 

matematičnih in organizacijskih spretnosti ugotovili napredek pri njem na vseh področjih 

posebnih potreb, ki smo jih načrtno upoštevali pri treningu. Osrednji cilj naše raziskave, da 

na podlagi ocenjenih posebnih potreb učenca s primanjkljaji na področju učenja matematike 

oblikujemo in izvedemo trening urjenja poštevanke, reševanja MBN ter organizacije in 

načrtovanja dela, smo uspešno dosegli. Na končnem srečanju pri skupinski evalvaciji smo 

se vsem prisotnim zahvalili za sodelovanje in spodbude ter pozitiven odnos. Veselilo nas je 

tudi, da je Tomaž na večino srečanj prišel vesel in dobre volje, prav tako ni imel odpora do 

dela. Opisali smo jim tudi doseganje posameznih zastavljenih ciljev treninga, ki jih v 

nadaljevanju predstavljamo: 

 

Doseganje zastavljenega cilja treninga na področju avtomatizacije poštevanke 

Cilj:  

- učenec usvoji do avtomatizacije zmnožke v obsegu 10 x 10 (poštevanko). 

Učenec je ob koncu treninga pravilno rešil 24 računov poštevanke od skupno 25 računov. Z 

utrjevanjem je v času treninga pravilno reševal vse več računov poštevanke, vendar je kljub 

temu občasno še vedno naredil napako. Pri Petminutnem preizkusu preverjanja 

avtomatizacije poštevanke (Linasi, 2016) je ob končnem ocenjevanju pravilno rešil 31 

računov poštevanke od skupno 38 računov, kar je 15 računov poštevanke več kot pri 

začetnem ocenjevanju. Pri treningu avtomatizacije poštevanke doma z vedenjsko-kognitivno 

metodo (Ferlin, 2017) je ravno tako napredoval, saj je zmanjšal število napak z 8 na 1. Tako 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Tjaša Tavčar: magistrsko delo 

84 
 

smo glede na dobljene rezultate evalvacij in zastavljen cilj prišli do zaključka, da je učenec 

cilj delno dosegel, saj je svoje znanje poštevanke utrdil, ni pa prišel do popolne 

avtomatizacije vseh računov poštevanke. Z rezultati smo bili zelo zadovoljni, ob tem pa je 

veliko zadovoljstvo pokazal tudi učenec. Poudarili smo, da je potrebno poštevanko še 

utrjevati pred začetkom novega šolskega leta, kot tudi v naslednjem šolskem letu. Vsekakor 

je učenec zelo zmanjšal število napak, ki jih je delal pri reševanju računov poštevanke in 

povečal hitrost reševanja.   

 

Doseganje ciljev treninga na področju reševanja MBN 

Cilji: 

- učenec spozna in usvoji 7-stopenjsko strategijo reševanja MBN (Montague, 1992, v 

Kavkler, Magajna in Košak Babuder, 2015), 

- učenec pravilno reši enostavno MBN (z eno računsko operacijo), 

- učenec pravilno reši sestavljeno MBN (z dvema in tremi različnimi računskimi 

operacijami). 

Po končanem treningu in končnem ocenjevanju učenčevih matematičnih spretnosti smo 

prišli do zaključka, da je učenec dosegel prvi zastavljeni cilj, in sicer da spozna in usvoji 7-

stopenjsko strategijo reševanja MBN (Montague, 1992, v Kavkler, Magajna in Košak 

Babuder, 2015), saj uspešno rešuje MBN po korakih strategije in pri tem ne uporablja več 

opore s kartončkom. Ravno tako je dosegel drugi zastavljeni cilj, in sicer da pravilno reši 

enostavno MBN (pri tem upošteva vse korake reševanja, pride do pravilnega rezultata in ne 

pozabi na odgovor). Tudi tretji cilj je uspešno dosegel, saj je z vajo premostil tudi težave pri 

reševanju sestavljenih MBN. Na zadnjih šestih srečanjih je pravilno in samostojno rešil vse 

MBN - 12 različnih MBN. V primerjavi z začetnim ocenjevanjem je po končanem treningu 

pri Testu reševanja MBN dosegel 13 točk več, in sicer je dosegel 22 točk od skupno 25. Ob 

reševanju MBN učenec ne občuti več nelagodja. Spoznal je, da je potrebno vaje delati sproti 

za posamezno obravnavano snov in reševati čim več različnih MBN ter iskati več načinov 

in poti do rezultata.  

 

Doseganje ciljev treninga na področju organizacije in načrtovanja dela 

Cilji: 

- učenec pri predmetu matematika prinaša v šolo vse potrebne učne pripomočke, 

- učenec po korakih načrtuje reševanje MBN, 

- učenec si zapisuje domače naloge in druge pomembne informacije v šoli v beležko, 

- učenec s pomočjo staršev izboljša organizacijske spretnosti na področju organizacije 

doma (spretnosti za organizacijo časa, pripomočkov, prostora, opravljanja domačih 

nalog ter dela in prostega časa). 

Glede na opazovanje in spremljanje Tomaža ter glede na informacije, ki smo jih dobili od 

staršev, smo prišli do zaključkov, da je na področju organizacije in načrtovanja dela 

napredoval. Cilje, ki smo jih ob sestavljanju treninga oblikovali, je namreč uspešno dosegel; 
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v šolo prinaša vse potrebne matematične pripomočke, po korakih uspešno načrtuje reševanje 

MBN, med poukom in doma uporablja beležko, v katero zapisuje domače naloge in druge 

pomembne informacije (datume ipd.), prav tako pa je izboljšal organizacijske spretnosti s 

starši doma. Pri Vprašalniku o organizacijskih spretnostih (Organization Skills Test, 2018) 

je po končanem treningu od možnih 100 točk dosegel skupen rezultat 49 točk, kar je 14 točk 

več kot pred treningom.   

Na koncu smo skupaj prišli do zaključka, da je učenec napredoval na vseh področjih, za 

katera smo oblikovali trening. Doseženi rezultati so bili po izvedbi treninga boljši kot pred 

treningom. Izpostavili smo, da je potrebno spretnosti in znanja pri njem še naprej utrjevati, 

saj so vaje in ponovitve ključne, da se informacije shranijo v dolgoročni spomin. Staršem 

smo ob zaključku šole svetovali, da se Tomaž med počitnicami odpočije od vseh šolskih 

obveznosti, vendar naj pred začetkom novega šolskega leta obnovi šolska znanja, predvsem 

poštevanko, saj bo drugače po dveh mesecih pozabil večino pridobljenega znanja. 

 

 

3.4.5 ODGOVORI NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

Na podlagi oblikovanega osrednjega cilja v naši raziskavi smo opredelili tri raziskovalna 

vprašanja. Predstavili smo stanje pred začetkom izvajanja treninga urjenja avtomatizacije 

poštevanke, reševanja MBN ter organizacije in načrtovanja dela, sam trening in stanje po 

zaključku treninga. Povzetke predstavljamo v odgovorih na raziskovalna vprašanja. 

 

RV1: Katera področja primanjkljajev in posebnih potreb so opredeljena na podlagi 

ocene učenčevega funkcioniranja pred  začetkom treninga?   

Na podlagi zbranih informacij o učencu in testiranjih smo ugotovili, da so se pojavljale 

različne težave na različnih področjih funkcioniranja. Najbolj so bile izražene na področju 

učenju matematike (predvsem pri učenju poštevanke in reševanju MBN) in področju 

organizacijskih veščin. Na področju branja in pisanja je imel učenec nekaj težav. Pri branju 

običajno ni delal napak, vendar se je občasno zgodilo, da je zamenjal ali spuščal črke v 

besedah (b/d, a/e), včasih je besede tudi popačil. Z grafomotoričnega vidika je imel ustrezen 

zapis in njegova pisava je bila lepo oblikovana. Tudi drža pisala je bila ustrezna. Pisava je 

bila težje berljiva le takrat, kadar mu je zmanjkalo časa. Uspešnejši je bil pri priklicu besed 

in pri slušnem pomnjenju. Težave je imel tudi z načrtovanjem dejavnosti (vsakodnevne 

aktivnosti) ter z lastno organizacijo. Pogosto je imel neurejen delovni prostor in šolske 

potrebščine. Dostikrat se je zgodilo, da je pozabil domačo nalogo ali šolske potrebščine. 

Učenec je imel težave tudi na različnih področjih organizacijskih spretnosti, saj je pri 

reševanju Vprašalnika o organizacijskih spretnostih (Organization Skills Test, 2018) od 

možnih 100 točk dosegel skupen rezultat 35 točk. Težave so se pojavljale na področjih 

organiziranosti v šoli (pozabljal je pripomočke, gradiva, kdaj ima kateri predmet ipd.), 

miselni organiziranosti (težje je ubesedil svoje misli v neko smiselno celoto), časovni 

organiziranosti (ni imel občutka za čas, koliko časa porabi za neko aktivnost, težave so se 

pojavljale z branjem ure ipd.), prav tako ni imel dovolj razvitih strategij, ki so podlaga 
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organizacijskih spretnostih. Težave so se pojavljale  na področju samomotivacije, saj 

pogosto ni vztrajal pri aktivnostih do konca. Tudi na področju osebne organiziranosti so mu 

bili v veliko pomoč starši.  

Na področju govora in jezika je učenec potreboval dalj časa, da je svoje misli ubesedil. 

Pogosto se določene besede ni spomnil, zato jo je prilagodil. Navodila je razumel, kadar pa 

mu navodila niso bila čisto jasna, je vprašal. Včasih se je zgodilo, da je pozabil določene 

besede (pojme) oziroma ni priklical njenega pomena iz spomina. Med poukom je potreboval 

več časa za reševanje nalog, prav tako na splošno pri vsem šolskem delu.  

Najbolj nas je zanimalo področje matematičnih spretnosti in znanja. Pri učencu so se kazale 

težave na vseh štirih področjih matematičnega znanja – pri proceduralnem, konceptualnem, 

deklarativnem in problemskem znanju. Težave je imel pri načrtovanju in postopkih 

reševanja kompleksnejših MBN (z več računskimi operacijami). Pri MBN je zapisoval 

odgovore, kadar pa so te vsebovale več vprašanj, je učenec pozabil odgovoriti na vse. Tomaž 

je slabše načrtoval reševanje MBN, naloge se prav tako ni lotil celostno. Ni imel ustrezno 

razvitih strategij za reševanje MBN in problemov. Pri Testu reševanja MBN je dosegel 9 

točk od 25, kar kaže na slabše razumevanje in reševanje MBN. Pri Tomažu so se pokazale 

težave pri odštevanju z večjimi števili (nad 100) s prehodom – tam je delal napake in 

uporabljal pisno računanje. Slabše je imel razvite računske strategije, in sicer je bila 

najpogosteje uporabljena strategija štetje s prsti. Pri računanju nad 100 je uporabljal pisno 

računanje. Pri seštevanju mu je šlo bolje kot pri odštevanju. Račune z rezultatom nad 100 je 

reševal s pisnim računanjem. Slabše je imel avtomatizirana deklarativna dejstva in postopke, 

kar smo ugotovili z Desetminutnim testom za ugotavljanje aritmetičnih dejstev in postopkov 

(Kavkler idr., 1996), pri katerem je uspel rešiti 37 računov od skupno 62 računov. Velika 

težava je bila priklic poštevanke, in sicer ni priklical poštevanke števil 6, 7, 8 in 9. Občasno 

je pozabil tudi poštevanko števila 4. Pri Petminutnem preizkusu preverjanja avtomatizacije 

poštevanke (Linasi, 2016) je pravilno rešil 16 računov poštevanke od 38 računov. Pogosto 

ni razumel določenih matematičnih pojmov, saj je težko priklical pojem iz dolgotrajnega 

spomina.  

Učenčevo mnenje o matematiki in njegovem znanju pri matematiki je realno in v skladu z 

odgovori ostalih, ki ga poučujejo. Dejal je, da si želi, da bi mu kdo večkrat pomagal pri 

učenju matematike in da večkrat pozabi nalogo ter pripomočke. Matematiko ima še kar rad, 

ne obvladuje poštevanke in MBN se mu zdijo težke. Prav tako se mu zdi težko računanje z 

večjimi števili. Nikoli pa ni pod stresom, kadar pišejo matematiko. 

Primanjkljaji na področju učenja matematike povzročajo nižje matematične dosežke, hkrati 

pa povzročajo nižjo samopodobo učencev in znižano motivacijo za učenje matematike 

(Magajna idr., 2008). G. Kveh Žgur (2016) izpostavlja, da učenci s primanjkljaji na področju 

učenja matematike kljub prilagoditvam pri izvajanju NPZ iz matematike pomembno 

odstopajo v znanju matematike od svojih vrstnikov na vseh taksonomskih ravneh. Ti učenci 

so rizična skupina učencev, ki pri zunanjih preverjanjih znanja kot so PISA, TIMSS in NPZ 

ne dosega 2. ravni matematične pismenosti, njihovi dosežki pa so na prvi ali celo pod prvo 

ravnjo in dosegajo vsa leta pomembno nižje rezultate kot vrstniki brez posebnih potreb 

(Kveh Žgur, 2016).  
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»Posledice težav na področju učenja matematike so pogosto hujše, kot so posledice učnih 

težav pri drugih predmetih, ker pomembno vplivajo na izobraževalne, zaposlitvene in 

vsakodnevne življenjske možnosti posameznika.« (Fuchs idr., 2010, v Vipavc in Kavkler, 

2015, str. 10). Posebno velik problem predstavlja učencem s primanjkljaji na področju 

učenja matematike razumevanje in reševanje MBN, saj so za to potrebna različna 

matematična znanja in spretnosti. Namreč učenec mora v besedilu poiskati manjkajoče 

informacije, oblikovati račun in izvesti računski postopek MBN, da najde informacije, 

potrebne za uspešno rešitev MBN ali problema  (Kavkler idr., 2015). Kalan (2014) navaja 

težave učencev z učnimi težavami pri matematiki na področju reševanja MBN, in sicer 

izpostavlja težave z učenjem in priklicem aritmetičnega deklarativnega znanja in postopkov, 

pomanjkljiv semantični besednjak, težave že pri reševanju osnovnih MBN, težave s 

transformacijo in integracijo jezikovnih in numeričnih informacij MBN v ustrezno 

reprezentacijo, slabši delovni spomin in slabše branje.  

Organizacija in načrtovanje sta pomembni področji funkcioniranja človeka, ki sta ključni za 

posameznika v času izobraževanja in kasneje v poklicnem življenju. Težave na področju 

organizacije in načrtovanja se lahko kažejo na različne načine, na primer, da otrok pozablja 

na pripomočke, ki jih potrebuje, ne ve, kako se lotiti dane naloge, ali je ne dokonča, pozablja 

šolski urnik, ima težave s časovno orientacijo, pozabi na datume, domača opravila ipd. 

(Shore, 1998). 

Eno izmed pomembnih področij pri matematiki v 4. razredu osnovne šole je avtomatizacija 

poštevanke. Pri učenju poštevanke je pomembno, da učenec napreduje do stopnje 

avtomatizacije dejstev (Thaker, 2011, v Kavkler in Košak Babuder, 2015), kar pomeni 

veliko vaj in ponavljanj. Ob koncu treninga smo staršem izpostavili, da je pomembno, da 

učenec še naprej utrjuje poštevanko, saj občasno še vedno prikliče iz spomina napačen 

rezultat. 

 

RV2: Ali je trening, ki vključuje starše in strategije za urjenje poštevanke, reševanje 

MBN ter za razvijanje organizacije in načrtovanja dela, učinkovit? 

Trening, v katerem so bile upoštevane učenčeve posebne potrebe, se je izkazal za zelo 

učinkovitega, saj je učenec napredoval tako na področju avtomatizacije poštevanke kot tudi 

pri učinkovitosti reševanja MBN ter na področju organizacije in načrtovanja dela. Pri 

Petminutnem preizkusu preverjanja avtomatizacije poštevanke (Linasi, 2016) je Tomaž ob 

končnem ocenjevanju pravilno rešil 31 računov poštevanke od skupno 38 računov 

poštevanke, kar je 15 računov poštevanke več kot pri začetnem ocenjevanju. Prav tako je 

izboljšal priklic poštevanke s treningom avtomatizacije poštevanke z vedenjsko-kognitivno 

metodo (Ferlin, 2017) v domačem okolju, saj je zmanjšal število napak na 3. stopnji izvajanja 

z 8 na 1, na 4. stopnji pa s 4 na 0. Izboljšal je tudi čas reševanja (hitrost priklica), in sicer s 

4.30 minut na 2.18 minut. Na srečanjih je pravilno reševal vse več računov poštevanke. 

Največje število pravilno rešenih računov poštevanke od skupno 25 računov poštevanke je 

bilo 24, najmanjše pa 9. 
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Na zadnjih šestih srečanjih je učenec pravilno in samostojno rešil vse MBN, in sicer 12 

sestavljenih MBN z dvema in s tremi različnimi računskimi operacijami. V primerjavi z 

začetnim ocenjevanjem je po končanem treningu pri Testu reševanja MBN dosegel 13 točk 

več, in sicer je dosegel 22 točk od skupno 25. Ob reševanju MBN učenec ni občutil več 

nelagodja. Izboljšal je tudi avtomatizacijo aritmetičnih dejstev in postopkov, kar smo 

preverili z Desetminutnim testom za ugotavljanje avtomatizacije aritmetičnih dejstev in 

postopkov (Kavkler idr., 1996). Po končanem treningu je rešil test v desetih minutah. Od 62 

računov je pravilno rešil 53 računov, kar je 16 računov več kot pred izvedbo treninga.  

Za učinkovitega se je izkazal tudi del treninga, ki zajema področje organizacije in 

načrtovanja dela. Tomaž je na omenjenem področju napredoval, saj je uspešno dosegel 

zastavljene cilje; v šolo je prinašal vse potrebne matematične pripomočke, po korakih je 

uspešno načrtoval reševanje MBN, med poukom in doma je uporabljal beležko, v katero je 

zapisoval domače naloge in druge pomembne informacije (datume ipd.), prav tako pa je 

izboljšal organizacijske spretnosti s starši doma. Pri Vprašalniku o organizacijskih 

spretnostih (Organization Skills Test, 2018) je po končanem treningu od možnih 100 točk 

dosegel skupen rezultat 49 točk, kar je 14 točk več kot pred treningom. Starši so izpostavili 

napredek pri organizaciji in načrtovanju dela doma, saj je s pomočjo strategij začel razvijati 

in izboljševati organizacijske spretnosti. Učenec je namreč redno uporabljal tedenski urnik, 

družinski koledar, beležko z datumi in domačimi nalogami, manjkrat je pozabil na domača 

opravila, prav tako pa so veliko dejavnosti načrtovali skupaj in s tem učili učenca, kako si 

načrtovati dejavnosti in opravila.  

K mnenju o učinkovitosti treninga so pripomogli tudi rezultati in interpretacija anketnih 

vprašalnikov, ki so jih izpolnili vsi udeleženci. Izkazalo se je, da imajo vsi udeleženci 

(specialna in rehabilitacijska pedagoginja, razredna učiteljica, starši in učenec) pozitivno 

mnenje o napredku Tomaža. Razredna učiteljica je omenila napredek pri učencu pri učni 

snovi, njegova ocena se je v povprečju dvignila za eno celo oceno. Specialna in 

rehabilitacijska pedagoginja je opazila napredek pri njunih individualnih urah, učenec je bil 

prav tako pohvaljen s strani staršev in učiteljice. Starši so izpostavili, da je napredoval na 

področju znanja poštevanke, da doma niso porabili več toliko časa za reševanje domačih 

nalog, napredek pa so opazili tudi pri njegovi lastni organizaciji doma (pri načrtovanju 

dejavnosti pa so mu zaenkrat še nudili lažjo oporo in pomoč). 

Glede na sprotno vrednotenje in spremljanje učenca, primerjavo rezultatov začetnega in 

končnega ocenjevanja ter glede na mnenja in opažanja vseh sodelujočih smo tako ugotovili, 

da je pokazal napredek na vseh treh področjih posebnih potreb. Izboljšal je priklic 

poštevanke, uspešneje je reševal tudi sestavljene MBN, njihovo reševanje je ustrezno 

načrtoval, njegove organizacijske spretnosti in spretnosti načrtovanja pa je s pomočjo 

različnih strategij in staršev razvil do te mere, da je bil veliko bolje organiziran in 

samostojen. Učenec je občasno še vedno delal napake tako pri priklicu poštevanke kot tudi 

pri zahtevnejši MBN, občasno je tudi pozabil na kakšno opravilo, ampak je bilo v primerjavi 

z začetnim stanjem tega precej manj.  

Ob specifičnem in intenzivnem treningu pa ne smemo pozabiti na vključevanje staršev, ki je 

pripomoglo, da je učenec razvijal svoja šibka področja in s pomočjo treninga, nas in staršev 
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napredoval na področju matematičnega znanja in spretnosti ter področju organizacije in 

načrtovanja dela. Sodelovanje s starši se je tako izkazalo za zelo uspešno. Pretok informacij 

je potekal dvosmerno, česar smo bili zelo veseli. Starši so se udeleževali skupnih sestankov 

in končnega evalvacijskega srečanja (občasno je prišel le en od staršev zaradi službenih 

obveznosti). Veseli so bili matematičnih pripomočkov in obeh priročnikov, saj do sedaj še 

nikoli niso dobili toliko pripomočkov od strokovnih delavcev. Na začetku so bili nekoliko 

skeptični, ali bodo ustrezno sodelovali in pravilno izvajali vaje, vendar so kmalu zatem 

dejali, da so vsa navodila jasno podana in da z vajami nimajo toliko dela kot so si na začetku 

predstavljali. Najbolj so bili veseli napredka pri učencu. Dejali so, da s šolo dobro sodelujejo, 

imajo pa nekoliko težav pri sodelovanju z določenimi učitelji, ki so imeli učenca v preteklih 

letih.  

Za utrjevanje poštevanke je potrebno veliko ponavljanja in vaj. M. Kavkler (2014b) navaja 

sledeča priporočila za utrjevanje avtomatizacije poštevanke: ponavljanje poštevanke v 

urejeni vrsti, ponavljanje večkratnikov, ponavljanje poštevanke mešano, ponavljanje 

poštevanke vsak dan, a krajši čas, po vseh komunikacijskih poteh, v prijetnem učnem okolju 

ter z zanimivimi učnimi pripomočki. Eden izmed načinov avtomatizacije poštevanke je tudi 

s pomočjo vedenjsko-kognitivne metode (Ferlin, 2017) – na ta način spodbujamo partnersko 

sodelovanje s starši. Posredujemo jim natančna navodila za vsakodnevno delo z otrokom. 

Starši se morajo za sodelovanje odločiti sami. Z izvajanjem te metode pridobijo dragoceno 

izkušnjo, pri kateri dobijo vpogled v otrokovo znanje, hkrati pa pridobijo možnost, da 

prispevajo k njegovemu napredku (Ferlin, 2017). 

Za uspešnost reševanja MBN so pomembne kognitivne komponente, ki morajo biti 

poučevane v okviru dobre poučevalne prakse. Učitelj v procesu poučevanja ne sme 

poudarjati le vsebin, temveč tudi kako, kdaj in kje bo učenec znanje uporabil (Kavkler in 

Košak Babuder, 2015). Za učenca je pomembno povezovanje matematičnih vsebin z 

življenjskimi situacijami, saj ga motivira. Povečano učinkovitost pri reševanju MBN 

dosežemo tudi s konkretnim materialom, različnimi načini poučevanja ter različnimi 

strategijami reševanja MBN. Strategije reševanja MBN se spreminjajo in razvijajo. Danes 

je velik poudarek na strateškem poučevanju in sodelovalnem poučevanju (Kavkler in Košak 

Babuder, 2015).  

Pomembni področji funkcioniranja človeka predstavljata organizacija in načrtovanje dela. 

Razvijanje organizacijskih veščin in veščin načrtovanja sta ključni področji otrokovega 

razvoja. Učenci s primanjkljaji na področju učenja matematike posledično potrebujejo v 

življenju trdno strukturo, npr. oblikovan urnik aktivnosti, navedbo zaporednih korakov 

izvedbe posameznih dejavnosti, koledarje, beležke itd. (Vipavc, 2015). S pomočjo različnih 

strategij lahko z učencem razvijamo organizacijske veščine in veščine načrtovanja, in sicer 

s strategijami za organizacijo časa, strategijami za organizacijo pripomočkov, strategijami 

za opravljanje domačih nalog, strategijami za organizacijo dela in prostega časa itd. 

(Kavkler, 2014b). 

Sodelovanje s starši učenca z učnimi težavami je zelo pomembno. Raziskava TIMSS 2015 

je na področju podpore domačega okolja pri izobraževanju pokazala, da so bili dosežki 

učencev, ki so imeli po poročanju staršev doma veliko podpore pri izobraževanju, mnogo 
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višji kot dosežki učencev, ki so imeli po poročanju staršev malo podpore pri šolanju. Prav 

tako se je izkazalo, da so učenci, ki so s starši pogosto preživeli skupen čas pri dejavnostih 

zgodnjega opismenjevanja in matematike, dosegli višji rezultat kot tisti, ki so ga redko ali 

nikoli (Japelj Pavešić in Svetlik, 2016b).  

 

RV3: Kako starši ocenjujejo napredek učenca in uporabnost prejetega gradiva? 

Sodelovanje s starši je predstavljalo pomemben del naše raziskave, saj je njihovo 

vključevanje v trening in nudenje pomoči in podpore doma vplivalo na pozitiven izid 

treninga. Starši so upoštevali naša navodila, mi pa smo upoštevali tudi njihove želje in jih 

pri njihovem delu z učencem spodbujali ter posredovali povratne informacije. O napredku 

učenca in uporabnosti prejetega gradiva smo se s starši pogovorili na zaključni skupinski 

evalvaciji. 

Starši so napredek Tomaža ocenili v pozitivni smeri. Z rezultati in primerjavo začetnega in 

končnega diagnostičnega ocenjevanja so bili navdušeni, saj je bil viden napredek na 

področju avtomatizacije poštevanke, reševanja MBN in organizacije ter načrtovanja dela.. 

Opazili so dvig njegovih ocen pri pisnem preverjanju znanja iz matematike v šoli, spodbud 

in pohval pa so bili deležni tudi na govorilnih urah pri razredni učiteljici. Na podlagi rešenega 

končnega anketnega vprašalnika s strani staršev je bilo razvidno, da je imel učenec manj 

težav pri poštevanki, redno je delal domače naloge, doma pa je imel na voljo več 

pripomočkov za učenje matematike. Matematika še vedno ni bila njegov najljubši predmet, 

vendar je bil za učenje nekoliko bolj motiviran, saj je s pridobljenim znanjem pridobil tudi 

nekaj akademske samozavesti. Pri odprtih vprašanjih so zapisali, da so bili zadovoljni z 

načinom dela in samim napredkom učenca, prav tako pa so izpostavili, da je učenec rad hodil 

na srečanja in ni pri tem kazal nobenega odpora.  

Pri treningu avtomatizacije poštevanke z vedenjsko-kognitivno metodo (Ferlin, 2017) so 

prišli do rezultatov, ki so kazali na napredek v znanju poštevanke, in sicer je učenec tekom 

štirih stopenj treninga naredil vse manj napak, prav tako je izboljšal hitrost reševanja računov 

poštevanke. Priročnik za trening avtomatizacije poštevanke z vedenjsko-kognitivno metodo 

(Ferlin, 2017) so opisali kot izredno priročnega. Navodila in vaje so jim bila jasna in 

razumljiva. Kot pozitivno so izpostavili že izdelan material za vaje, katerega smo jim 

pripravili in posredovali, saj bi jim izdelava materiala vzela precej časa. Poudarili so, da je 

vloga mediatorja pri treningu zelo pomembna in priznali, da ne vedo, če bi sami znali speljati 

celoten trening brez mediatorja in njegovih navodil. Omenili so tudi uporabnost priročnika 

pri mlajši hčerki, pri kateri so v šoli ravno začeli obravnavati poštevanko. Določene vaje so 

se jim zdele bolj zanimive od drugih, kar so opazili tudi pri učencu. Poudarili so pozitivnost 

tega, da je učenec lahko izbral tiste vaje, ki so mu bile všeč. Prav tako so izpostavili kratek 

čas izvajanja vaj na dnevni ravni – vaje niso predolge, učenec pri tem ne izgubi motivacije 

in se ne dolgočasi. Na zaključnem sestanku smo vsi skupaj poudarili, da bi bilo dobro na 

vsake toliko časa vaje ponavljati, saj učenec potrebuje redno utrjevanje in ponavljanje že 

obstoječega znanja, ker hitro pozabi pridobljene informacije.  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Tjaša Tavčar: magistrsko delo 

91 
 

Starši so izpostavili tudi manj težav pri reševanju MBN. Opazili so, da si pri reševanju 

pomaga s koraki reševanja MBN. Občasno so mu še pomagali pri reševanju zahtevnejših 

MBN, in sicer predvsem kadar je šlo za novo snov, katere učenec še ni dobro usvojil. 

Iskrene zahvale in pohvale pa smo prejeli ob omembi izdelanega Priročnika za pomoč otroku 

pri organizaciji in načrtovanju dela doma. Priročnik se je zdel staršem zanimiv, uporaben, 

predvsem pa jasno in razumljivo napisan ter podkrepljen z ilustracijami, ki so pritegnile tudi 

učenca samega. Pri branju in razumevanju vsebine niso imeli težav. Kot izredno pozitivno 

so izpostavili večji nabor strategij dela z učencem doma, saj so na ta način lahko izbirali med 

različnimi idejami in izbrali tiste strategije, ki so jim bile najbolj priročne, izvedljive in 

zanimive. Doma so uspešno uporabljali tedenski urnik dejavnosti, družinski koledar, 

merjenje opravljanja domačih nalog, škatlo za matematični material in pripomočke in 

kartonček za pomoč  pri pripravi šolske torbe. Pri izdelavi tedenskega urnika dejavnosti so 

prosili za nekaj dodatne pomoči. Dejali so, da je učenec vse pogosteje delal domače naloge, 

manjkrat je pozabil na domača opravila in dogovorjene datume šolskih obveznosti. Občasno 

so mu še pomagali pri organizaciji in načrtovanju večjih projektov, vendar so izpostavili, da 

je postal bolj samostojen kot pred treningom. Starši so tudi omenili, da bi na podoben način 

lahko naredili priročnike s strategijami dela tudi za druga področja funkcioniranja. Določene 

strategije iz priročnika so uporabili tako z učencem kot tudi z mlajšo hčerjo, pri čemer so 

izpostavili povečanje motivacije pri obeh otrocih, ker so skupaj izdelovali urnike in 

koledarje. Pri končni evalvaciji smo tudi poudarili, da je potrebno organizacijske veščine in 

veščine načrtovanja še vedno razvijati tekom izobraževanja. Starši so povedali, da si želijo, 

da bi jim učitelji ali strokovni delavci pogosteje svetovali glede dela doma. Med treningom 

smo jim tudi svetovali na področju uporabe določenih strategij dela doma, na njih pa je bilo, 

ali bodo ideje uporabljali ali ne.  

Na otrokovo motivacijo vpliva mnogo dejavnikov. Pomembno vlogo imajo ravno starši, saj 

na način, kako spodbujajo, vrednotijo znanje in dosežke, postavljajo cilje, reagirajo na 

dosežke, predvsem pa s pohvalami, izražanjem zaupanja in ljubezni vplivajo na otrokovo 

motivacijo (Marentič Požarnik, 2012). Mnogi starši doma ne vedo, kako na najbolj ustrezen 

način pomagati svojemu otroku, da bi razvil svoje potenciale. Zato je strokovna podpora za 

konkretno urjenje različnih veščin in šolske snovi doma s strani učiteljev, specialnih in 

rehabilitacijskih pedagogov in drugih strokovnih delavcev nujno potrebna (Marentič 

Požarnik, 2012).  

Učitelj in izvajalec dodatne strokovne pomoči mora s starši učencev z učnimi težavami 

vzpostaviti odnos zaupanja in sodelovanja ter upoštevati njihovo doživljanje ob majhnih 

napredkih, doseženih z veliko vloženega truda, otrokovega časa in časa njegovih staršev 

(Magajna, 2004). Najbolj zaželen model je partnersko sodelovanje, pri katerem vsi 

udeleženci kot enakovredni partnerji nudijo celostno podporo učencu z učnimi težavami 

(Kalin idr., 2008). 
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3.5 SKLEP  

 

V magistrskem delu predstavljamo globalno oceno funkcioniranja učenca s primanjkljaji na 

področju učenja matematike ter načrtovanje, izvedbo in vrednotenje treninga urjenja 

poštevanke, reševanja MBN ter organizacije in načrtovanja dela. Trening je bil namenjen 

učencu četrtega razreda, ki je bil usmerjen v izobraževalni program s prilagojenim 

izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Ob treningu so starši v sodelovanju z nami doma 

z učencem izvajali vaje in strategije iz Priročnika za izvedbo treninga avtomatizacije 

poštevanke z vedenjsko-kognitivno metodo (Ferlin, 2017) in Priročnika za starše: pomoč 

otroku pri organizaciji in načrtovanju dela doma, ki smo ga pripravili v namen raziskave. Z 

učencem smo izvedli začetno in končno diagnostično ocenjevanje matematičnih spretnosti 

ter evalvirali sprotno izvedbo. Podatke smo pridobivali s pomočjo različnih metod 

(neformalnimi testi, opazovanjem, anketnimi vprašalniki) in virov (od staršev, učenca, 

razredne učiteljice in specialne in rehabilitacijske pedagoginje). 

Cilj raziskave je bil na podlagi ocenjenih posebnih potreb učenca s primanjkljaji na področju 

učenja matematike oblikovati in izvajati trening urjenja poštevanke, reševanja MBN ter 

organizacije in načrtovanja dela, v okviru tega pa nas je zanimala učinkovitost samega 

treninga in sodelovanja s starši. Pozitiven učinek in napredek sta bila vidna na vseh področjih 

posebnih potreb, ki smo jih vključili v trening. Učenec je napredoval na področju znanja 

poštevanke, reševanja MBN in na področju organizacijskih spretnosti in spretnosti 

načrtovanja. Rezultati so pokazali manjše število napak in hitrejše reševanje matematičnih 

računov, nalog in problemov. Pokazal je boljšo lastno organiziranost, časovno 

organiziranost, čas je posvečal tudi načrtovanju lastnih aktivnosti in načrtovanju reševanja 

naloge. Na osnovi rezultatov in teoretičnih izhodišč lahko zaključimo, da je trening 

poštevanke, reševanja MBN ter organizacije in načrtovanja dela učinkovit. 

Napredek so opazili in potrdili učenec, razredna učiteljica, starši in specialna in 

rehabilitacijska pedagoginja. Z izvedbo treninga so bili vsi zelo zadovoljni, zelo so se 

razveselili tudi prejetega gradiva in materiala. Prednost našega treninga je v redni tedenski 

vaji, vključevanju staršev, sistematični strukturi, uporabi različnih strategij in vaj ter končni 

nagradi, ki je spodbudila učenca k motivaciji za delo in učenje.  

Na izvedeno raziskavo smo pogledali tudi s kritičnega vidika. V vzorec je bil vključen le en 

učenec, ki je bil zelo intenzivno obravnavan, vendar svojih ugotovitev zato ne moremo 

posplošiti na celotno populacijo. Spoznanja in strategije pa lahko uporabimo za nadaljnje 

raziskovanje in pomoč tudi drugim učencem s primanjkljaji na področju učenja matematike 

in njihovim staršem. Pri treningu bi lahko uporabili tudi druge vaje in strategije, ki bi na 

učenca mogoče drugače vplivale. Različnim učencem v skladu z njihovimi posebnimi 

potrebami namreč odgovarjajo različne strategije, zato je potrebno ugotoviti, katere so 

najbolj ustrezne. Pri drugih učencih bi tako lahko sestavili trening z drugačnimi vajami. 

Potrebno je izpostaviti tudi to, da smo zastavili trening le za tista področja, pri katerih je imel 

učenec največ težav. Pri izvajanju treninga so se pojavile tudi časovne omejitve, saj je trajal 

le krajše časovno obdobje, a je bil intenziven (3 mesece). Uspešnost treninga bi lahko z 

daljšim časovnim obdobjem in večjo intenzivnostjo še povečali. Za sodelovanje pri obeh 
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treningih se morajo odločiti starši sami in nato celotno metodo izvajati dosledno. Prav tako 

je potrebno partnersko sodelovanje in pozitivna ter jasna komunikacija s starši.  

Rezultati naše raziskave kažejo, da je specifičen in intenziven trening urjenja poštevanke, 

reševanja MBN ter organizacije in načrtovanja dela z vsemi udeleženci učinkovit. Pri tem je 

potrebno poudariti, da gre le za nekaj izmed mnogih načinov urjenja matematičnih in 

organizacijskih spretnosti. Zelo pomembno je tudi, da pri zbiranju informacij o učencu in 

oblikovanju ter načrtovanju treninga upoštevamo vse dejavnike, ki vplivajo na učinkovitost 

treninga. Ne smemo pozabiti tudi na sodelovanje s starši, z učitelji učenca in drugimi 

strokovnimi delavci, predvsem pa na samega učenca. Vaje in strategije bi bilo smiselno 

uporabiti tudi pri učencih 3. razreda, saj že takrat spoznajo celotno poštevanko. Prav tako bi 

vaje in strategije iz treninga in Priročnika za starše lahko uporabljali učitelji v svojih razredih 

z učenci razredne stopnje (lahko tudi pri učencih predmetne stopnje, ki imajo težave na 

področju učenja matematike in/ali težave na področju organizacijskih spretnostih in 

spretnostih načrtovanja). Povratna informacija staršev in učenca o treningu avtomatizacije 

poštevanke z vedenjsko-kognitivno metodo je bila izredno pozitivna, saj je bil trening 

intenziven, hkrati pa je vseboval razumljiva navodila. Ker se je ravno tako izkazal za 

učinkovitega, bi ga lahko pripravili za izvajanje v šoli, ob tem pa k sodelovanju povabili 

starše 3. ali 4. razreda. Prav tako bi ga lahko ponudili staršem učencev, ki imajo težave pri 

avtomatizaciji poštevanke ali pa so nizko motivirani za urjenje poštevanke in jim tako 

omogočili urjenje avtomatizacije poštevanke doma. Priročnik za starše: pomoč otroku pri 

organizaciji in načrtovanju dela doma bi bilo smiselno posredovati staršem otrok, ki imajo 

težave na področju organizacije in načrtovanja dela, prav tako pa bi lahko pri nadaljnjih 

raziskavah pripravili podoben priročnik z idejami in strategijami za urjenje drugih področij, 

pri katerih se pojavljajo težave pri učencih.  

»Pripravljenost odraslih, da se poglobijo v probleme otrok s tovrstnimi težavami in se 

aktivno angažirajo v iskanju rešitve, lahko tem otrokom ustvari bolj pozitivno prihodnost.« 

(Magajna, 2002, str. 27). 
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5 PRILOGE 

 
5.1 PRILOGA 1 

 

STRATEGIJA ZA ORGANIZACIJO ČASA - DNEVNI URNIK DEJAVNOSTI  

 

 
 
 

DNEVI V 
TEDNU 

 Katere redne 
dejavnosti imam ta 
dan? 

Kaj je še potrebno 
narediti? 

 

Kaj želim narediti? 
 

 
SREDA 

- pouk  
- trening 

nogometa 
takoj po šoli 

- domačo 
nalogo 

- pomiti 
posodo po 
kosilu 

- se igrati pri 
prijatelju 

- odigrati eno 
igro na 
računalniku  
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KAKO UREDIM SVOJ DELOVNI PROSTOR: 

 

1. ODSTRANIM RAČUNALNIK IN OSTALE NAPRAVE, KI BI 

LAHKO POVZROČALE MOTEČE ZVOKE; 

2. RADIRKO, SVINČNIKE, ŠILČEK, BARVICE IN OSTALE 

PRIPOMOČKE POSPRAVIM V LONČKE IN ŠKATLE; 

3. ODSTRANIM VSE NEPOTREBNE PREDMETE (HRANO, 

IGRAČE…); 

4. VSE UČBENIKE, DELOVNE ZVEZKE IN ZVEZKE POSPRAVIM 

PO PREDMETIH V PREDALE; 

5. TEDENSKI IN MESEČNI URNIK PRILEPIM NA VIDNO MESTO 

NAD MIZO. 

5.2 PRILOGA 2 

 

STRATEGIJA ZA ORGANIZACIJO PRIPOMOČKOV – KARTONČEK ZA 

POMOČ PRI UREJANJU DELOVNEGA PROSTORA DOMA (Ganc, 2012) 
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5.3   PRILOGA 3 

 

STRATEGIJA ZA OPRAVLJANJE DOMAČIH NALOG – DOMAČA NALOGA – 

TUKAJ SEM! (Krstulović idr., 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Slika 20: Primer kartončka "Domača naloga - tukaj sem!" 
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5.4 PRILOGA 4 

 

STRATEGIJA ZA ORGANIZACIJO DELA IN PROSTEGA ČASA  - NAREDIMO 

NAČRT! (Krstulović idr., 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Slika 21: Primer kartončka "Naredimo načrt!" 
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5.5 PRILOGA 5 

 

VPRAŠALNIK ZA UGOTAVLJANJE MNENJA O UČNEM OKOLJU (UČENEC) 

(Kladnik, Plaskan, Strniša, Tavčar, Plečko in Žumbar, 2014) 

 

Pozdravljen! 

Pred teboj se nahaja vprašalnik, s katerim želimo pridobiti podatke o tvojem dojemanju 

učnega okolja. Zanima nas tvoje mnenje o urejenosti in opremljenosti šole, v katero si 

vključen/a, o vzdušju v razredu in na hodnikih ter o odnosih na šoli.  

Vprašalnik vsebuje 15 trditev, na katere odgovarjaš z označevanjem stopenj od 1 do 4; pri 

tem 1 pomeni se ne strinjam, 4 pomeni se strinjam. 2 in 3 sta vmesni vrednosti, kjer 2 

pomeni, da se bolj nagibaš k nestrinjanju s trditvijo in 3, da se bolj nagibaš k strinjanju 

s trditvijo. Svojo odločitev označiš z X pod določeno številko. Na vprašalnik se ti ni 

potrebno podpisovati, zagotovljena ti je popolna anonimnost, zato te prosimo za realne 

odgovore. 

1 - se ne strinjam, 2 - nagibam se k nestrinjanju s trditvijo, 3 - nagibam se k strinjanju s 

trditvijo, 4 - se strinjam 

 

 Vprašalnik za ugotavljanje mnenja o učnem okolju 

 

1 2 3 4 

1. Učitelji imajo pri podajanju snovi primerno hitrost govora.     

2. Učitelji v pouk vključujejo primere iz vsakdanjega življenja. 

 

    

3. Na šoli ali ob šoli so prostori, ki omogočajo raznolike 

dejavnosti (npr.: knjižnica, telovadnica, računalniška 

učilnica, garderoba…). 

 

    

4. Učitelji pohvalijo in spodbujajo pozitivne oblike vedenja in 

dosežke. 

 

    

5. Učitelji organizirajo različne oblike dejavnosti, pri katerih 

med sabo sodelujemo in si pomagamo. 

 

    

6. Učilnice najdem brez težav.     

7. Učitelji neprimerno vedenje prekinejo na primeren način. 

 

    

8. Učitelji za lažje razumevanje snovi k pouku prinesejo tudi 

dodaten material. 

    

9. Vsi vidimo na tablo.     

10. Učitelji obravnavajo vse učence enako (npr.: glede na 

kulturo, raso, dosežke, ekonomski status, prostočasne 

dejavnosti…). 

 

    

11. Pri pouku delamo tako individualno kot tudi skupinsko in v 

parih. 
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12. Učitelji zagotovijo, da lahko izražamo svoje mnenje.     

13. Učitelji podajajo razumljiva navodila za delo. 

 

    

14. V učilnicah je dovolj dnevne svetlobe. 

 

    

15. Učilnice so urejene in čiste.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Tjaša Tavčar: magistrsko delo 

105 
 

5.6 PRILOGA 6 

 

TEST REŠEVANJA MATEMATIČNIH BESEDILNIH NALOG (prirejeno po: Centa, 

Frigelj in Rakun Beber, 2016, Cotič, Felda in Hodnik Čadež, 2016 in Cotič idr., 2012) 

 

NAVODILO: 

Dobro preberi naloge in jih poskusi rešiti! 

 

1. V telovadnici so imeli 3 velike košare, v katerih je bilo po 5 žog. 

Koliko je bilo vseh žog? 

 

Račun: 

 

 

Odgovor:_______________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

2. Žiga je praznoval rojstni dan. Povabil je 6 prijateljev. Za njih je mama 

spekla 30 piškotov. Koliko piškotov dobi vsak prijatelj, če jih Žiga 

vsem prijateljem razdeli pravično? 

 

Račun: 

 

 

Odgovor:_______________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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3. Številu 115 dodaj 5, odvzemi 65, nato še prištej 20. Koliko dobiš? 

 

Račun: 

 

 

Odgovor:_______________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

4. Cvetličarki Tina in Anja prodajata vrtnice v šopkih. Tina je danes 

prodala 9 šopkov in v vsakem je bilo 10 vrtnic. Anja je v vsak šopek 

dala 8 vrtnic in je prodala 2 šopka. Tina je zaslužila 360 €, Anja pa 

64 €. Koliko vrtnic je prodala Tina?  

Koliko vrtnic je prodala Anja?  

Koliko evrov sta zaslužili skupaj? 

 

Račun: 

 

 

 

 

Odgovor:_______________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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5. Miha je kupil 41 sadnih dreves. 9 je jablan, trikrat več je češenj, ostalo 

so marelice. Koliko je češenj in marelic? 

 

Račun: 

 

 

Odgovor:_______________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

6. Franci ima 3 glave goveje živine. Prav tako ima dvakrat toliko kokoši 

in štirikrat toliko prašičkov. Koliko živali ima gospodar? Koliko 

živali bo imel gospodar, če proda 5 prašičkov? 

 

Račun: 

 

 

 

 

 

Odgovor:_______________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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7. Domen je obiskoval trening nogometa 2 uri na teden. Njegov brat 

Anže pa 3 ure na teden. Koliko ur treninga je imel Domen v 9 tednih? 

Koliko ur več je imel Anže v 9 tednih?  Koliko tednov bi moral 

Domen obiskovati trening, da bi nabral 10 ur? 

 

Račun: 

 

 

Odgovor:_______________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

8. Če pomnožiš števili 5 in 5, dobiš zmnožek, ki je enak vsoti števil 18 

in 7. Ali to drži? Kaj dobiš, če dobljeno število zmanjšaš za 10? 

Preveri z računom.   

 

Račun: 

 

 

 

Odgovor:_______________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

HVALA! 
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5.7 PRILOGA 7 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK O OCENI NAPREDKA UČENCA ZA SPECIALNO IN 

REHABILITACIJSKO PEDAGOGINJO (KONČNI) 

 

Sem Tjaša Tavčar, študentka na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. V okviru magistrske naloge 

sodelujem z učencem, ki ima specifične učne težave pri matematiki in je pri vas v obravnavi. 

S spodnjo anketo želim ugotoviti, ali se je pri učencu pokazal kakršenkoli napredek po koncu 

izvajanja treninga na področju matematike. Iskreno se vam zahvaljujem za vaše sodelovanje. 

 

1. Ob naslednjih vprašanjih izberite kategorijo, ki po vašem mnenju drži za učenca z 

učnimi težavami (1 – neuspešno, 2 – delno uspešno, 3 – uspešno). Svojo odločitev 

označite z X. 

 

VPRAŠANJE 1  

(neuspešno)  

2  

 (delno 

uspešno) 

3 

(uspešn

o) 

1. Kako uspešno učenec rešuje 

osnovne štiri računske operacije? 

   

2. Kako uspešno učenec prikliče 

poštevanko? 

   

3. Kako uspešno učenec rešuje 

enostavne matematične besedilne 

naloge (z eno operacijo)? 

   

4. Kako uspešno učenec rešuje 

matematične besedilne naloge z 

dvema ali več računskimi 

operacijami? 

   

5. Kako uspešno učenec rešuje 

naloge z zaporedji? 

   

6. Kako uspešno učenec opravlja 

domače naloge pri matematiki? 

   

7. Kako uspešno si učenec zna 

predstavljati in računati s števili 

do 100 in več? 
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2. Ob naslednjih trditvah navedite, ali trditev za vašega učenca z učnimi težavami 

DRŽI, DELNO DRŽI ali NE DRŽI. Svojo odločitev označite z X. 

 

TRDITEV NE DRŽI DELNO 

DRŽI 

DRŽI 

1. Menim, da učenec potrebuje 

dodatno pomoč pri učenju 

matematike. 

   

2. Učenec pogosto prihaja k 

obravnavi brez pripomočkov. 

   

3. Učencu nudijo pomoč tudi 

njegovi starši. 

   

4. Učenec redno dela domače 

naloge. 

   

5. Učencu gre bolje pri matematiki 

takrat, ko ima na voljo dodatne 

pripomočke in material. 

   

6. Učenec ima slabo prepričanje o 

lastnih sposobnostih pri 

matematiki. 

   

7. Učenec napreduje.    

8. Učenec sodeluje pri 

individualnih obravnavah. 

   

 

 

3. Ste opazili kakršenkoli napredek pri učencu? Ali se vam je zdel trening uspešen? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

4. Bi mi želeli v zvezi z dodatno pomočjo in učencem še kaj sporočiti? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Tjaša Tavčar: magistrsko delo 

111 
 

5.8 PRILOGA 8 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK O OCENI NAPREDKA UČENCA ZA STARŠE 

(KONČNI) 

 

Sem Tjaša Tavčar, študentka na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. V okviru magistrske naloge 

sodelujem z vašim otrokom z namenom, da mu pomagam na področju matematike. S 

spodnjo anketo želim ugotoviti, ali se je pri vašem otroku pokazal kakršenkoli napredek po 

koncu izvajanja treninga na področju matematike. Iskreno se vam zahvaljujem za vaše 

sodelovanje. 

 

1. Ob naslednjih trditvah navedite, ali trditev za vašega otroka DRŽI, DELNO 

DRŽI ali NE DRŽI. Svojo odločitev označite z X. 

TRDITEV NE DRŽI DELNO 

DRŽI 

DRŽI 

1. Moj otrok ima rad matematiko.    

2. Pri poštevanki ima moj otrok 

težave, saj si jo težko zapomni. 

   

3. Želim si, da bi mu kdo večkrat 

pomagal pri matematiki. 

   

4. Moj otrok težje razume 

matematične besedilne naloge. 

   

5. Doma nerad dela domačo 

nalogo za matematiko. 

   

6. Večkrat pozabi pripomočke za 

matematiko ali da ima domačno 

nalogo. 

   

7. Kadar v šoli pišejo matematiko, 

je doma pred tem zelo pod 

stresom. 

   

8. Potreboval bi več pripomočkov 

pri učenju matematike. 

   

9. Računanje z večjimi števili mu 

predstavlja težavo.  
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2. Ali ste pri svojemu otroku opazili kakšen napredek na področju matematike? Se 

vam je zdel trening uspešen? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

3. Kakšen je bil odziv vašega otroka doma na najina srečanja? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

4. Ste bili z našim sodelovanjem zadovoljni ali bi karkoli spremenili? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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5.9 PRILOGA 9 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK O LASTNI OCENI IN OCENI NAPREDKA ZA UČENCA 

(KONČNI) 

 

Sem Tjaša Tavčar, študentka na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. V okviru magistrske naloge 

sem ti želela pomagati na področju matematike. S spodnjo anketo želim ugotoviti, ali ti je 

trening v kakršnikoli meri pomagal na področju matematike. Iskreno se ti zahvaljujem za 

tvoje sodelovanje. 

  

1. Ob naslednjih trditvah navedi, ali trditev zate DRŽI, DELNO DRŽI ali NE DRŽI. 

Svojo odločitev označi z X. 

TRDITEV NE DRŽI DELNO 

DRŽI 

DRŽI 

1. Rad imam matematiko.    

2. Poštevanka mi gre dobro.    

3. Želim si, da bi mi kdo večkrat 

pomagal pri matematiki. 

   

4. Matematične besedilne 

naloge se mi zdijo zelo težke. 

   

5. Nerad delam domačo nalogo 

za matematiko. 

   

6. Večkrat pozabim 

pripomočke za matematiko. 

   

7. Kadar imamo na urniku 

matematiko, sem pogosto 

zelo pod stresom. 

   

8. Potreboval bi več 

pripomočkov pri učenju 

matematike. 

   

9. Računanje z večjimi števili 

mi predstavlja težavo.  
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2. Kako si se počutil na srečanjih? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

3. Ali misliš, da si napredoval in dosegal boljše uspehe pri matematiki? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

4. Te je na srečanjih kaj motilo? Ali bi karkoli spremenil? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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5.10  PRILOGA 10 

ANKETNI VPRAŠALNIK O OCENI NAPREDKA UČENCA ZA RAZREDNO 

UČITELJICO (KONČNI) 

 

Sem Tjaša Tavčar, študentka na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. V okviru magistrske naloge 

sodelujem z učencem, ki ga poučujete in ima specifične učne težave pri matematiki. S 

spodnjo anketo želim ugotoviti, ali se je pri vašem učencu pokazal kakršenkoli napredek po 

koncu izvajanja treninga na področju matematike. Iskreno se vam zahvaljujem za vaše 

sodelovanje. 

 

1. Ob naslednjih vprašanjih izberite kategorijo, ki po vašem mnenju drži za vašega 

učenca z učnimi težavami (1 – neuspešno, 2 – delno uspešno, 3 – uspešno). Svojo 

odločitev označite z X. 

 

VPRAŠANJE 1  

(neuspešno)  

2  

 (delno 

uspešno) 

3 

(uspešno) 

1. Kako uspešno učenec rešuje osnovne štiri 

računske operacije? 

   

2. Kako uspešno učenec prikliče 

poštevanko? 

   

3. Kako uspešno učenec rešuje enostavne 

matematične besedilne naloge (z eno 

operacijo)? 

   

4. Kako uspešno učenec rešuje matematične 

besedilne naloge z dvema ali več 

računskimi operacijami? 

   

5. Kako uspešno učenec rešuje naloge z 

zaporedji? 

   

6. Kako uspešno učenec opravlja domače 

naloge pri matematiki? 

   

7. Kako uspešno si učenec zna predstavljati 

in računati s števili do 100 in več? 
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2. Ob naslednjih trditvah navedite, ali trditev za vašega učenca z učnimi težavami 

DRŽI, DELNO DRŽI ali NE DRŽI. Svojo odločitev označite z X. 

 

TRDITEV NE DRŽI DELNO 

DRŽI 

DRŽI 

1. Menim, da učenec potrebuje 

dodatno pomoč pri učenju 

matematike. 

   

2. Učenec pogosto prihaja k pouku 

brez pripomočkov. 

   

3. Učencu občasno nudijo pomoč 

tudi sošolci/vrstniki. 

   

4. Učenec redno dela domače 

naloge. 

   

5. Učenec sledi pri pouku 

matematike. 

   

6. Učenec ima slabo prepričanje o 

lastnih sposobnostih pri 

matematiki. 

   

7. Učenec napreduje.    

 

 

3. Ste opazili kakršenkoli napredek pri učencu? Ali se vam je zdel trening uspešen? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

4. Bi mi želeli v zvezi z dodatno pomočjo in učencem še kaj sporočiti? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 


