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POVZETEK 

Učenci se v šoli učijo formalnih metod, ki pa niso razumljive vsem, zato v vsakdanjem življenju 

sčasoma prenehamo z uporabo formalnih metod in uvedemo neformalne. Njihova prednost je, 

da temeljijo na razumevanju.  

V magistrskem delu smo predstavili računsko operacijo deljenja in prikazali dve strukturi, ki 

sta značilni za deljenje. Natančneje smo predstavili postopek pisnega deljenja ter podali primer, 

kako postopek pisnega deljenja vpeljati v šoli. Opisali smo, kaj je neformalno znanje in kaj je 

formalno, ter predstavili njune značilnosti. Dotaknili smo se tudi pojma motivacije in načinov 

s katerimi lahko učitelji spodbujajo motivacijo pri pouku matematike. Eden izmed načinov 

povečanja motivacije za matematiko je tudi uporaba učnih pripomočkov, zato smo nekaj 

osnovnih tudi predstavili.  

Namen raziskave je bil ugotoviti, katere njim od prej še nepoznane formalne strategije za 

reševanje računov pisnega deljenja uporabljajo učenci 3. in 4. razreda. Posledično nas je 

zanimalo tudi, ali se med učenci 3. in 4. razreda pojavljajo razlike glede uporabljanih strategij, 

in, ali stopnja predznanja vpliva na uspešnost izvedbe računov pisnega deljenja z neformalnimi 

postopki. Zanimalo nas je tudi, ali učenci uporabijo učni pripomoček, v kolikor ga imajo na 

razpolago, in, kako so sploh motivirani za reševanje neznanih računskih problemov.  

Rezultati so pokazali, da predznanje nima tolikšnega vpliva na uspešnost izvedbe računov 

pisnega deljenja, kot smo pričakovali in, da učenci pogosto posegajo po učnih pripomočkih, če 

jih imajo na voljo. V rezultatih smo predstavili različne, ustrezne in neustrezne, strategije, ki so 

jih za reševanje računov pisnega deljenja uporabili učenci 3. in 4. razreda. Učenci so visoko 

motivirani za reševanje računov pisnega deljenja, s katerimi še niso seznanjeni.  

Raziskovanje na področju odkrivanja učenčevih lastnih iznajdb računskih algoritmov lahko 

pripomore k večjemu zavedanju o pomembnosti uporabe neformalnih metod. Želimo si, da bi 

učitelji, bolj kot negativne vplive neformalnih metod, v ospredje postavljali pozitivne vplive 

uporabe le-teh. Z uporabo neformalnih metod se lahko razvija kritično mišljenje učencev in 

lažje odkriva izvor nerazumevanja posredovane snovi, kar bi lahko izboljšalo splošno znanje 

vseh učencev. 

KLJUČNE BESEDE 

Pisno deljenje, učni pripomočki, formalno in neformalno znanje, motivacija 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

In schools, pupils are taught formal methods that are not understandable to all of them. 

Consequently, they gradually stop being used in everyday lives and are substituted by informal 

ones, which are based on understanding, instead.  

This Master's Thesis contains a representation of the mathematical operation of division and its 

two typical structures. The process of long division along with manners of incorporating it into 

schools is introduced in greater detail. The concepts of informal and formal knowledge and its 

characteristics are also presented. We touch upon the notion of motivation and means of 

encouraging it in Mathematics Class. Since one of them is also the use of teaching accessories, 

we presented some of the basic ones in this Thesis.  

The purpose of the Thesis is to establish which of the formal strategies for long division 

calculation solving, previously unknown to pupils in the third and fourth grade of Elementary 

School, are used. Consequently, we are interested in differences between the used strategies of 

pupils in the third and fourth grade and whether the level of prior knowledge affects the 

successfulness of performance if long division is carried out via informal procedures. We are 

also interested in whether pupils tend to use teaching accessories if available, and what drives 

them to solve unknown mathematical problems.  

Results show that prior knowledge has less influence on the successfulness of long division 

problem solving than expected and that pupils tend to use teaching accessories often if given 

the chance. Results show different, suitable and unsuitable, long division problem-solving 

strategies that were used by pupils of third and fourth grade. Pupils are highly motivated for 

formerly unknown long division problem-solving.  

Research in the field of observing the pupil’s own inventions of algorithms for calculating can 

help raise awareness of the importance of the use of informal methods. We wish for teachers to 

shed light on positive aspects of using such methods rather than focusing on the negative ones. 

The use of informal methods could improve the overall knowledge of pupils as it can help 

develop pupils ‘critical ways of thinking and benefit the teachers’ in detecting the source of a 

topic’s incomprehension more easily. 

KEYWORDS  

Long division, teaching accessories, formal and informal knowledge, motivation 
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1. UVOD 

Za uspešnost in napredek otrok pri matematiki je potrebno razumevanje vsebine v globljem 

pomenu. Pri tem ima pomembno vlogo učitelj. Razumevanje otrok lahko krepimo z uporabo 

neformalnih metod v razredu, katerih prednost je ta, da temeljijo na razumevanju, zaradi česar 

so fleksibilnejše. S pomočjo neformalnih postopkov lahko učitelj tudi odkrije od kje izvira 

učenčevo nerazumevanje in le-to odpravi. Kljub zavedanju pomembnosti neformalnih metod, 

pa je v šolah še vedno ogromno časa posvečenega učenju formalnih metod. Poleg kognitivnih 

prednosti imajo neformalne metodo tudi čustvene prednosti, še posebno za otroke z učnimi 

težavami, zato je pomembno, da učencem prisluhnemo in jih spodbujamo k uporabi 

neformalnih metod. Čeprav niso vse strategije, ki jih iznajdejo učenci, učinkovite in pravilne, 

se moramo zavedati, da učenci ravno na tak način razvijajo svoje mišljenje in nas opozarjajo na 

svoje napake in napačne predstave v razmišljanju o matematičnih pojmih in postopkih. 

V teoretičnem delu bomo predstavili aritmetično operacijo deljenje in dve strukturi, ki sta za 

deljenje značilni. Predstavili bomo umeščenost deljenja v učnih načrt. Opisali bomo postopek 

pisnega deljenja, s katerim se učenci prvič srečajo v 4. razredu osnovne šole, in primer vpeljave 

te vsebine v razredu. Dotaknili se bomo tudi pojma motivacije, saj je ta zelo pomembna. 

Motivacijo lahko spodbujamo na različne načine, med drugim tudi z uporabo učnih 

pripomočkov v razredu. Poleg tega, da učni pripomočki pomagajo pri povečanju motivacije, 

lahko z njimi, v kolikor so ti pravilno izbrani, tudi krepimo razumevanje matematičnih vsebin. 

K razumevanju pa pripomore tudi uporaba neformalnih metod v razredu. V ta namen smo v 

teoretičnem delu opisali formalne in neformalne metode in izpostavili njihove prednosti in 

slabosti. Podali smo tudi nekaj predlogov s katerimi lahko učitelji v razredu spodbujajo 

neformalne strategije in pojasnili zakaj je to pomembno.  

V magistrskem delu smo analizirali neformalne strategije reševanja nalog pisnega deljenja 

učencev tretjega in četrtega razreda, ki še niso bili deležni formalnega poučevanja algoritmov 

pisnega deljenja. Raziskati smo želeli katere neformalne strategije pri reševanju nalog pisnega 

deljenja so uporabili učenci tretjega in četrtega razreda in, ali se izbor strategij razlikuje med 

učenci omenjenih razredov. Raziskovali smo ali so učenci zaradi večje količine predznanja pri 

izbiri strategij uspešnejši ali ne. Zanimalo nas je tudi v kolikšni meri učenci uporabljajo učne 

pripomočke, če so jim le-ti na voljo, in kolikšna je njihova motivacija za reševanje nalog 

pisnega deljenja s katerimi se še niso seznanili.  
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Raziskava je vsebovala kvantitativni in kvalitativni pristop raziskovanja. V raziskavo smo 

vključili učence tretjega in četrtega razreda izbrane osnovne šole in njihovi razredničarki. Za 

zbiranje podatkov smo uporabili individualni pristop in anketne vprašalnike za učence in 

učiteljici. Z ugotovitvami, pridobljenimi v raziskavi, želimo učitelje razrednega pouka 

spodbuditi, da pri učencih poleg formalnih metod, spodbujajo tudi neformalne.  
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TEORETIČNI DEL  

2. ARITMETIČNA OPERACIJA DELJENJE 

Delimo vsak dan, čeprav se tega ne zavedamo. Za deljenje uporabljamo druge besede, kot so: 

razcepiti, razrezati, razdeliti ali v povprečju. Avtorja Knapp in Bass (1999, 4) sta navedla nekaj 

primerov vprašanj, ki so povezana z deljenjem, čeprav jih izražamo z drugimi besedami: 

»Kakšna je cena za liter? Koliko si lahko privoščim? Kako dolgo bo trajalo? Kakšna je cena za 

gram?« Deljenje je hiter način večkratnega odvzemanja oziroma odštevanja istega števila 

(Knapp, Bass, 6). Namesto, da bi vedno znova odštevali isto število, raje delimo s tem številom, 

saj je to hitrejši način. Knapp in Bass (1999, 6) sta v svoji knjigi v ta namen navedla primer 

draguljarja.  

Draguljar je kupil vrečko s štiriinosemdesetimi enako velikimi diamanti. Izdelati je želel broške, 

od katerih bo vsaka imela sedem diamantov v zlatem okvirju. Vendar, če draguljar ne ve, koliko 

okvirjev potrebuje, se lahko zgodi, da jih kupi preveč in s tem po nepotrebnem zapravi denar. 

Če pa jih kupi premalo, se bo moral vrniti v blagovnico in bo potem po nepotrebnem zapravljal 

svoj čas. Odloči se, da bo vrečko z diamanti razdelil na majhne kupčke po sedem diamantov. 

Od glavne zbirke odšteva po sedem diamantov in jih daje v posebne kupčke. To počne toliko 

časa, dokler kup z diamanti ne izgine. Tak način dela je zelo zamuden in ravno zato je potrebno 

znanje deljenja, ki se ga naučimo v osnovni šoli.  

Za deljenje je potrebno obvladati nekaj preprostih pravil, obstaja pa tudi nekaj osnovnih dejstev 

in spretnosti deljenja, ki se jih je potrebno naučiti, da nam prihranijo čas in omogočijo 

preverjanje rezultatov (Knapp, Bass 1999).  

2.1 OPREDELITEV POJMOV PRI DELJENJU 

V nadaljevanju smo po Knapp in Bass (1999) opredelili nekatere pojme, ki se navezujejo na 

aritmetično operacijo deljenja.  

- Deljenje je ena izmed štirih osnovnih aritmetičnih operacij. Je hiter način večkratnega 

odvzemanja oziroma odštevanja istega števila. Deljenje je računska operacija, ki je 

obratna množenju.  

- Razdeljevanje je delitev neke zbirke stvari ali neke celote na več enakih delov.  

- Delitelj je število, s katerim delimo. Primer: 8 : 2 = 4; delitelj je število 2. 

- Deljenec je število, ki ga delimo. Primer: 8 : 2 = 4; deljenec je število 8.  
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- Količnik ali kvocient je rezultat deljenja. Primer: 8 : 2 = 4; količnik ali kvocient je 

število 4.  

- Dejstva deljenja so rezultati deljenja majhnih števil, ki jih pogosto uporabljamo. Raje si 

jih zapomnimo, kot da bi jih vsakič znova računali. Zlahka jih dobimo iz dejstev 

množenja. Tako je 6 : 3 = 2 »zrcalna slika« enačbe 2 · 3 = 6.  

- Simboli za deljenje so :, - in /.  

- Ostanek je število, ki ostane na koncu deljenja, kadar naravnega števila, ki ga delimo, 

ni mogoče razdeliti na predpisano število enakih naravnih števil. Primer: 9 : 4 = 2, 

ostanek je število 1.  

2.2  KRITERIJI DELJIVOSTI V DESETIŠKEM SISTEMU  

V kolikor poznamo enostavne kriterije deljivosti, lahko, še preden se lotimo dejanskega 

računanja, hitro ugotovimo, ali se bo deljenje izšlo, ali pa bo pri deljenju prišlo do ostanka.  

• Poljubno število je deljivo z 2 v primeru, ko je njegova zadnja števka deljiva z 2, 

oziroma, ko je zadnja števka poljubnega števila sodo število: 0, 2, 4, 6 ali 8.  

Primer: Število 16 je deljivo s številom 2, saj je njegova zadnja števka število 6, 6 : 2 = 3. 

• Poljubno število je deljivo s 3 v primeru, da je vsota števk poljubnega števila deljiva s 

številom 3.  

Primer: Število 522 je deljivo s številom 3, saj je vsota njegovih števk število, ki je deljivo s 3 

(5 + 2 + 2 = 9, 9 : 3 = 3).  

• Poljubno število je deljivo s številom 4 v primeru, če je število, ki ga tvorita zadnji dve 

števki poljubnega števila, deljivo s 4.  

Primer: Število 1520 je deljivo s številom 4, saj je število 20 deljivo s številom 4 (20 : 4 = 5).  

• Poljubno število je deljivo s številom 5, kadar je zadnja števka poljubnega števila 5 ali 

0.  

Primer: Število 450 je deljivo s številom 5, saj je zadnja števka dotičnega števila 0.  

• Poljubno število je deljivo s številom 6, kadar je hkrati deljivo s številom 2 in 3.  

Primer: Število 7122 je deljivo s številom 6, saj je zadnja števka števila število 2 (2 : 2 = 1) in 

ker je vsota števk števila 7122 deljiva s številom 3 (7 + 1 + 2 + 2 = 12, 12 : 3 = 4). 
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• Poljubno število je deljivo s številom 8, če je število, ki ga tvorijo zadnje tri števke 

poljubnega števila, deljivo s številom 8.  

Primer: Število 5128 je deljivo s številom 8, saj je število 128 deljivo s številom 8.  

• Poljubno število je deljivo s številom 9, če je vsota njegovih števk deljiva s številom 9  

Primer: Število 8469 je deljivo s številom 9, saj je vsota števk deljiva s številom 9 (8 + 4 + 6 + 

9 = 27, 27 : 9 = 3).  

• Poljubno število je deljivo s številom 10, če je zadnja števka poljubnega števila 0.  

Primer: Število 400 je deljivo s številom 10, saj je število 0 zadnja števka v poljubnem številu.  

• Poljubno število je deljivo s številom 12, kadar je zadoščen kriterij deljivosti s številom 

3 in številom 4.  

Primer: Število 7128 je deljivo s številom 12, saj sta zadoščena oba kriterija (7 + 1 + 2 + 8 = 

18, 18 : 3 = 6 in zadnji dve števki sta 28, 28 : 4 = 7).  

Kriterije deljivosti v desetiškem sistemu sta v svoji knjigi opredelila avtorja Knapp in Bass 

(1999, 20-21).  

2.3  OBRAVNAVA DELJENJA V OSNOVNI ŠOLI 

Iz učnega načrta smo povzeli vsebine in cilje, ki se nanašajo na obravnavo računske operacije 

deljenja v osnovni šoli (Tomšič idr., 2011). Z operacijo deljenja se učenci prvič seznanijo v 

drugem razredu osnovne šole, in sicer na konkretni ravni. Delijo s pomočjo konkretnega 

materiala in spoznajo simbol za omenjeno operacijo. V tretjem razredu učenci spoznajo pojem 

količnik, do avtomatizma osvojijo količnike, ki so vezani na poštevanko v okviru 10 x 10 in 

ocenijo rezultat pri deljenju, ter spoznajo, da sta množenje in deljenje obratni računski operaciji. 

V četrtem razredu se učenci seznanijo s postopkom deljenja z ostankom v okviru poštevanke. 

Učenci tudi ustno delijo z 10 in s 100. Naučijo se tudi pisno deliti z enomestnim številom in 

napraviti preizkus tudi z ostankom, in pisno delijo z večkratniki števila 10. Znajo poimenovati 

člene posameznih računskih operacij. V petem razredu učenci pisno delijo z dvomestnim 

naravnim številom, medtem ko v šestem razredu učenci spoznajo in uporabljajo pravila za 

deljivost, npr. z 2, s 5, s 3, z 9 in z 10 ter pri sklopu računske operacije z ulomki (deljenje 

ulomkov). V nadaljevanju šolanja, ter pri drugih sklopih in vsebinah, se operacija deljenja ne 
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obravnava neposredno, vendar pa je potrebno imeti za obravnavo teh vsebin znanje deljenja že 

usvojeno (Tomšič idr., 2011). 

2.4  OBRAVNAVA DELJENJA NA DVA RAZLIČNA NAČINA  

Raziskave so pokazale, da poučevanje aritmetike, in s tem računskih operacij, pomeni 

prvenstveno poučevanje veščin računanja. Greer (1987) trdi, da naj bi računske operacije 

poučevali povezano, v odvisnosti ene od druge, ter v povezavi z vsakdanjim življenjem, čemur 

sledi tudi slovenski učni načrt za matematiko.  

Dobro razumevanje računske operacije deljenja in drugih oblik multiplikativnega mišljenja je 

ključno za operiranje z ulomki, razmerji, za uspešnost pri algebri in nadaljnji matematiki 

(Lipovec in Lutovac, 2008). Vse to znanje je zelo pomembno na prehodu z razredne stopnje, 

kjer razmišljajo bolj aritmetično, na predmetno stopnjo, kjer morajo razmišljati že bolj 

abstraktno in za nadaljnje življenje. Vendar pa se je izkazalo, da tako učenci kot učitelji razredne 

stopnje, na deljenje gledajo kot na najtežjo računsko operacijo. Učenci imajo težave z 

razumevanjem koncepta deljenja in povezave le-tega z dejstvi, ki se navezujejo na množenje, 

predvsem pa je za učence težko interpretirati rezultate, ki se navezujejo na deljenje (Greer, 

1987).  

Računsko operacijo deljenja tvorita dve strukturi, in sicer partitivna in kvocientna. Za deljenje 

je značilno, da se enkrat sprašujemo po številu skupin, drugič pa po številu elementov v skupini. 

Ko se sprašujemo po številu skupin, govorimo o kvocientnem deljenju. O partitivnem deljenju 

pa govorimo, ko se sprašujemo o številu elementov v skupini (Lipovec in Lutovac, 2008).  

PRIMER PARTITIVNE STRUKTURE 

Imamo 21 jabolk. Enakomerno jih razdelimo v 7 košar. Koliko jabolk je v eni košari? 

Na konkretni ravni primer rešujemo tako, da 21 jabolk enakomerno razdelimo v 7 košar. 

 

Slika 1: Imamo 21 jabolk 
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Slika 2: 21 jabolk razporedimo v 7 enakovrednih skupin 

 

Slika 3: Preštejemo koliko jabolk imamo v eni skupini 

Primer partitivne strukture deljenja še na primeru računa: 

7 · _____ = 21 oziroma 21 : 7 = 3, ker je 7 · 3 = 21 

Iz primera je razvidno, da imamo podano skupno število elementov (21 jabolk) in število skupin 

(7 košar), v katere moramo enakomerno razporediti jabolka, torej nas zanima število elementov 

v posamezni skupini (število jabolk v eni košari). Primere deljenja, ki so partitivne strukture, 

rešujemo po principu »enega meni, enega tebi«, dokler elementov ne zmanjka (Lipovec in 

Lutovac, 2008). 

PRIMER KVOCIENTNE STRUKTURE 

O tej strukturi govorimo, kadar poznamo skupno število elementov in število elementov, ki 

sestavljajo eno skupino, zanima pa nas število skupin. V tem primeru deljenje povezujemo z 

odštevanjem. Od skupnega števila elementov odštevamo vedno enako mnogo, torej se 

poslužujemo sistema »odvzemanje po enako mnogo«. Gre za delanje enako močnih podmnožic. 

Število skupin dobimo tako, da preštejemo kolikokrat smo odvzeli »po enako mnogo« oziroma 

koliko podmnožic je nastalo (Lipovec in Lutovac, 2008). 

Imamo 21 jabolk. V vsako košaro razporedimo po 7 jabolk. Koliko košar potrebujemo? 
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Slika 4: Imamo 21 jabolk 

 

 

 

Slika 5: V vsako košaro razporedimo 7 jabolk 

 

Slika 6: Koliko košar potrebujemo? 

 

Primer kvocientne strukture še na primeru računa: 

21 – 7 – 7 – 7 = 0  

Zapišemo lahko tudi tako:  

______ · 7 = 21 oziroma 21 : 7 = 3, ker je 3 · 7 = 21 

V zgornjih primerih vidimo, da sta množenje in deljenje obratni računski operaciji. Partitivno 

deljenje predstavlja deljenje z množencem, kvocientno pa deljenje z množiteljem (Greer, 1987). 

Račun deljenja kot na primer 21 : 7 = ____, torej nima enoznačnega pomena, saj delitelju lahko 

pripišemo dva različna pomena, kar pa ni možno pri množenju, kjer je pomen vsakega od 

faktorjev natančno opredeljen. Učenci se večkrat poslužujejo kvocientnega deljenja, le pri 

zapisovanju besedilnih nalog zapisujejo naloge partitivnega tipa. Deljenje ima dvojni partitivni 
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– kvocientni značaj. Pri deljenju veliko otrok najprej pomisli na partitivno deljenje 

(razdeljevanje). Ta koncept ima v naših miselnih strukturah prvenstveno vlogo. Vzrok za to 

izvira iz najzgodnejšega obdobja, ko otroci običajno »delijo nekaj z nekom«. Aritmetika, ki se 

je učenci učijo v prvih letih šolanja, pogosto zahteva operiranje znotraj ene spremenljivke, kar 

pri deljenju privede do računanja po kvocientni strukturi (Lipovec in Lutovac, 2008). Pri 

reševanju določenega problema na grafični ravni je kvocientna metoda deljenja enostavnejša, 

saj je bolj pregledna, ker učenci zgolj obkrožujejo elemente znotraj množice, rešitev pa je hitro 

vidna. Mnenja o tem, katera struktura je zahtevnejša, so različna. Bolj kot to, pa je pomembno, 

da učenci razumejo razliko med konceptoma in da razumejo, da imajo simboli pri konceptih 

različne pomene. Zelo pomembno je, da učenci razlikujejo med pojmi deljenec, delitelj in 

količnik, ter da razumejo obratno zvezo med deliteljem in količnikom (Lipovec in Lutovac, 

2008). Učenci so lahko uspešni pri razlikovanju omenjenih pojmov in tudi prepoznavanju vloge 

vsakega izmed naštetih pojmov, čeprav samih pojmov še ne poznajo.  

Squire in Bryant (2002) predlagata naj bo izhodiščna točka za razumevanje operacije deljenja 

prav razlikovanje med pojmi, ter prepoznavanje vloge vsakega pojma v problemu z deljenjem. 

Številne raziskave so pokazale pomemben vpliv zgodnjega uvajanja strategij reševanja 

problemov in poudarek na konkretnih ponazorilih, ki prispevajo k razvoju strategij. Te iste 

raziskave pa tudi potrjujejo, da lahko otroci rešujejo probleme deljenja že veliko pred formalno 

matematično izobrazbo, ki jo ponuja šola.  

Izvedene so bile številne raziskave, ki kažejo na primarnost partitivnega koncepta pri mlajših 

otrocih, ki izhaja iz njihovih izkušenj z aktivnostjo deljenja in pa tudi iz pouka matematike, kjer 

po četrtem razredu osnovne šole prevladujejo naloge s partitivnim deljenjem. Tak način deljenja 

je primaren ne glede na starostno skupino. Delež otrok, pri katerih je primaren kvocientni način 

deljenja, s starostjo upada. Bolj kot sposobnosti, so pomembne izkušnje z deljenjem. Iz tega 

lahko sklepamo, da formalna izobrazba težko spremeni močno zakoreninjene ideje v naših 

miselnih strukturah (Lipovec in Lutovac, 2008). Prav tako partitivno deljenje prevladuje ne 

glede na učbenik, ki ga učenci uporabljajo pri matematiki. Ker se učenci pretežno uvajajo v 

računsko operacijo z nalogami kvocientnega deljenja, je zanimivo, da jim je partitivni vseeno 

primaren. Vzroke za to bi lahko iskali v izkušnjah iz vsakdanjega življenja. Računska operacija 

deljenja se začne uvajati v 2. razredu osnovne šole, in sicer v povezavi z odštevanjem, 

natančneje s strategijo ponavljajočega se odštevanja. Ta strategija pa je izvedljiva le pri nalogah 

kvocientnega deljenja. Drugi razlog za uvajanje te strukture deljenja se skriva v slikovnem 

ponazarjanju. Kvocientne naloge slikovno ponazorimo z obkroževanjem, kar je veliko lažje 
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izvesti kot sistem »enega meni, enega tebi« pri partitivnih nalogah. Prav vsi učbeniki, 

namenjeni 2. in 3. razredu, uvajajo deljenje z nalogami kvocientnega deljenja. Učenci v 3. 

razredu spoznajo poštevanko posameznega števila in ob njej tudi delijo. Tako se začnejo 

pojavljati tudi naloge partitivnega deljenja, saj učenci niso več odvisni od obkroževanja 

ponavljajočega se odštevanja. Naloge partitivnega deljenja v učbenikih za tretji razred pa se, 

kljub temu, pojavljajo zelo redko. V 4. razredu začnejo učenci spoznavati pisno deljenje. Prva 

naloga v poglavju je vedno kvocientna naloga, kasneje pa se začnejo v večji meri pojavljati 

naloge partitivnega deljenja. Kot smo že omenili, partitivni način deljenja izhaja iz izkušenj, ki 

jih ima posameznik z aktivnostjo deljenja. Trdimo lahko, da šolska praksa začne šele v četrtem 

razredu izhajati iz izkušenj učencev, po drugi strani pa zanemarja drug način deljenja, kar lahko 

vodi v nepopolno razumevanje koncepta deljenja. V učbenikih je tudi veliko nalog, ki jih ne 

moremo uvrstiti niti v en niti v drugi koncept deljenja, saj je uvrstitev odvisna od tega, kako 

posameznik interpretira nalogo (Lipovec, Lutovac 2008). Take naloge so predvsem naloge, ki 

izražajo razmerje (Oče je star 48, sin pa je 3-krat mlajši. Koliko je star sin?).  

2.5  DELJENJE, KI TEMELJI NA ZAKONU O RAZČLENJEVANJU 

Zakon o razčlenjevanju je osnova, ki jo morajo učenci poznati pred pisnim deljenjem. Zakon o 

razčlenjevanju je eden izmed štirih računskih zakonov, ki nam omogoča spretnejše računanje. 

Imenujemo ga tudi distributivnostni zakon (Umek Venturini, 2000). Zapišemo ga z naslednjimi 

simboli: 

a (b + c) = ab + ac 

Zakon o razčlenjevanju učencem pomaga pri računih pisnega deljenja, saj učenci razčlenijo 

število in potem delijo manjša števila z deliteljem.  

Primer:  

824 : 2 = (800 + 20 + 4) : 2 = 8 S : 2 + 2 D : 2 + 4 E : 2 = 4S + 1 D + 2 E = 412 

Za razumevanje zakona o razčlenjevanju je pomembno poznavanje poštevanke in deljenje z 

večkratniki števila 10.  

 

 



11 
 

3. PISNO DELJENJE 

Pisno deljenje je dolgo deljenje, saj zahteva več prostora za računanje. Tak način deljenja je 

koristen, kadar so števila prevelika za računanje na pamet. Pisno deljenje je način zapisovanja 

deljenja s številom, ki je večje od 10, delitelj pa je lahko manjši (Knapp, Bass 1999). Znanje 

poštevanke je zelo pomembno predznanje, ki ga morajo učenci imeti pred obravnavo pisnega 

deljenja. 

Učenec je pred obravnavo pisnega deljenja že osvojil procese pisnega seštevanja, odštevanja in 

množenja. Algoritem pisnega deljenja, ki je najzahtevnejši in najkompleksnejši računski 

algoritem, učenec spozna na koncu. Prvi korak pri obravnavi tega algoritma je deljenje 

trimestnega števila z enomestnim, pri čemer upoštevamo, da je vsaka desetiška enota deljenca 

deljiva z deliteljem (npr. 693 : 3 = ). V nadaljevanju se vpelje deljenje z ostankom (427 : 2 = ). 

Pomembno je, da učence opozorimo na smer izvajanja deljenja, ki je ravno nasprotna smeri pri 

drugih algoritmih (Cotič idr., 2007). Naslednji korak pri obravnavi pisnega deljenja je, da 

delimo dvomestna ali trimestna števila, pri katerih se deljenje izide, vendar pa desetice oziroma 

stotice niso deljive z deliteljem. Učitelj lahko vpelje pisno deljenje na dva načina.  

Daljši način:  

S D E    S D E 

7 2 6 : 3 = 2 4 2 

-6         

1 2        

-1 2        

 0 6       

  -6       

  0       
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Krajši način:  

S D E    S D E 

7 2 6 : 3 = 2 4 2 

1 2        

 0 6       

  0       

 

Največkrat se odločijo za vpeljavo krajšega načina. Tega priporočajo tako didaktiki kot tudi 

razredni učitelji. Zadnji korak pri vpeljavi pisnega deljenja je deljenje trimestnega števila z 

enomestnim, kjer je prva števka deljenca manjša od delitelja (284 : 4 = ). Tukaj moramo poleg 

stotic vzeti še desetice v deljencu in to dvomestno število deliti z deliteljem. Učenec naj 

pravilnost rezultata preveri s preizkusom (Cotič idr., 2007). 

V 5. razredu osnovne šole učenci spoznajo še postopek pisnega deljenja z dvomestnimi števili. 

Poglejmo si postopek, kako izračunati račun 4325 : 17 = 254 

T S D E     S D E 

4 3 2 5 : 1 7 = 2 5 4 

-3 4          

 9 2         

 -8 5         

  7 5        

  -6 8        

   7 ost.       

 

1. Kot velja pravilo pri pisnem deljenju, začnemo deliti z največjo desetiško enoto v 

deljencu. Ker števila 4 ne moremo deliti s številom 17, vzamemo še naslednjo desetiško 

enoto in dobimo število 43. To število lahko delimo z deliteljem, ki je v našem primeru 

število 17. Vidimo, da 2 · 17 = 34, 3 ·17 pa je 51. Na mesto stotice v rezultatu zapišemo 

število 2.  

2. Število 34 odštejemo od števila 43.  
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3. Razliki, ki je število 9, pripišemo naslednjo desetiško enoto v deljencu, to je število 2. 

S pomočjo znanja poštevanke števila 17 zopet izračunamo kateri faktor bo najbližje 

številu 92. Ugotovimo, da gre za število 5. Število 5 zapišemo v rezultat, na mesto 

desetice.  

4. Število 85 odštejemo od števila 92 in razliki dopišemo število 5.  

5. Ugotovimo s katerim številom moramo pomnožiti število 17, da bo najbližje rezultatu 

75. To število je 4.  

6. Število 4 zapišemo na zadnje mesto v rezultatu. Število 4 pomnožimo z številom 17 in 

dobimo rezultat 68.  

7. Število 68 odštejemo od števila 75 in dobimo število 7.  

8. Število 7 je ostanek.  

Napravimo še preizkus, da preverimo našo rešitev (Uran idr., 2004). 

Najpogostejši napaki, ki se lahko pojavita pri postopku pisnega deljenja sta: pomanjkanje 

zadostnega predznanja in težave pri iskanju delnih zmnožkov (Markovc, 1990 v Jamšek, 2011). 

Pogoste težave, s katerimi se pri obravnavi pisnega deljenja srečajo učenci, so kratkotrajna 

pozornost, priklic podatkov pri poštevanki, nepravilno podpisovanje, rokovanje s števko 0, 

neustrezen ostanek itd. (Jamšek, 2011).  

3.1 PONAZORITEV PISNEGA DELJENJA 

Avtorici Hodnik Čadež in Uran v delovnem učbeniku Matematika 4 (2016) pri pisnem deljenju 

predlagata naslednji postopek:  

1. Ocenimo količnik. 

2. Računamo po postopku (začnemo pri največji desetiški enoti in gremo po vrsti do 

najmanjše).  

3. Primerjamo oceno in rezultat.  

4. Preizkusimo z množenjem.  

Primer:  

7 2 : 4 = 1 8 

3 2      

 0      

 



14 
 

Pisno deljenje je po mnenju mnogih pedagogov ena težjih vsebin. Pomembno je, da pri 

obravnavi le-tega učitelj učencem omogoči konkretno ponazoritev. Učitelj lahko učencem s 

pomočjo različnih didaktičnih pripomočkov pokaže različne račune deljenja. Med primernimi 

didaktičnimi pripomočki sta denar in Dienesova ponazorila. Priporočljivo je, da učitelj nekaj 

računov deljenja pokaže pred učenci, nato pa nekaj računov deljenja učenci rešijo sami, npr. pri 

delu v dvojicah ali v skupinah. Učenci si na tak način bolje predstavljajo kaj pisno deljenje v 

resnici pomeni in kako ga reševati, s tem pa poglobijo tudi svoje razumevanje.  

V nadaljevanju bomo predstavili konkretne ponazoritve z didaktičnimi pripomočki za različne 

primere pisnega deljenja. 

• DELJENJE TRIMESTNEGA ŠTEVILA Z ENOMESTNIM, KATEREGA VSAKA 
DESETIŠKA ENOTA JE DELJIVA Z DELITELJEM 

Pred tablo pokličemo tri učence, ostali se usedejo in pozorno opazujejo. Trem učencem pred 

tablo razdelimo ovojnico, v kateri je znesek 639 €. Njihova naloga je, da si morajo denar med 

seboj pravično razdeliti s stoticami, deseticami in enicami. Učenci se lotijo naloge. 

Pogovarjamo se, kako so znesek 639 € enakomerno razdelili med seboj. Najprej so si med seboj 

razdelili stotake, nato desetake in nazadnje še kovance po 1 €. Vsak je preštel svoj kupček z 

denarjem in ugotovil, da je dobil 213 €. Ker imajo vsi trije člani skupine v kupčku enak znesek, 

ugotovimo, da so pravilno opravili nalogo. Primer nakažemo še z razčlenjevanjem, in sicer:  

639 : 3 = (600 + 30 + 9) : 3 = 6 S : 3 + 3 D : 3 + 9 E : 3 = 2 S + 1 D + 3 E = 213 
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Slika 7: Nastavimo začetno število 

 

Slika 8: Učenci si med seboj enakomerno razdelijo znesek 

• DELJENJE Z OSTANKOM  

Učitelj pred tablo pokliče dva učenca in jima poda ovojnico, v kateri je znesek je 427 €. Njuna 

naloga je, da znesek 427 € razdelita na dva enaka dela. Učenca pričneta z deljenjem stotakov, 

ki se izide. Vsak izmed njiju dobi 2 stotaka, nato nadaljujeta z deljenjem desetakov. Vsak izmed 

učencev dobi 1 desetak. Na koncu jima ostane še 7 kovancev za 1 €. Začneta z razdeljevanjem 

po principu enega meni, enega tebi. Vsak izmed učencev dobi 3 kovance za 1 €, en kovanec pa 

jima ostane. Ta kovanec za 1 € predstavlja ostanek. Nato se pogovorimo, kaj smo ugotovili. S 

stotaki, desetaki in kovanci smo lahko naredili dva enaka kupčka 213 €, en kovanec za 1 € pa 

nam je ostal. To pomeni, da se deljenje ni izšlo, saj smo dobili ostanek. Ker je ostanek manjši 

od delitelja, ki je v našem primeru število 2, pomeni, da smo račun izračunali pravilno. 
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Slika 9: Nastavimo število 

 

Slika 10: Rezultat z ostankom 
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• DELJENJE TRIMESTNEGA ŠTEVILA Z ENOMESTNIM, KJER JE PRVA ŠTEVKA 
DELJENCA MANJŠA OD DELITELJA 

Učenci delajo v skupinah po tri. Njihova naloga je, da znesek 129 € enakomerno razdelijo med 

tri učence. V prvem koraku učenci z denarjem nastavijo število 129. Ugotovijo, da 1 S ne 

morajo enakomerno razdeliti med tri učence. Ugotovijo, da 1 S pomeni 10 D in stotaka 

zamenjajo z desetimi desetaki. Dobijo 12 desetakov oziroma 12 bankovcev za 10 €, ki jih lahko 

pravično razdelijo med seboj. Vsak izmed učencev dobi 4 bankovce za 10 €. V zadnjem koraku 

si učenci med seboj razdelijo še kovance za 1 €, ki jih imajo 9. Učenci preštejejo svoj kupček, 

v katerem ima vsak izmed njih 43 €. Ker so dobili vsi enako velike podmnožice, vedo, da je 

rezultat pravilen. 

 

Slika 11: Nastavimo število 129 



18 
 

 

Slika 12: 1 S zamenjamo z 10 D 

 

Slika 13: Denar enakomerno razdelimo med tri učence 

 

3.2 OBRAVNAVA PISNEGA DELJENJA SKOZI RAZLIČNA UČBENIŠKA 

GRADIVA  

V nadaljevanju smo predstavili obravnavo pisnega deljenja skozi različna učbeniška gradiva. 

Osredotočili smo se na analizo obravnave pisnega deljenja z enomestnim deliteljem, saj bo to 

tema raziskovanja v empiričnem delu naloge. Ugotovili smo, da je med učnimi gradivi kar nekaj 

razlik v tem, kako obravnavajo pisno deljenje. V nadaljevanju bomo iz vsakega izbranega 

učnega gradiva povzeli obravnavo pisnega deljenja, na koncu pa bomo povzeli bistvene razlike 

med učbeniki.  
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IGRA ŠTEVIL IN OBLIK 4 

V omenjenem učbeniku so pisnemu deljenju namenjene štiri strani. Obravnava pisnega deljenja 

se začne z zgodbico o Anžetu in Neži, ki si želita v smučarsko kočo. Anže je ugotovil, da je 

notri 35 smučarjev. Nežo je zanimalo, kako je Anže ugotovil število smučarjev v koči. Anže je 

računal kar na pamet, pisno pa število delimo po korakih, ki so v nadaljevanju predstavljeni na 

primeru 70 : 2 =. Omenjen je tudi preizkus z množenjem, ki je pomemben pri postopku pisnega 

deljenja. Naslednji primer, na katerem ponazorijo pisno deljenje, je 35 : 3 =, torej gre za primer 

deljenja dvomestnega števila z enomestnim, pri čemer imamo ostanek. Nato sledi primer 

deljena večkratnikov števila deset s številom 10, pri čemer lahko račun rešimo brez postopka 

pisnega deljenja. V omenjenem učbeniškem gradivu je predstavljeno zapisovanje pisnega 

deljenja na kratek način. Na naslednjih dveh straneh sledijo vaje, ki so različne. Zaobjemajo 

zapis računov na podlagi slikovnega gradiva, obkroževanje pravilnih trditev glede na kriterij 

deljivosti števil, obkroževanje deliteljev, različne primere pisnega deljenja s preizkusom, ustno 

računanje in različne besedilne naloge.  

MATEMATIKA 4 

V učbeniku Matematika 4 je pisnemu deljenju namenjenih 11 strani. Začnejo s predstavitvijo 

primera 72 : 4 = 18, torej deljenje dvomestnega števila z enomestnim, pri čemur se deljenje 

izide. Zapis pisnega deljenja je na kratek način. Postopek pisnega deljenja je predstavljen 

natančno, po korakih. V tem učbeniškem gradivu poudarjajo tudi predhodno oceno rezultata, 

ki jo po končanem računanju primerjamo z rezultatom. Na koncu opravimo tudi preizkus. Sledi 

nekaj nalog, ki zaobjemajo računanje s pisnim deljenjem, ocenimo rezultat, besedilne naloge. 

V nadaljevanju na enak način, kot zgoraj, predstavijo primer pisnega deljenja trimestnega 

števila z enomestnim, pri čemer se deljenje ne izide in imamo ostanek. Spet najprej ocenimo 

rezultat, izračunamo račun, ga primerjamo z oceno in na koncu opravimo še preizkus. Sledijo 

podobne naloge kot pri prejšnjem primeru. Kadar se deljenje med postopkom izide, ni ostanka 

potrebno nič zapisovati.  

2 4 7 : 2 = 1 2 3 

 4        

  7       

  1 ost.      
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Predstavljen je tudi primer, ko je ena od števk deljenca nič. Pri takih primerih je podpisovanje 

ničle izredno pomembno, saj bi brez tega dobili količnik, ki je premajhen.  

4 0 9 : 2 = 2 0 4 

 0        

  9       

  1 ost.      

 

Nato je predstavljen še primer pisnega deljenja trimestnega števila z enomestnim, pri čemer je 

prva števka deljenca manjša od delitelja. Ker je prva števka manjša, vzamemo prvi dve števki 

in delimo po enakem postopku kot prej.  

3 4 7 : 7 = 4 9 

 6 7      

  4 ost.     

 

V učbeniškem gradivu na naslednjih šestih straneh vidimo različne vaje s katerimi utrjujemo 

postopek pisnega deljenja. Med vajami je tudi primer deljenja štirimestnega števila z 

enomestnim. Poleg računov opazimo tudi primere ocenjevanja rezultata, ki pripomorejo k temu, 

da opazimo napake v samem postopku računanja, besedilne naloge, itd. Deljenje z večkratniki 

števila deset je predstavljeno v naslednjem poglavju.  

RADOVEDNIH 5, MATEMATIKA 4 

Obravnava pisnega deljenja v tem učbeniškem gradivu se začne z zgodbico o psu, ki bi rad 

razdelil tri kosti med tri pse in nato med enega. Sledi obravnava pisnega deljenja z enomestnim 

številom brez prehoda. Najprej ponovijo osnovne izraze pri deljenju: deljenec, deljeno, delitelj, 

je enako in količnik, ter ponovijo poštevanko števil. Postopek pisnega deljenja je predstavljen 

na primeru deljenja dvomestnega številu z enomestnim. Prikazano je zapisovanje deljenja na 

dolg in kratek način. Ponovno je poudarjen preizkus s pisnim množenjem. Prikazan je tudi 

primer deljenja štirimestnega števila z enomestnim. V nadaljevanju je predstavljen primer 

pisnega deljenja pri katerem prva števka deljenca ni deljiva z deliteljem, in kasneje še, ko druga 

števka deljenca ni deljiva z deliteljem, čemur pravimo dvojni prehod. Primeri so predstavljeni 

na dolg in kratek način. Na koncu poglavja sledijo naloge, ki so raznolike. 
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5 4 0 : 4 = 1 3 5 

-4         

1 4        

-1 2        

 2 0       

 -2 0       

  0       

 

Na koncu je predstavljen še primer pisnega deljenja z ostankom. Deljenje z večkratniki števila 

10 je enako kot pri prejšnjem učbeniškem gradivu, ki je predstavljeno v naslednjem sklopu.  

SVET MATEMATIČNIH ČUDES 4 

V učbeniškem gradivu Svet matematičnih čudes je pisnemu deljenju namenjeno osem strani. 

Obravnava se začne z zgodbo o treh prijateljih, ki so imeli skupaj 639€. Denar so si želeli 

razdeliti na tri enake dele. Med izbranimi učbeniškimi gradivi prvič opazimo, da predstavijo 

račun z zakonom o razčlenjevanju. Sledi predstavitev omenjenega primera s postopkom pisnega 

deljenja, kjer se deljenje izide. Primer je ponazorjen z zapisom na kratek način, nato pa sledi 

nekaj primerov za vajo. Naslednji primer je pisno računanje z ostankom. Sledi nekaj primerov 

računov, ki jih v tem koraku predstavijo tudi na daljši način. Nato sledi deljenje trimestnega 

števila z enomestnim, pri čemer je prva števka deljenca manjša od delitelja. Zopet sledi nekaj 

primerov računov in tudi nekaj primerov besedilnih nalog za utrjevanje pisnega deljenja. Kot 

pri preostalih učbenikih gradivih, je tudi tukaj poudarjen pomen preizkusa.  

IGRAJE V MATEMATIKO 4 

V tem učbeniškem gradivu je pisnemu deljenju namenjeno devet strani. Obravnava se zopet 

začne z zgodbico o treh prijateljih, ki bi si med seboj radi razdelili 639 sličic. Najprej ocenimo 

rezultat. Nato sledi predstavitev primera na podlagi zakona o razčlenjevanju. V nadaljevanju je 

primer 639 : 3 predstavljen na kratek način, na koncu pa še opravljen preizkus. Veliko je 

slikovnega gradiva in natančen opis postopka po korakih. Sledi primer pisnega deljenja 

štirimestnega števila z enomestnim in tudi primer z ničlo v deljencu. Nato sledi primer deljenja, 

pri čemer je prva števka deljenca manjša od delitelja, in na koncu še primer pisnega deljenja z 

ostankom. Prikazanih je tudi nekaj posebnosti in zanimivosti, kot na primer:  
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5 0 0 0 : 4 = 1 2 5 0 

-4           

1 0          

- 8          

 2 0         

- 2 0         

  0 0        

  - 0        

   0        

 

Po pregledanem učnem gradivu za matematiko v četrtem razredu lahko povzamemo nekaj 

ključnih razlik, ki jih opazimo med gradivi.  

• OBSEG STRANI, KI JE POSVEČEN OBRAVNAVI PISNEGA DELJENJA 

Prva razlika, ki smo jo opazili, je obseg strani, ki je namenjen obravnavi pisnega deljenja. 

Nekatera učbeniška gradiva pisnemu deljenju namenijo več strani kot druga. Med izbranimi 

učbeniškimi gradivi je najmanj strani v učbeniku Igra števil in oblik 4, največ pa v Matematika 

4. Vsa učbeniška gradiva so organizirana tako, da najprej predstavijo različne primere pisnega 

deljenja in v nadaljevanju sledijo naloge, ki so namenjene utrjevanju na novo osvojene snovi. 

Večina učbeniških gradiv za uvod v obravnavo pisnega deljenja izbere zgodbo, s čimer želijo 

novo snov predstaviti na konkretnem primeru. To je dobro za učitelje, saj lahko izkoristijo 

zgodbo in učencem snov predstavijo konkretno. Zgodbo lahko prilagodijo glede na potrebe 

razreda v katerem učijo. Po našem mnenju količina strani ne vpliva toliko na znanje, če je pisno 

deljenje predstavljeno na nazoren način, je pa lahko učiteljem v pomoč, saj morajo v 

nasprotnem primeru več idej in primerov črpati iz lastne glave. Več je strani v učbeniških 

gradivih, več gradiva imajo učenci pri samostojnem učenju in ponavljanju vsebine doma.  

• PRIMERI, KI TEMELJIJO NA ZAKONU O RAZČLENJEVANJU 

V dveh od petih pregledanih učbeniških gradivih smo opazili, da primer še pred ponazoritvijo 

postopka pisnega deljenja predstavijo z zakonom o razčlenjevanju. To se nam zdi smiselno, saj 

se zakon o razčlenjevanju obravnava že pred pisnim deljenjem in ga učenci poznajo. Če 

učencem primer predstavimo na tak način, pri njih ozavestimo razmerje med stoticami, 

deseticami in enicami in snov bolje razumejo, zato jim je postopek pisnega deljenja bolj 

razumljiv in lažje predvidijo najpogostejše napake, ki jih lahko naredimo v postopku pisnega 
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deljenja. Zakon o razčlenjevanju nam lahko pomaga v primerih, kjer je vsaka desetiška enota 

deljenca večkratnik delitelja in lahko delimo vsako enoto posebej. Pri primerih s »prehodom«, 

ko moramo združiti desetice s stoticami ali desetice z enicami, korist tega zakona ni več očitna.  

• KORAKI OBRAVNAVE PISNEGA DELJENJA 

Med izbranimi učbeniškimi gradivi smo opazili nekaj razlik v tem, kako si sledijo koraki 

obravnave pisnega deljenja. Nekatera učbeniška gradiva za ponazoritveni primer izberejo 

deljenje dvomestnega števila z enomestnim in nato sledi primer deljenja trimestnega števila z 

enomestnim, spet druga gradiva pa za ponazoritveni primer izberejo deljenje trimestnega števila 

z enomestnim. V vseh učbeniških gradivih dvo/trimestno število najprej delijo z deliteljem, pri 

katerem se deljenje izide. Razlika med učbeniškimi gradivi je bila opazna pri naslednjem 

koraku. Nekatera učbeniška gradiva v naslednjem koraku obravnavajo pisno deljenje z 

ostankom, druga gradiva pa pisno deljenje, pri katerem je prva števka deljenca manjša od 

delitelja. Menimo, da je pisno deljenje z ostankom v primerih, ko se deljenje ne izide zgolj pri 

deljenju enic, enostavnejše, saj učencu v vmesnih korakih višjih desetiških enot ni potrebno 

pretvarjati v manjše desetiške enote. Eno izmed pregledanih učbeniških gradiv posebej 

predstavi tudi primer pisnega deljenja, pri katerem je ničla ena izmed števk v deljencu, pri 

ostalih učbeniških gradivih pa je tak primer mogoče opaziti med nalogami za utrjevanje. 

Nekatera učbeniška gradiva kot uvod v obravnavo pisnega deljenja najprej prikažejo nekaj 

nalog za utrjevanje poštevanke in/ali nekaj izrazov pri pisnem deljenju, spet druga imajo to v 

posebnem sklopu. Enako je opaziti tudi pri deljenju večkratnikov števila 10.  

• OCENA REZULTATA IN PREIZKUS 

Dve izmed preglednih učbeniških gradiv poudarjata pomembno vlogo predhodne ocenitve 

rezultata, ki ga po končanem postopku pisnega deljenja učenci primerjajo s pravim količnikom. 

Ocena rezultata pred postopkom pisnega deljenja je pomembna zato, ker učenca navaja na 

samokritičnost. Učenec s tem, ko predhodno oceni rezultat, dobi občutek o tem, kolikšen 

količnik mora dobiti in zato tudi odpravi katero izmed napak, ki se mu lahko zgodi v samem 

procesu pisnega deljenja. Vsa pregledana učbeniška gradiva pa pomembno vlogo v postopku 

pisnega deljenja namenjajo preizkusu s pisnim množenjem, s katerim preverimo pravilnost 

izračunanega količnika. 
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• ZAPISOVANJE PISNEGA DELJENJA NA DOLG ALI KRATEK NAČIN 

Večina izmed pregledanih učbeniških gradiv predstavi pisno deljenje na kratek način, nekatera 

učbeniška gradiva pa primer pisnega deljenja predstavijo na dolg in kratek način. Nobeno izmed 

pregledanih učbeniških gradiv se ni odločilo za predstavitev pisnega deljenja samo na dolg 

način. Razlago vidimo v tem, da je pri dolgem načinu zapisovanja morda več prostora za 

napake, saj lahko učenci število hitro napačno podpišejo in pride do najpogostejše napake pri 

pisnem deljenju, ki vodi v napačen rezultat.  

• RAZNOLIKOST IN OBSEG NALOG NAMENJENIH UTRJEVANJU VSEBINE 

Opazili smo tudi nekaj razlik v sami raznolikosti nalog, ki so namenjene utrjevanju vsebine 

pisnega deljenja. Vsa pregledana učbeniška gradiva imajo raznolike naloge za utrjevanje, 

vendar imajo nekatera več različnih nalog, druga manj. Pri nekaterih učbenikih gradivih je bilo 

mogoče opaziti le naloge računskega in besedilnega tipa, pri drugih učbeniških gradivih pa so 

bile same naloge računskega tipa bolj raznolike, saj so morali povezovati enake rezultate, jih 

nekje najprej oceniti, učenci pa so morali na podlagi slikovnega gradiva sami sestaviti račun 

pisnega deljenja. V enem izmed učbeniških gradiv so morali učenci računati tudi z merskimi 

enotami, pri računanju slediti puščicam, med računi poiskati vsiljivca, in utemeljiti svoj 

odgovor ter pri že izračunanih računih opaziti napako v postopku. Nekaj razlik je bilo opaziti 

tudi v količini samih vaj za utrjevanje pisnega deljenja, kar pa je pogojeno z obsegom strani, ki 

jih učbeniško gradivo nameni dotični vsebini, in pa tudi z vrsto učbeniškega gradiva (samostojni 

delovni zvezek, učbenik, delovni zvezek, delovni učbenik). 

4. MOTIVACIJA IN UČNI PRIPOMOČKI 

Motivacija sodi med najpomembnejše psihološke procese. Deluje v interakciji in se spreminja 

ter omogoča človeku njegovo enkratnost in neponovljivost (Krajnc, 1982). Njen vpliv je zelo 

pomemben, saj lahko usmerja naše vedenje (določa mu intenziteto, raven vpletenosti in 

uspešnosti), prav tako pa vpliva tudi na uspešnost in, posledično, na našo samopodobo. 

Marentič Požarnikova (1988) opiše motivacijo kot proces izzivanja, usmerjanja in uravnavanja 

človekove aktivnosti k cilju oz. zadovoljitvi potrebe, ki je bila izvor motivacije.  

Vsaka človekova dejavnost je motivirana. Motivacija človeku omogoči, da zadovolji potrebo, 

doseže cilj, ki mu je bil postavljen oziroma si ga je zastavil sam.  

Veliko je napisanega o tem, kako bi lahko učitelji spodbujali motivacijo pri pouku matematike. 

Ena izmed možnosti je uporaba didaktičnega materiala. Zelo pomembno je, da didaktično 
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sredstvo in rokovanje z njim vplivata na učenčevo mišljenje. Informacije, ki jih učenec dobi 

preko rokovanja z določenim didaktičnim sredstvom, morajo v učencu izzvati določeno 

sklepanje tj. mentalno aktivnost, ki je potrebna za razumevanje abstraktnega matematičnega 

pojma. Če didaktično sredstvo ne spodbudi miselnega napora, je didaktično neustrezno. Pri 

uporabi didaktičnih sredstev pri pouku matematike pa ne pride vedno do želenega učinka. 

Učitelj v didaktičnem sredstvu vidi matematično strukturo, ki bo spodbudila želeno miselno 

aktivnost, kar pa ne zagotavlja, da bo matematično strukturo opazil tudi učenec, in da bo 

matematično sredstvo uporabil tako, da bo zares razvijalo njegovo mišljenje. Ko izbiramo 

didaktično sredstvo, je pomembno, da se vživimo v učenca in da znamo prevideti težave do 

katerih bi lahko prišlo zaradi še neizdelanega abstraktnega koncepta. Če učenec dojema 

didaktično sredstvo kot želimo mi (matematično), mu le-to predstavlja reprezentacijo nekega 

abstraktnega matematičnega pojma. Lahko pa didaktično sredstvo dojema tudi nematematično, 

tj. v njem vidi zgolj fizični objekt, ne pa tudi matematičnih relacij, ki so prisotne v ozadju 

(Hodnik Čatež in Manfreda Kolar, 2009). 

Primer ponazorila desetiških enot:  

• Učenec, ki učno sredstvo uporabi v matematičnem smislu, se zaveda, da ena palčka 

predstavlja deset enic. Pozna torej odnose med desetiškimi enotami, ki so prisotni med 

različno velikimi ponazorili.  

• Učenec, ki učnega ponazorila ne dojema v matematičnem smislu, ne prepozna pomena 

velikostnih odnosov med ponazorili za enico, desetico, stotico, itd., preko katerih je 

določen tudi številski odnos med desetiškimi enotami. Palčka za desetico ima po 

njegovem enako vrednost kot kocka za enico. Tak učenec pred seboj vidi dva fizično 

ločena predmeta, ne vidi pa njunega medsebojnega odnosa. Desetiška palčka mu torej 

ne služi kot reprezentacija abstraktnega matematičnega pojma.  

Matematično sredstvo ne spodbuja nujno želene miselne aktivnosti, ker učenec 

didaktičnega sredstva ne dojema kot matematičnega, kar ga privede do napačnih rešitev 

problema. Lahko pa se zgodi tudi, da didaktično sredstvo ne spodbuja »prave« mentalne 

aktivnosti. Učenci lahko uporabljajo didaktično sredstvo, ker deluje, ne zavedajo pa se zakaj 

je temu tako.  

Didaktično sredstvo je lahko motivacijsko sredstvo, vendar mora biti smiselno/pravilno 

uporabljeno. Da bo ta pogoj izpolnjen, mora biti didaktično sredstvo kot reprezentacija 

matematičnega pojma in matematično rokovanje z njim. Poleg tega mora didaktično 
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sredstvo spodbujati želeno miselno aktivnost in ne more biti le tehnični pripomoček, ki vodi 

do prave rešitve.  

Novo didaktično sredstvo samo po sebi še ne zagotavlja večje motivacije, ampak je za to 

ključna učiteljeva pripravljenost do novih, sodobnih pristopov poučevanja.  

Z uporabo didaktičnih sredstev naj bi učenci izboljšali razumevanje matematičnih vsebin, 

kar je pogosto tudi pomemben dejavnik za učenca v procesu matematike. Didaktični 

pripomočki so koristni tako pri delu z nadarjenimi učenci, kot tudi pri delu z manj uspešnimi 

učenci, saj izboljšajo razumevanje in predstave učencev. Govorimo lahko o motivacijski 

funkciji matematičnih pripomočkov, ne le zaradi procesov znanja, pač pa tudi zaradi 

oblikovanja pozitivne otrokove samopodobe. Uporaba didaktičnih sredstev pri pouku 

matematike ima raznovrstne cilje, ki prispevajo k večji kakovosti, nazornosti in jasnosti 

metodične obravnave, med drugim pa povečujejo motivacijo za delo.  

Do danes še niso odkrili učnih pripomočkov, ki bi lahko v celoti nadomestili učiteljevo 

osebnost in učencem odvzeli ves trud pri učenju (Andoljšek, 1973).  

Tudi učni načrt daje priporočila, da je, predvsem v prvem triletju, pomembno, da učenci 

razvijejo dobre številčne predstave. V procesu razvijanja dobrih predstav je obvezna 

uporaba konkretnih materialov, nazornih ponazoril in primernih didaktičnih sredstev. Pri 

pouku uporabljamo različne materiale, ne omejimo se le na slikovne, saj je le njihova 

uporaba za učenca preveč abstraktna. Poglavitne metode pouka so igra, opazovanje in 

izkušenjsko učenje. Učenci se na konkretnih ravneh s konkretnimi primeri učijo tako dolgo, 

dokler jih ne potrebujejo več oz. dokler ne naredijo miselnega preskoka na abstraktno raven. 

Učenci se matematike najprej učijo prek izkustva materialnega sveta, nato prek govornega 

jezika, ki generalizira to izkustvo, v naslednji fazi prek slike in diagramov, ter šele nazadnje 

na simbolni ravni. 

V učnem načrtu za matematiko so v prvem triletju na področju aritmetike in algebre 

navedeni naslednji didaktični pripomočki:  

• klasične didaktične igre (tombola, karte, domine, …), 

• enotske kocke, 

• link kocke,  

• pozicijsko računalo,  

• številski trak,  
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• stotični kvadrat, 

• ponazorila za desetiške enote, 

• ostali didaktični pripomočki (denar, škatle za ponazoritev enačb, listki desetiških 

enot, previsna tehtnica za ponazoritev odnosov med števili,… ).  

Raziskava je pokazala, da se pogostost uporabe didaktičnih pripomočkov zmanjšuje z 

napredovanjem znanja učencev. V letih od 2 do 7 naj bi bili didaktični materiali še vedno 

uporabljeni večkrat tedensko, v 8. letu so uporabljeni vsakih nekaj tednov, v 9. letu pa le še 

približno enkrat na mesec. Navedene ugotovitve potrjujeta tudi Gilbert in Bush (1998), ki 

sta poudarila, da se splošna uporaba didaktičnih pripomočkov zmanjša, ko se raven stopnje 

šolanja povečuje. Tudi Howard (1996) je ugotovil, da je uporaba didaktičnih pripomočkov 

pri sekundarnem šolanju nizka, predvsem v primerjavi z uporabo le-teh v osnovni šoli. Eden 

izmed možnih razlogov za to je uporaba učbenikov, saj naj bi bili bolj učinkoviti in imeli 

večji pomen za učenje matematike. 

Najbolj pogosti komentarji učiteljev v zvezi z uporabo didaktičnih pripomočkov: 

• Premalo opreme za celoten razred naenkrat 

• Če bi imeli na voljo več pripomočkov, bi jih tudi uporabljali bolj pogosto 

• Nikoli jih ni dovolj (didaktičnih pripomočkov) 

• Vsak razred posebej bi moral imeti set didaktičnih pripomočkov na voljo ves čas, saj se 

učitelji ravno zaradi tega, ker jih morajo iskati drugje in hoditi po njih, uporabi raje 

izognejo in tako so na slabšem tudi otroci. 

Gilbert in Bush (1998) sta ugotovila, da sta glavna dejavnika, ki ovirata uporabo didaktičnih 

pripomočkov v razredu razpoložljivost materialov in pomanjkanje časa. 

Obvladovanje vedenja/discipline v razredu je bilo pogosto navedeno kot ovira pri uporabi 

didaktičnih pripomočkov. Spodaj je izbor komentarjev, ki nudijo dodatno razlago: 

• Otroci stari 6/7 let jih pogosto uporabljajo kot rakete 

• Iz njih želijo le graditi stolpe 

• Iz njih delajo mostove in stolpe 

• Nekateri otroci jih le mečejo naokrog 

Pri pregledu rezultatov anket in, še posebej, pisnih komentarjev učiteljev, je bilo očitno, da so 

problematiko v zvezi z vedenjem otrok bolj pogosto navajali učitelji višjih razredov osnovne 

šole, kot tisti, ki poučujejo otroke v zgodnjih letih šolanja. 
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V nadaljevanju bomo opisali didaktične pripomočke, ki smo si jih izbrali za izvajanje 

empiričnega dela. Za uporabo le-teh smo se odločili zato, ker menimo, da si lahko učenci z 

njimi lažje predstavljajo problem in v naslednjem koraku lažje pridejo do rešitve. Ker smo se 

odločili za raziskavo strategij, s katerimi učenci rešijo račune pisnega deljenja, s katerimi še 

niso bili formalno seznanjeni, smo želeli učencem ponuditi več možnosti za raziskovanje 

problema.  

4.1 POZICIJSKO RAČUNALO 

Pozicijsko računalo uvrščamo med bolj abstraktna, strukturirana didaktična sredstva. Njegova 

uporaba je smiselna šele v 3. razredu, ko učenci že razumejo razmerja med posameznimi 

desetiškimi enotami. Pri uporabi pozicijskega računala mora učenec vedeti, da je npr. ena 

kroglica na mestu desetic enakovredna desetim kroglicam na mestu enic in da je ena kroglica 

na mestu stotic enakovredna desetim kroglicam na mestu desetic in stotim na mestu enic. 

Obstaja veliko različnih pozicijskih računal, podobna pa so si v tem, da imajo »palice«, na 

katere natikamo kroglice, ki predstavljajo desetiške enote. Vsaka palica predstavlja svoje 

desetiško mesto (enice, desetice …), ki je na pozicijskem računalu označeno s kraticami E, D, 

S, T … Kroglice, ki predstavljajo desetiške enote, se običajno razlikujejo po barvi, njihova 

velikost pa je enaka. Posamezna kroglica na palici predstavlja eno desetiško enoto, ki označuje 

tisto palico. Prednost pozicijskega računala je, da si ga učitelj lahko izdela sam, k izdelavi pa 

lahko povabi tudi učence (Jaklin, 2016). 

 

Slika 14: Pozicijsko računalo (vir: https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=2661 , pridobljeno: 23. 8. 2018) 
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4.2 DIENESOVA PONAZORILA 

Dienesova ponazorila so strukturirana ponazorila desetiških enot. So različna, lahko jih kupimo, 

lahko pa jih izdelamo kar sami. Kvadratek predstavlja enico, deset kvadratkov združenih v 

stolpec predstavlja desetico, sto kvadratkov združenih v en kvadrat pa predstavlja stotico. Z 

omenjenim učnim pripomočkom pomagamo učencem razmerja med desetiškimi enotami 

razumeti bolj poglobljeno. S tem učnim pripomočkom lahko učenec tudi računa, in sicer prav 

vse računske operacije. Izračuna lahko tudi račune, ki imajo prehod. To naredijo tako, da večjo 

desetiško enoto zamenjajo z desetimi manjšimi (npr. eno desetico zamenjajo z desetimi 

enicami). 

 

Slika 15: Z Dienesovimi ponazorili predstavljeno število 246 

4.3  DENAR 

Denar uvrščamo med nestrukturirane didaktične pripomočke, ki pa ima hkrati že sam po sebi 

neko notranjo strukturo, zato bi ga morda lahko uvrstili tudi med strukturirane učne 

pripomočke. Učitelj lahko pripomoček izdela sam. Razmerje med desetiškimi enotami lahko 

učencem predstavimo tudi s tem pripomočkom. Prednost tega pripomočka vidimo v tem, da je 

učencem bližji in da si tako lažje predstavljajo razmerja. Npr. vsi učenci vedo, da je 1 bankovec 

za 10€ vreden ravno toliko kot 10 kovancev za 1€.  
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Slika 16: Denar kot učni pripomoček 

4.4  KORUZA 

Tudi koruzo uvrščamo med nestrukturirane učne pripomočke. Koruza, kot učni pripomoček, 

nima notranje strukture, ampak jo moramo na umetni način vnesti od zunaj. Učenci si z njo 

lahko pomagajo tako, da pripravijo toliko zrn koruze, da dobijo število, ki predstavlja deljenca. 

Nato lahko zrna delijo po sistemu ena po ena v toliko skupin, kolikor je potrebno glede na 

število, ki ga predstavlja delitelj. Na primer, če imajo račun 639 : 3 najprej pripravijo 639 zrn 

koruze, ki jo v nadaljevanju razdelijo v tri skupine. Da dobijo rezultat, prištejejo toliko zrn 

koruze, kolikor jih je v eni skupini. Tako delo je zamudno, vendar, če delamo previdno, ravno 

tako pridemo do pravilnega rezultata. Tak primer dejavnosti je smiseln na začetku obravnave 

pisnega deljenja, da se tako učenci prepričajo, zakaj je pisno deljenje pomemben računski 

algoritem.  

 

Slika 17: Koruza kot učni pripomoček (vir: 

https://bonnuts.si/data/albums/static_photo/2_344f55ed8a524b0a57ca62e749998e2c.jpg, pridobljeno: 12. 1. 2019) 
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5. FORMALNO IN NEFORMALNO ZNANJE 

Vsi ljudje sčasoma uvedemo nek neformalen način računanja v glavi in le redko kdaj uporabimo 

standardno formalne procese izven šolskega okolja (Suggate, 1995). Neformalne metode imajo 

veliko prednosti, npr. inovativnost in lažjo izvedljivost. Običajno temeljijo na razumevanju, 

zato so bolj fleksibilne in jih lažje uporabimo pri računskem problemu. Kljub zavedanju 

pomembnosti neformalnih metod, pa je v šolah še vedno ogromno časa posvečenega učenju 

standardnih formalnih metod. Problem formalnih metod je, da jih učenci pogosto ne razumejo 

in so redko uporabljene v vsakdanjem življenju. Formalne metode učence spodbujajo h 

koncentriranju na površinsko raven tehnike, pri tem pa ne razumejo poglobljenega koncepta 

(Suggate, 1995). Kasneje je lahko ravno to razlog, ki vodi k ponavljajočemu vzorcu napak, ki 

nastanejo, ko otroci pozabijo del naučene rutine. Dober razlog za spodbujanje neformalnih 

metod pri učencih je spodbujanje otrok k razpravljanju o različnih načinih računanja tako eden 

z drugim, kot z učiteljem. Posluh učitelja otroku pokaže, da je njegov pristop cenjen, kar 

pripomore k njegovi samozavesti (Suggate, 1995). Če učitelj učenca posluša, tudi prepozna 

njegova močna kot tudi šibka področja razumevanja in mu lažje predlaga ustrezne napotke za 

napredovanje. Učitelj s spodbujanjem otroka k odkrivanju in uporabi lastnih postopkov 

računanja otroku omogoči razvijanje različnih strategij in nadaljnjo izbiro najustreznejše za 

podani problem (Caroll, Porter, 1997). Prednost formalnih metod je, da so lahko uporabljene 

za reševanje vseh problemov, kljub temu pa niso vedno najboljša izbira.  

Avtorja Carroll in Porter (1997) sta navedla nekaj načinov s katerimi lahko spodbujamo lastne 

otroške iznajdbe računskih algoritmov.  

• Učencem dovoli, da si vzamejo čas za odkrivanje 

Učencem moramo dati možnost, da si ustvarijo lasten problem, ki ga morajo kasneje uspešno 

rešiti. Lahko ga rešijo sami, lahko pa v manjših skupinah. Drugi način se je izkazal za zelo 

učinkovitega, saj se razred med seboj poveže, kar omogoča več razpravljanja o različnih 

metodah. Pri tej metodi se je potrebno zavedati, da nimajo vsi učenci enakih sposobnosti. 

Nekateri se bodo že na začetku lotili zahtevnejših metod reševanja, medtem ko se bodo drugi 

oprli na enostavnejše.  

• Pripravi učence k razmišljanju o situaciji in ne samo o pomnjenju strategij 

Pomembno pri tem modelu je, da učencem pomaga zgraditi razumevanje situacije, ki pripelje 

do prave rešitve, kot tudi pomaga preprečiti morebitne napake. Primer so besedilne naloge, pri 
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katerih je večji problem reprezentacija problema in ne aritmetična operacija, ki se nahaja znotraj 

nje.  

• Otrokom pomagamo zgraditi dobro razumevanje osnovnih računskih strategij in 

dejstev  

Dobro osvojeno osnovno znanje lahko kasneje pomaga tudi pri zahtevnejših problemih. Za 

reševanje težjih računskih problemov je razumevanje različnih strategij in odnosov prav tako 

pomembno kot pomnjenje le-teh.  

• Predstavljanje problemov v smiselnih kontekstih 

Problemi, ki so postavljeni v kontekste, ki so otrokom smiselni, jih lažje motivirajo in 

pomagajo uvideti, da matematika ni le »simbolna manipulacija«, temveč, da se matematiko v 

šolah učimo zaradi njene uporabe v vsakdanjem življenju. Konteksti, ki so otrokom smiselni, 

so na primer: cena igrač ali sladkarij, velikost živali, razdalje do najljubših krajev, razlike med 

temperaturami ipd.  

• Spodbujanje otrok k izmenjevanju uporabljenih strategij 

Prednost izmenjevanj strategij med učenci je, da se učenci učijo med seboj. Izmenjevanje idej 

lahko poteka znotraj manjših skupin kot tudi kot diskusija celotnega razreda. Tak proces je še 

v posebno pomoč otrokom, ki imajo težave z oblikovanjem lastnih računskih procesov. 

Seveda je za tak način dela pomembna dobra razredna klima, kjer so učenci sproščeni in si 

upajo tvegati.  

V spodnji tabeli so navedene ideje za spodbujanje učencev k raziskovanju in deljenju svojih 

idej:  

Tabela 1: Ideje za spodbujanje učencev k raziskovanju in deljenju svojih idej (Avtorja Carroll in Porter (1997). 

IDEJE 

Deljenje svojih idej v obliki zapisa na tablo ali elektronske table pred razredom 

Pisma prijateljem/učitelju-ici/staršem 

»Tabla strategij«  

Uporaba različnih aktivnosti, tako v kontekstu, kot v samih operacijah 

Primerjalne zgodbe 
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Dovoliti učencem, da si iznajdejo lastne algoritme, se učiteljem na začetku zdi precej tvegano. 

Strategije, ki jih iznajdejo otroci, niso vedno pravilne in učinkovite, zaradi česar tudi ni 

presenetljivo, da učitelji popuščajo pritisku staršev, ki si želijo, da se učence nauči formalnih 

metod. Učenci se lahko s primerjavo pravilnih in nepravilnih metod velik naučijo. Ni 

zanemarljivo dejstvo, da učenci na tak način razvijajo svoje mišljenje in vidijo da je le-to 

cenjeno, kar pa posledično pomaga pri razvijanju njihovih zmožnosti na matematičnem 

področju (Carroll, Porter, 1997).  

Učiteljem je svetovano, da na razumevanju gradijo še pred uvedbo določenega algoritma. Eden 

izmed razlogov zakaj se učitelji bojijo neformalnih metod je, da učenci zaradi alternativnih 

postopkov ne bi pravočasno razvili nujnih in uporabnih algoritmov (Curcio, Schwartz, 1998). 

Za učitelje tako še vedno ni povsem jasno, kdaj in kako formalizirati določene algoritme. Pri 

tem je potrebno upoštevati več dejavnikov:  

• Obseg matematičnega znanja, ki ga otrok že ima 

• Pogostost uporabljanja določenega algoritma 

• Obseg koristnih algoritmov, ki jih otrok že obvlada (Carroll, Porter, 1997) 

Matematika je za mnoge učence skrivnostna in tuja, zaradi česar so obremenjeni in jih 

matematika intelektualno in čustveno paralizira (Baroody, 1986). Da bi naredili otrokom 

matematiko razumljivo in prijetno, je potrebna povezava formalnih in neformalnih znanj in 

postopkov. Tak način velja za otroke vseh starosti, od vrtca do konca osnovne šole, kot tudi za 

otroke z različnim obsegom sposobnosti. Poleg tega, se tak način dela lahko uporabi v številnih 

temah matematike. Tak način dela otrokom pomaga pri nadzoru nad svojim delom, zaradi česar 

pridobijo na samozavesti. Formalno znanje mora temeljiti na otrokovih sposobnostih in na 

njegovem neformalnem znanju (Baroody, 1986).  

5.1 ČUSTVENI VPLIV UPORABE NEFORMALNIH METOD 

Grajenje na neformalnih pristopih učenja, še posebej v primeru otrok z učnimi težavami, nima 

le pomembnih kognitivnih prednosti, kot je ta, da postane otrokom matematika bolj razumljiva, 

ampak ima tudi pomembne čustvene prednosti. Pogosto lahko opazimo, da otroci skrivajo svoje 

neformalne strategije, saj se jih sramujejo, npr. obrnejo hrbet učitelju, ko štejejo na prste ali pa 

prste skrivajo pod mizo (Baroody, 1986). Ravno zato jim matematika predstavlja oviro, ki je s 

svojim znanjem ne morejo premagati. Zaradi takih občutkov, lahko otrok izgubi nadzor nad 

učenjem matematike. Pomanjkljivost uporabe neformalnih strategij se še hitreje pojavi pri 
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otrocih, ki imajo z matematiko učne težave. Hitro namreč dobijo občutek, da so drugi otroci 

bolj napredovali kot oni sami, saj ne uporabljajo več »nezrelih« strategij. Zato je že samo 

sprejemanje njihovih neformalnih pristopov pomemben prvi korak pri pomoči takim otrokom. 

Sprejemanje namreč nosi sporočilo, da njihov pristop k matematiki in njihovo razmišljanje ni 

prav nič pomanjkljivo in neumno, ampak prav tako cenjeno kot pristopi ostalih otrok (Baroody, 

1986).  
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EMPIRIČNI DEL 

6. OPREDELITEV PROBLEMA 

Namen magistrskega dela je analizirati neformalne strategije reševanja nalog pisnega deljenja 

učencev tretjega in četrtega razreda, ki še niso bili deležni formalnega poučevanja algoritmov 

pisnega deljenja. Raziskati smo želeli katere neformalne strategije pri reševanju nalog pisnega 

deljenja bodo uporabili učenci tretjega in četrtega razreda in ali se izbor strategij med učenci 

omenjenih razredov razlikuje. Raziskovali smo, ali so učenci zaradi večje količine predznanja 

pri izbiri strategij uspešnejši, ali ne. Zanimalo nas je tudi v kolikšni meri učenci uporabljajo 

učne pripomočke, če so jim le-ti na voljo, in kolikšna je njihova motivacija za reševanje nalog 

pisnega deljenja s katerimi se še niso seznanili. Za raziskovanje omenjenega področja smo se 

odločili, ker je pisno deljenje po mnenju številnih pedagogov ena izmed najbolj zahtevnih tem 

osnovnošolske matematike. Zanimale so nas lastne iznajdbe računskih algoritmov učencev, ki 

se s pripravljenimi nalogami pisnega deljenja še niso srečali, in kolikšno vlogo pri tem ima že 

obstoječe predznanje. Za raziskovanje tega področja smo se odločili tudi zato, ker nas zanima, 

ali učenci sploh imajo potrebno znanje za reševanje neznanih računskih algoritmov, in ali so že 

obstoječe znanje zmožni uporabiti na tak način, da uspešno rešijo neznan problem. Menimo, da 

je izbrana tema do sedaj malo raziskana in bi lahko s podatki, pridobljenimi v raziskavi, 

pomagali učiteljem razrednega pouka, da bi pri matematiki učence spodbujali k pogovoru o 

neformalnih metodah.  

6.1 CILJI RAZISKAVE ALI RAZISKOVALNA VPRAŠANJA OZIROMA HIPOTEZE 

RAZISKOVALNA VPRAŠANJA IN HIPOTEZE KVANTITAVINE RAZISKAVE 

R1: Ali različna stopnja predznanja učencev tretjega in četrtega razreda vpliva na uspešnost 

izvedbe računov pisnega deljenja z neformalnimi postopki? 

R2: V kolikšni meri se učenci tretjega in četrtega razreda pri reševanju računov pisnega deljenja 

z neformalnimi postopki poslužujejo učnih pripomočkov, če jih imajo na voljo? 

R3: Kolikšna je stopnja motiviranosti učencev tretjega in četrtega razreda za reševanje nalog 

pisnega deljenja, kjer formalnega postopka še niso spoznali? 
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H1: Učenci četrtega razreda bodo pri izvedbi računskega algoritma pisnega deljenja z 

neformalnimi postopki uspešnejši kot učenci tretjega razreda, ker imajo večjo količino 

predznanja.  

H2: Učenci tretjega in četrtega razreda pri reševanju računov pisnega deljenja z neformalnimi 

postopki ne posegajo pogosto po učnih pripomočkih, ki jih imajo na voljo.  

H3: Učenci tretjega in četrtega razreda so za reševanje računskih algoritmov, ki jih še ne 

poznajo, visoko motivirani.  

CILJI KVALITATIVNE RAZISKAVE 

C1: Raziskati katerih strategij pisnega deljenja se poslužujejo učenci tretjega in četrtega 

razreda, ki še niso bili deležni formalnega poučevanja te vsebine. 

C2: Raziskati ali se uporabljene strategije pisnega deljenja učencev tretjega razreda razlikujejo 

od uporabljenih strategij učencev četrtega razreda. 

6.2 METODE DELA 

Raziskava je bila sestavljena iz treh delov in je zajemala tako učence kot učitelje. V prvem delu 

raziskave so sodelovali učenci tretjega in četrtega razreda. Vsakemu učencu smo individualno 

razdelili štiri različne račune pisnega deljenja, ki so jih reševali samostojno. Imeli so možnost 

uporabe različnih učnih pripomočkov (Dienesova ponazorila, denar, koruza in pozicijsko 

računalo). Pri tem delu raziskave smo raziskovali katere strategije so uporabili učenci tretjega 

in četrtega razreda in ali se uporabljene strategije med razredoma razlikujejo. Raziskovali smo 

tudi v kolikšni meri učenci obeh razredov uporabljajo učne pripomočke, če jih imajo na voljo. 

V drugem delu raziskave so prav tako sodelovali učenci. Razdeljeni so jim bili anketni 

vprašalniki s katerimi smo preverjali njihovo stopnjo motiviranosti za reševanje še neznanih 

računov pisnega deljenja. V anketnem vprašalniku nas je zanimalo ali so bile naloge zahtevne, 

ali so se učencem naloge zdele zanimive, ali so uporabljali učne pripomočke, če so jih imeli na 

voljo, ali so razumeli, kaj naloga zahteva od njih, ali jim je bilo všeč, da so imeli pri reševanju 

nalog prosto pot, kako uspešni so bili po njihovem mnenju pri reševanju nalog, in ali jim je 

matematika kot učni predmet všeč. Zanimala nas je tudi njihova povprečna ocena pri 

matematiki, saj bomo s pomočjo realnih ocen, pridobljenih s strani učiteljic, lahko ovrednotili 

povezavo z njihovo samoevalvacijo.  

V tretjem delu raziskave sta sodelovali razredničarki učencev tretjega in četrtega razreda. 

Razdelili smo jim vprašalnik o uporabi učnih pripomočkov v razredu. V anketnem vprašalniku 
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nas je zanimalo v katerem razredu poučujeta, koliko let delovne dobe s področja poučevanja že 

imata, katere od že naštetih učnih pripomočkov prepoznata in katere nestrukturirane učne 

pripomočke poznata. Zanimalo nas je tudi kako pogosto uporabljata naštete učne pripomočke, 

v kakšne namene, in kakšen je njun odnos do uporabe učnih pripomočkov.  

V prvem delu raziskave smo uporabili tako kvantitativni kot kvalitativni raziskovalni pristop. 

Kvalitativen raziskovalni pristop je bil uporabljen za opis uporabljenih strategij, medtem ko je 

kvantitativen raziskovalni pristop uporabljen za predstavitev strategije, ki se je izkazala za 

najučinkovitejšo. V drugem in tretjem delu smo uporabili kvantitativen raziskovalni pristop.  

6.3 VZOREC OSEB 

Vzorec je neslučajnostni, priložnostni. V raziskavi je sodelovalo 35 učencev in dve učiteljici. 

V prvem in drugem delu raziskave so v vzorec zajeti učenci tretjega in četrtega razreda izbrane 

osnovne šole. V četrtem razredu je bilo 10 učencev, od tega 6 deklic in 4 dečki. V tretjem 

razredu pa je bilo 25 učencev, od tega 10 deklic in 15 dečkov. V tretjem delu raziskave sta 

sodelovali učiteljici tretjega in četrtega razreda. Raziskava se je izvajala v šolskem letu 

2018/2019.  

6.4 OPIS POSTOPKA ZBIRANJA PODATKOV 

Podatke prvega dela raziskave smo zbrali s pomočjo individualnega opazovanja posameznikov. 

Za sodelovanje šole v raziskavi smo predhodno pridobili soglasje ravnatelja ter soglasje staršev, 

da lahko v raziskavi sodelujejo učenci. Prvi del raziskave smo izvajali v mirnem okolju, kjer 

učencev ni motil hrup, prav tako jih nismo časovno omejevali in smo jim pred delom razložili 

vse potrebna navodila. Vsak učenec je individualno rešil naloge pisnega deljenja. Ob reševanju 

nalog pisnega deljenja smo opazovali učenčeve strategije. Podatke drugega in tretjega dela 

raziskave smo zbrali s pomočjo anketnega vprašalnika za učence tretjega in četrtega razreda, ki 

so jim bili razdeljeni, ko so končali z individualnim reševanjem. 

6.5 POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV 

Za obdelavo podatkov smo uporabili deskriptivno metodo (izračun absolutnih (f) in relativnih 

frekvenc (f %)). Rezultate smo interpretirali, odgovorili na raziskovalna vprašanja in jih 

povezali z že obstoječo literaturo. Podatke, pridobljene z individualnim opazovanjem, smo 

obdelali s kvalitativno analizo. Iz pridobljenih podatkov smo določili lastnosti, ki so se pojavile 

pri več strategijah in strategije poimenovali glede na največkrat opaženo lastnost. Nato smo 
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pojavnost različnih strategij obdelali še kvantitativno, saj nas bo zanimalo, katera strategija se 

je največkrat pojavila in katera se je izkazala za najbolj uspešno. Pridobljene odgovore smo 

povezali s cilji raziskave. 

7. REZULTATI IN INTERPRETACIJA RAZISKOVALNIH VPRAŠANJ 

V nadaljevanju bomo predstavili rezultate empiričnega dela. Naš empirični del je razdeljen na 

tri dele. V prvem delu bomo predstavili rezultate, ki smo jih dobili z opazovanjem učencev 3. 

in 4. razreda. Tukaj smo raziskovali katere strategije so učenci uporabili za reševanje računov 

pisnega deljenja, ki jih še niso formalno spoznali in pa v kolikšni meri se poslužujejo učnih 

pripomočkov, če jih imajo na voljo. V drugem delu raziskave so prav tako sodelovali učenci 3. 

in 4. razreda. V tem delu smo jim razdelili anketni vprašalnik, s katerim smo želeli preveriti 

njihovo stopnjo motiviranosti za reševanje računov pisnega deljenja, katerih formalno še ne 

poznajo. V tretjem delu raziskave pa sta sodelovali učiteljici 3. in 4. razreda. Prav tako smo 

jima razdelili anketni vprašalnik, s katerim smo želeli preveriti, koliko časa posvečata uporabi 

didaktičnih pripomočkov v razredu in kakšno je njuno mnenje o uporabi le-teh. Za tretji del 

raziskave smo se odločili naknadno, ker so se med razredoma pojavile razlike glede uporabe 

učnih pripomočkov. 

V nadaljevanju bomo predstavili račune pisnega deljenja, ki so jih morali rešiti učenci.  

Prvi račun je bil 693 : 3 = 231. To je tip računa s katerim učenci tudi začnejo obravnavo pisnega 

deljenja. Gre za račun deljenja trimestnega števila z enomestnim, pri čemer je vsaka desetiška 

enota deljenca deljiva z deliteljem.  

Drugi račun je bil 284 : 4 = 71. Gre za račun, pri katerem stotica deljenca ni deljiva z deliteljem. 

Za pravilen izračun računa moramo združiti stotico deljenca z desetico in dobljeno število deliti 

z deliteljem. To pomeni, da večjo desetiško enoto pretvarjamo v manjšo desetiško enoto.  

Tretji račun je bil račun 315 : 3 = 105. Račun je podoben drugemu računu, le da v tem primeru 

desetica deljenca ni deljiva z deliteljem in jo je potrebno združiti z enico deljenca. Prav tako 

morajo biti učenci zelo pozorni na zapis rezultata, saj na mestu desetic količnika ne smejo 

pozabiti zapisati števke nič. Za pravilno rešitev je potrebno razumevanje razmerij med 

desetiškimi enotami.  

Zadnji, torej četrti, račun pa je bil 425 : 25 = 17. Gre za deljenje trimestnega števila z 

dvomestnim številom, katerega postopek učenci spoznajo šele v 5. razredu osnovne šole. Z 

izbranim računom smo želeli preveriti, koliko so učenci sposobni razmišljati logično. Račun z 
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dvomestnim deliteljem smo izbrali tudi zato, ker se nam je zdelo, da bodo učenci, zaradi večjega 

delitelja, pomislili na več mogočih in zanimivih strategij.  

Računi se stopnjujejo po težavnosti, zato so morali biti učenci pozorni tudi na izbor strategije 

pri posameznem računu. Predvidevamo, da bo izbrana strategija pri nekaterih računih ustrezna, 

pri drugih pa bo lahko ista uporabljena strategija napačna.  

7.1 REZULTATI PRVEGA DELA EMPIRIČNEGA DELA  

V prvem delu raziskave je sodelovalo 10 učencev 4. razreda osnovne šole in 25 učencev 3. 

razreda osnovne šole. V nadaljevanju smo predstavili njihove odgovore, ki smo jih dobili z 

individualnim opazovanjem vsakega učenca. Rezultate smo predstavili tabelarično glede na 

zastavljena raziskovalna vprašanja. 

7. 1. 1 Ali različna stopnja predznanja učencev tretjega in četrtega razreda vpliva na 
uspešnost izvedbe računov pisnega deljenja z neformalnimi postopki? 

Rezultate, ki se nanašajo na prvo raziskovalno vprašanje, smo pridobili s pomočjo opazovanja 

učencev med reševanjem računov pisnega deljenja. Za vsakega učenca smo imeli pripravljeno 

tabelo, v katero smo si zapisovali pomembne ugotovitve. V kolikor postopka učenca nismo 

razumeli, smo mu postavili dodatno vprašanje, drugače pa smo jih pustili reševati popolnoma 

samostojno, brez usmerjanja. Odgovore učencev, ki so bili zajeti v raziskavo, smo razvrstili v 

naslednje skupine:  

Uspešno: učenci so račun izračunali pravilno in za reševanje uporabili smiselno strategijo 

računskega algoritma. 

Delno uspešno: učenci so za reševanje danega problema uporabili smiselno strategijo, vendar 

pa so zaradi proceduralne napake prišli do napačnega rezultata.  

Neuspešno: učenci so račun izračunali nepravilno in za reševanje računskega algoritma 

uporabili nesmiselno strategijo. Kot neuspešno smo opredelili tudi odgovore, ko je učenec sicer 

prišel do pravilnega rezultata, vendar njegova izbrana strategija ni bila smiselna.  

Primer neustrezne strategije s pravilnim rezultatom: 

693 : 3 = 231  

Rezultat je pravilen, vendar pa je učenec neustrezno nastavljal račune, saj je zamenjal mesti 

delitelja in deljenca.  
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3 : 3 = 1 

3 : 9 = 3 

3: 6 = 2 

Tabela 2: Razporeditev rešitev učencev glede na uspešnost reševanja računov pisnega deljenja. 

 

 

 

 

 

Račun 

 Uspešno Delno uspešno Neuspešno 

Razred f f % f f % f f % 

 

Račun 1 

3. 12 48 3 12 10 40 

4. 4 40 0 0 6 60 

 

Račun 2 

3. 8 32 0 0 17 68 

4. 3 30 2 20 5 50 

 

Račun 3 

3. 11 44 1 4 13 52 

4. 3 30 2 20 5 50 

 

Račun 4 

3. 6 24 4 16 15 60 

4. 4 40 0 0 6 60 

Legenda: f (frekvenca) – število učencev; f % - delež učencev 

Uspešnost računskega algoritma smo razdelili v tri podkategorije: uspešno, delno uspešno in 

neuspešno. Učenci 3. razreda so reševali račune nekoliko uspešneje kot učenci 4. razreda, le v 

primeru zadnjega računa so bili učenci 4. razreda (40 % ) uspešnejši kot učenci 3. razreda (24 

%). Najbolje so učenci obeh razredov reševali prvi račun, ki so ga učenci 3. razreda uspešno 

rešili v 48 %, učenci 4. razreda pa so bili 40 % uspešni. Delno uspešno so učenci 3. in 4. razreda 

račune reševali različno. Učenci 3. razreda so bili večkrat delno uspešni pri prvem in zadnjem 

računu, medtem ko so bili učenci 4. razreda večkrat delno uspešni pri drugem in tretjem računu. 

V podkategoriji neuspešno med učenci obeh razredov ni bilo večji razlik. Največja razlika se je 

pojavila pri prvem računu, ko je kar 60 % učencev 4. razreda račun rešilo neuspešno, medtem 

ko je bilo v 3. razredu neuspešnih 40 % učencev. 

V spodnji tabeli smo predstavili kako uspešno so učenci 3. in 4. razreda osnovne šole račune 

pisnega deljenja reševali skupno, kar pomeni koliko odstotkov vseh računov, ne glede na tip 

računa, je bilo rešenih uspešno, koliko delno uspešno in koliko neuspešno. 
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Tabela 3: Deleži za vse račune skupno po razredih. 

 

 

 

 

Razred 

 Uspešno Delno 

uspešno 

Neuspešno 

f f % f f % f f % 

3. 37 37 8 8 55 55 

4. 14 35 4 10 22 55 

Legenda: f (frekvenca) – število nalog; f % - delež nalog 

Naša hipoteza je bila, da bo učenčevo predznanje vplivalo na njegovo uspešnost reševanja 

neznanih računskih algoritmov. Rezultati pa so pokazali, da med učenci 3. in 4. razreda ni večjih 

razlik v uspešnosti izvedbe računov pisnega deljenja z neformalnimi postopki. Učenci 3. 

razreda so bili malenkost uspešnejši. Račune so v 37 % rešili pravilno, medtem ko so učenci 4. 

razreda račune uspešno rešili v 35 %. Naša hipoteza je torej zavrnjena. Različna stopnja 

predznanja ne vpliva na uspešnost izvedbe računov pisnega deljena z neformalnimi postopki.  

Pričakovali smo, da bodo učenci 4. razreda uspešnejši pri reševanju računov pisnega deljenja 

kot učenci 3. razreda, vendar pa se je to izkazalo kot napačno predvidevanje. Predvidevamo, da 

je bil 4. razred malenkost manj uspešen zaradi tega, ker so se učenci že seznanili z ostalimi 

postopki pisnega računanja in so pri podanih računih pisnega deljenja iskali podobnosti, zaradi 

katerih bi lahko uporabili katerega izmed že poznanih postopkov pisnega računanja. Tretji 

razred je bil nekoliko manj obremenjen in je tudi v večji meri posegal po učnih pripomočkih, 

ter si z njimi pomagal na različne načine. Več formalnih postopkov, ko poznamo, več jih želimo 

pri neznanih situacijah uporabiti, posledično pa nekako pozabimo na logično razmišljanje in 

iskanje svojevrstnih rešitev. Kot je zapisal že Suggate (1995), formalne metode spodbujajo h 

koncentriranju na površinsko raven tehnike, učenci pa ne razumejo poglobljenega koncepta. Iz 

tega lahko sklepamo zakaj je veliko učencev 4. razreda račune pisnega deljenja želelo rešiti s 

postopkom pisnega množenja. Neformalne metode, ki so jih uporabili učenci 3. razreda, pa so 

temeljile na razumevanju, zaradi česar so učenci pridobili pravilno rešitev problema. Razlike v 

uspešnosti med učenci 4. in 3. razreda pripisujemo tudi precej majhnemu številu učencev 4. 

razreda, zato ima posameznik večjo težo pri končnem izidu.  
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7. 1. 2 V kolikšni meri se učenci tretjega in četrtega razreda pri reševanju računov pisnega 
deljenja z neformalnimi postopki poslužujejo učnih pripomočkov, če jih imajo na voljo? 

V spodnji tabeli smo analizirali v kolikšni meri so učenci tretjega in četrtega razreda pri 

reševanju pisnega deljenja z neformalnimi postopki uporabili učni pripomoček. Ali so učenci 

uporabili učni pripomoček, smo ugotovili predhodno z opazovanjem med njihovim reševanjem 

nalog pisnega deljenja. V naslednjem koraku pa smo upoštevali samo učence, ki so učni 

pripomoček uporabili, in določili ali so uporabljen pripomoček uporabili koristno, torej, ali jim 

je pomagal pri reševanju problema ali ne.  

Tabela 4: Uporaba pripomočkov pri reševanju nalog. 

 

ALI JE BIL UČNI PRIPOMOČEK UPORABLJEN 

KORISTNO UPORABLJEN 

UČNI PRIPOMOČEK 

 

              Razred 

DA NE DA NE 

f f % f f % f f % f f % 

 

Račun 1 

3. 18 72 7 28 11 61,11 7 38,89 

4. 0 0 10 100 0 0 0 0 

 

Račun 2 

3. 18 72 7 28 7 38,89 11 61,11 

4. 1 10 9 90 0 0 1 100 

 

Račun 3 

3. 15 60 10 40 10 66,67 5 33,33 

4. 0 0 10 100 0 0 0 0 

 

Račun 4 

3. 11 44 14 56 4 36,36 7 63,64 

4. 1 10 9 90 1 100 0 0 

Legenda: f (frekvenca) – število učencev; f % - delež učencev 

Glede na podatke, zbrane v raziskavi, lahko ugotovimo, da se učenci 3. razreda (62 %) v veliko 

večji meri poslužujejo učnih pripomočkov, če jih imajo na voljo, kot učenci 4. razreda (5 %). 

Lahko najdemo različne razloge za tako odločitev otrok, največkrat pa so jih uporabljali zato, 

ker jim je bilo na tak način reševanje nalog olajšano. Največjo razliko med učenci tretjega in 

četrtega razreda lahko opazimo pri prvem računu, ki se je nanašal na deljenje trimestnega števila 

z enomestnim, pri čemer je bila vsaka desetiška enota deljenca deljiva z deliteljem. V četrtem 

razredu se prav nihče izmed otrok ni odločil za uporabo učnega pripomočka, medtem ko se je 

za uporabo le-tega v tretjem razredu odločilo kar 72 % učencev. Izbran učni pripomoček so v 

61,66 % uporabili koristno, kar pomeni, da so z njegovo pomočjo prišli do pravega rezultata. 

Učenci četrtega razreda so se za uporabo učnega pripomočka odločili le pri drugem in četrtem 
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računu. Pri drugem računu učni pripomoček ni bil koristno uporabljen, saj je učenec sredi 

procesa delo prekinil, ker ga ni znal dokončati. Iz tega lahko sklepamo, da učenec ni dobro 

vedel čemu služi učni pripomoček in kako si lahko z njim pomaga, torej učnega pripomočka ni 

dojemal v matematičnem smislu. Pri četrtem računu pa je učenec četrtega razreda učni 

pripomoček uporabil koristno. Učenci tretjega razreda so učni pripomoček uporabili praviloma 

v večji meri. Uporabili so ga pri vseh računih, vendar učni pripomoček ni bil vedno koristno 

uporabljen. Kar nekaj učencev tretjega razreda je z učnim pripomočkom le nastavilo število, 

potem pa dela z njim niso več nadaljevali. Tako lahko potrdimo trditev, ki sta jo v svojem delu 

zapisali Hodnik Čatež in Manfreda Kolar (2009), in sicer, tudi če učitelj v nekem didaktičnem 

pripomočku vidi matematično strukturo, ki bo spodbudila želeno miselno aktivnost, ni nujno, 

da bo to matematično strukturo opazil tudi učenec. 

Učenci so v določenih primerih uporabili učni pripomoček, nato pa so didaktični material 

napačno razdelili v skupine, saj niso upoštevali delitelja. Pri nekaterih pa se učni pripomoček 

ni izkazal za koristnega, saj niso povsem razumeli razmerja desetiških enot, ki je skrito znotraj 

učnih pripomočkov. Učenci tretjega razreda so se v primeru zadnjega računa najmanj pogosto 

odločali za uporabo učnega pripomočka (44 %). Koristno so ga uporabili v 36,36 % , nekoristno 

pa nekoliko večkrat, in sicer v slabih 64 %.  

V spodnji tabeli smo predstavili v kolikšni meri so učenci 3. in 4. razreda osnovne šole pri 

računih pisnega deljenja uporabili učni pripomoček, v kolikor jim je bil na voljo. Račune 

pisnega deljenja smo združili, ne glede na tip računa, in ugotovili v katerem razredu je bil 

odstotek uporabe učnega pripomočka večji.  

Tabela 5: Deleži uporabe učnih pripomočkov po razredih za vse račune skupno 

 

ALI JE BIL UČNI PRIPOMOČEK 

UPORABLJEN 

KORISTNO 

UPORABLJEN UČNI 

PRIPOMOČEK 

 

Razred 

DA NE DA NE 

f f % f f % f f % f f % 

3. 

4. 

62 62 38 38 32 51,61 30 48,39 

2 5 38 95 1 50 1 50 

Legenda: f (frekvenca) – število nalog; f % - delež nalog 

Po podatkih, ki so navedeni v Tabeli 4, lahko vidimo, da so učenci 3. razreda (62 % ) učne 

pripomočke, če so jim bili na voljo, uporabljali v večji meri kot učenci 4. razreda (5 %). V 3. 
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razredu so učni pripomoček v 51,61 % uporabili koristno, v 48, 39 % pa učni pripomoček ni bil 

uporabljen koristno. Ta majhna razlika med odstotkoma nakazuje, da so učenci 3. razreda 

uporabljali učni pripomoček tudi, kadar niso vedeli kako z njim pravilno rokovati in so samo 

nastavili število, ki je predstavljalo deljenca, dela pa potem niso več nadaljevali z enako 

strategijo. V 4. razredu je enak odstotek (50 % ) med učenci, ki so pripomoček uporabili 

koristno in med tistimi, ki ga niso. Naj pojasnimo, da sta v 4. razredu učni pripomoček uporabila 

zgolj dva učenca, eden pravilno, drugi napačno. 

Ko smo učence 3. in 4. razreda v anketnem vprašalniku povprašali ali so si med reševanjem 

nalog pomagali z učnim pripomočkom ali ne in po njihovih vzrokih za to odločitev, nas je 

presenetil odgovor učenca 4. razreda, ki je odgovoril, da učnega pripomočka ni želel uporabiti. 

Iz tega sklepamo, da v prvem triletju poučevanje matematičnih vsebin v večji meri temelji na 

konkretni ravni, uporaba didaktičnih pripomočkov pa je učencem posledično bližja. V višjih 

razredih pa se učenci učijo že bolj abstraktnih vsebin, pri katerih učni pripomoček ni več tako 

pogosto uporabljen pri obravnavi nove snovi, ampak bolj za odpravljanje napak v razumevanju 

in kot pomoč pri razumevanju.  

Ker je prišlo glede uporabe učnih pripomočkov med razredoma do precejšne razlike, smo se 

naknadno odločili, da za učiteljici pripravimo anketni vprašalnik (Priloga 3) glede uporabe 

učnih pripomočkov v razredu. Anketni vprašalnik za učiteljici sodi v tretji del raziskave, zato 

bomo rezultate predstavili v tretjem sklopu rezultatov.  

V povezavi z drugim raziskovalnim vprašanjem, nas je zanimalo tudi, kateri pripomoček je bil 

pri učencih uporabljen največkrat.  

Diagram 1: Kateri pripomoček je bil uporabljen največkrat 

 

  

 

 

Uporaba podanih učnih pripomočkov

Dienesova ponazorila koruza pozicijsko računalo denar
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V Tabeli 5 smo predstavili uporabo podanih pripomočkov še tabelarično. 

Tabela 6: Pogostost uporabe učnega pripomočka. 

Učni pripomoček f f % 

Dienesova ponazorila 28 43,75 

Pozicijsko računalo 16 25 

Denar 19 29,69 

Koruza 1 1,56 

Legenda: f (frekvenca) – število nalog; f % - delež nalog 

Iz predstavljenih podatkov lahko vidimo, da je bil pripomoček Dienesova ponazorila uporabljen 

največkrat (43,75 %), sledil mu je denar (29,69 %), nato pa pozicijsko računalo (25 %). Najmanj 

so učenci posegali po koruzi. Vzrok za to, da je bilo Dienesovo ponazorilo največkrat 

uporabljeno, lahko vidimo v tem, da ima dobro vidno notranjo strukturo in si učenci z njim 

lažje predstavljajo določeno število. Zaradi dobro vidne notranje strukture pa učenec lažje vidi 

velikostna razmerja med ponazorili za enico, desetico in stotico. Nekajkrat je bilo opazno tudi, 

da so učenci posegli po določenem učnem pripomočku, ki so ga tekom dela zamenjali. To se je 

največkrat pojavilo, kadar so učenci za delo kot učni pripomoček izbrali koruzo. Iz tega lahko 

sklepamo, da so se učenci zavedali, da koruza kot nestrukturiran učni pripomoček, pri tako 

velikih številih ni ravno uporabna.  

Naša hipoteza je bila, da učenci 3. in 4. razreda ne bodo pogosto posegali po učnem pripomočku 

tudi, če ga bodo imeli na voljo. Naša hipoteza je delno zavrnjena. Učenci 4. razreda res niso 

pogosto posegali po učnih pripomočkih, so pa to storili učenci 3. razreda, saj so po učnem 

pripomočku posegli kar v 62 %.  
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7. 1. 3 Raziskati, katerih strategij pisnega deljenja se poslužujejo učenci tretjega in 
četrtega razreda, ki še niso bili deležni formalnega poučevanja te vsebine. 

V nadaljevanju bomo predstavili strategije pisnega deljenja, ki so se jih posluževali učenci 

tretjega in četrtega razreda, ki še niso bili deležni formalnega poučevanja te vsebine. Strategije 

smo poimenovali sami, glede na najbolj značilno lastnost, ki so jo učenci uporabili v svojih 

postopkih. V nadaljevanju bomo najprej predstavili strategije s katerimi so učenci pravilno rešili 

dobljeni problem, nato pa strategije, ki niso bile smiselno izbrane. 

SMISELNO UPORABLJENE STRATEGIJE 

 

PISNO DELJENJE 

Učenec je pri reševanju računskega algoritma uporabil postopek pisnega deljenja. Učenci 

postopka sicer še niso formalno spoznali, so pa bili pred izvajanjem empiričnega dela tik pred 

njegovo obravnavo. Da je učenec uporabil postopek pisnega deljenja pomeni, da se je lotil 

reševanja računskega algoritma od leve proti desni. Najprej je delil stotico z deliteljem, nato 

desetico z deliteljem in na koncu enico z deliteljem. Zapis rezultata je bil prav tako v smeri od 

leve proti desni. Ena izmed učenk je pri izbrani strategiji uporabila tudi preizkus, da je preverila 

ali je pravilno izračunala račun. Preizkus je naredila z že poznanim postopkom pisnega 

množenja. Tudi pri računih, kjer je potrebno pretvarjanje večjih desetiških enot v manjše 

desetiške enote, so učenci postopek pisnega deljenja uporabili uspešno.  

 

Slika 18: Primer pisnega deljenja s preizkusom 

Pri prikazanem primeru je opaziti, da učenec ni podpisoval, kar je ključno pri postopku pisnega 

deljenja.  

ZAKON O RAZČLENJEVANJU 

Učenci so pri reševanju računskega algoritma uporabili zakon o razčlenjevanju. To pomeni, da 

so deljenec razstavili na manjše enote, ki so jih nadaljnje lažje delili z deliteljem. Vmesne 

rezultate so nato sešteli in prišli do končnega rezultata. To strategijo so učenci uporabili na 

različne načine. Nekateri so, na primer, število 693 razstavili na števila 600, 90 in 3, spet drugi 

so isto število razdelili na 600 in 93. Tak postopek so uporabili v obeh razredih, čeprav se v 
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tretjem razredu tega formalno še niso učili. Zakon o razčlenjevanju nam je lahko v pomoč 

predvsem pri računih, kjer je vsaka desetiška enota večkratnik delitelja in lahko delimo vsako 

enoto posebej. 

 

Slika 19: Primer zakona o razčlenjevanju 

V zgornjem primeru je učenec deljenec razdelil na desetiške enote. Med spremljanjem učenca 

smo opazili, da se je učenec za vsako desetiško enoto spraševal s katerim številom mora 

pomnožiti delitelja, da dobi posamezno desetiško enoto. 

 

Slika 20: Primer zakona o razčlenjevanju 

V primeru na sliki 4 pa je učenec deljenec razdelil samo na dve manjši enoti, in sicer stotice 

posebej in desetice in enice skupaj. Dve pridobljeni manjši enoti je nato delil z deliteljem. Obe 

manjši enoti deljenca sta večkratnik delitelja. Pri zgornjem primeru je mogoče opaziti tudi, kako 

si je učenec pomagal s tako imenovanimi »nogicami«, s katerimi je število razdelil na dve 

manjši enoti. S tem postopkom je bil učenec seznanjen v 2. razredu, ko so spoznali postopek 

računanja s prehodom.  
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KOLIKOKRAT GRE DELITELJ V DELJENEC 

Učenci so uporabili tudi strategijo, ki smo jo poimenovali Kolikokrat gre delitelj v deljenec. To 

pomeni, da so učenci v takem postopku z izbranim učnim pripomočkov najprej nastavili število, 

ki je predstavljalo deljenec. Pri tej strategiji je bil najpogosteje uporabljen pripomoček 

Dienesova ponazorila. Nato so učenci znotraj nastavljenega števila prešteli koliko je deliteljev. 

Nekateri so si pomagali tako, da so si za vsak najden delitelj v nastavljenem številu risali črtice, 

na koncu pa so črtice prišteli. Nekateri učenci pa so seštevali v glavi. To je bilo možno predvsem 

pri zadnjem primeru računa, kjer je bil delitelj večje število.  

SEŠTEVANJE DELITELJA DO ŽELENEGA ŠTEVILA 

Učenci so pri tej strategiji delitelja seštevali toliko časa, dokler niso prišli do deljenca. Učenci 

so pri tej strategiji pogosto zapisovali vmesne rezultate in jim nadaljnje prištevali delitelja. 

Omenjena strategija je podobna prej predstavljeni, in sicer Kolikokrat gre delitelj v deljenec. 

Razlika med njima je v tem, da so pri tej strategiji učenci računali s številom (deliteljem), pri 

zgornji pa so učenci uporabljali učni pripomoček.  

 

Slika 21: Primer seštevanja delitelja do želenega števila 

PAMETNO POSKUŠANJE 

Pri strategiji pametnega poskušanja je učenec izbral določeno število, ki ga je s postopkom 

pisnega množenja pomnožil z deliteljem. Učenec je, glede na izračunan račun, v nadaljevanju 

izbral naslednje število, s katerim je pomnožil delitelja. Učenec ni poskušal slepo, pač pa je 

sklepal na osnovi prejšnjega rezultata. Učenec je izbiral ustrezno število in ga z deliteljem 

množil toliko časa dokler ni prišel do pravega rezultata (rezultat je v njegovem primeru 

predstavljal deljenec).  
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Slika 22: Primer pametnega poskušanja 

 LOGIČNO RAZMIŠLJANJE 

Strategijo smo poimenovali logično razmišljanje zato, ker je učenec ob pogledu na račun 425 : 

25 = takoj povedal, da je 4·25 = 100, da dobi število 400 mora število 16-krat pomnožiti s 25, 

do števila 425 pa mu manjka še ena 25. Torej je rezultat računa število 17.  

RAZDELJEVANJE DIDAKTIČNEGA MATERIALA V SKUPINE 

Veliko učencev 3. razreda je pri reševanju računskega algoritma pisnega deljenja uporabilo 

strategijo razdeljevanja didaktičnega materiala v skupine. Prvi korak v tej strategiji je bil 

priprava števila, ki je predstavljal deljenec. Uporabljali so različne učne pripomočke. Nato so 

pogledali katero število je delitelj, kar jim je povedalo v koliko skupin morajo enakomerno 

razdeliti pripravljen didaktični material. Nato so didaktični material razdelili v določeno število 

skupin, na koncu pa prešteli število predmetov znotraj ene skupine. Število predmetov znotraj 

ene skupine je predstavljal rezultat.  
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Slika 23: Z Dienesovim ponazorilom predstavljeno število 693 (deljenec) 

 

Slika 24: Razdelitev didaktičnega materiala v tri enakovredne skupine 

Iz zgoraj predstavljenega primera vidimo, da je učenec z Dienesovim ponazorilom najprej 

nastavil število 639, ki je v računu predstavljalo deljenec. Nato je učenec pogledal katero število 

predstavlja delitelja (število 3) in na podlagi tega didaktični material razdelil v tri enakovredne 

skupine. V zadnjem koraku je preštel predmete znotraj ene skupine in zapisal rezultat. Rezultat 

je v zgornjem primeru predstavljalo število 231 ( 2 S+ 3 D + 1 E = 231) 

Zgornji primer razdeljevanja je tipičen primer partitivne strukture deljenja. Podano imamo 

skupno število elementov in pa število skupin v katere moramo enakomerno razdeliti didaktični 

material. Zanima nas torej število elementov znotraj ene skupine. Učenci, ki so za reševanje 

neznanega računskega algoritma izbrali opisano strategijo, so didaktični material razdeljevali 

po principu »enega meni, enega tebi«, dokler elementov ni zmanjkalo.  

Učenci pa so pri svojem reševanju neznanega računskega algoritma pisnega deljenja uporabili 

tudi nekaj strategij, ki niso bile smiselno izbrane, zaradi česar niso prišli do pravega rezultata. 

V nadaljevanju bomo opisali tudi te.  
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NESMISELNO UPORABLJENE STRATEGIJE 

 

RAZDELJEVANJE V SKUPINE PO NEJASNEM SISTEMU 

Učenci so pri tej opisani strategiji pravilno nastavili število, ki je predstavljalo deljenca. Učenci 

so v nadaljevanju razdeljevali didaktični material v skupine, ki si med seboj niso bile 

enakovredne in niso imele nekega smisla.  

RAZDELJEVANJE DIDAKTIČNEGA MATERIALA V SKUPINE IN ŠTETJE SKUPIN 

Pri tej strategiji so učenci z didaktičnim materialom pravilno nastavili število, in sicer deljenca. 

Nato so glede na število, ki je predstavljalo delitelja, pripravili skupine. Namesto, da bi 

pripravljen didaktični material razdelili v isto število skupin, kot število, ki ga je predstavljal 

delitelj, so naredili skupine tako, da so v eno skupino dali toliko elementov, kot je bilo število, 

ki ga je predstavljal delitelj. Učenci, ki so uporabili opisano strategijo, so račun poskušali rešiti 

s pomočjo pozicijskega računala. Izbrana strategija iskanja števila enako močnih skupin je sicer 

ena od možnih strategij določanja količnika pri delitelju, vendar v primeru dela s pozicijskim 

računalom ni delovala, ker so učenci zanemarili odnose med ponazorili desetiških enot. 

 

Slika 25: Razdeljevanje didaktičnega materiala v skupine 
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PISNO MNOŽENJE 

Veliko učencev 4. razreda je poskušalo problem rešiti s priredbo že znanega postopka pisnega 

množenja. To pomeni, da so učenci delitelj najprej delili z enico deljenca, nato so delitelj delili 

z desetico deljenca, na koncu pa so delitelj delili še s stotico deljenca.  

 

Slika 26: Primer strategije pisnega množenja 

Iz zgornjega primera 284 : 4 = je razviden postopek, ki so ga uporabili učenci. Število 4 

(delitelja) so delili s številom 4 (enica deljenca) in dobili število 1. Nato so delitelj delili z 

desetico deljenca in napisali rezultat 2. Na koncu so delitelj delili še s stotico deljenca in zapisali 

rezultat 2. Zanimiva je napaka, ki se je ponavljala pri več učencih, in sicer napačno izračunan 

račun 4 : 8 = 2. Učenci so zapisali rezultat, ki ga dobimo pri računu 8 : 4 = 2. Opisana strategija 

ni smiselno izbrana in z njo učenci niso prišli do pravega rezultata. Razlago, zakaj so jo učenci 

4. razreda velikokrat uporabili, vidimo v tem, da so že obravnavali pisno množenje in so z že 

znanim postopkom poskušali rešiti neznani problem. 

VSOTO DESETIŠKIH ENOT DELJENCA DELIM Z DELITELJEM 

Učenci, ki so uporabili to strategijo so sešteli števila v deljencu in dobljeno vsoto delili z 

deliteljem. Uporabili so torej postopek za preverjanje deljivosti z nekaterimi števili.  

ISKANJE KOMBINACIJ ŠTEVIL, PRI KATERIH SE RAČUN IZIDE 

Pri tej strategiji so učenci iskali različne kombinacije števil, pri katerih se je račun deljenja izšel, 

ne glede na smer. V določenih primerih so tudi združili dve števili (na primer desetico in enico 

pri računu 315 : 3).  
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Slika 27: Primer strategije iskanja kombinacij števil, pri katerih se račun izide 

Kot vidimo pri zgornjem primeru, so učenci najprej delili enico deljenca z deliteljem (4 : 4 = 

1), nato so delili desetico deljenca z deliteljem (8 : 4 = 2), nato pa so v zadnjem koraku delili 

delitelja s stotico deljenca (4 : 2 = 2 ), saj se v nasprotnem primeru račun ne bil izšel. Z 

uporabljeno strategijo so se učenci izognili napaki, ki so jo delali pri zgoraj opisani strategiji 

(strategija pisnega množenja), prišli pa so do enakega rezultata. Tudi ta strategija je bila 

napačno izbrana. 

DELJENJE ENICE DELJENCA Z DELITELJEM 

Učenec je pri tej strategiji delil enico deljenca z deliteljem in napisal rezultat. Desetice in stotice 

je učenec samo prepisal.  

 

Slika 28: Primer strategije Deljenje enice deljenca z deliteljem 

OSTANEK ŠTEJEM DALJE 

Naslednjo strategijo smo poimenovali Ostanek štejem dalje. Učenci so pri tej strategiji enico 

deljenca delili z deliteljem in, če so dobili rezultat z ostankom, so ostanek šteli dalje, vmesni 

rezultat pa zapisali na mesto enice v končnem rezultatu. Ostanek so prišteli desetici deljenca in 

v nadaljevanju pridobljeno vsoto delili z deliteljem. Enako so storili tudi s stoticami. Na koncu 

so po vrstnem redu od prvega računa do zadnjega zapisali rezultate vmesnih računov in tako 

dobili končni rezultat.  
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Slika 29: Strategija Ostanek šteje dalje 

Kot je razvidno iz zgornjega primera, je učenka računala po naslednjem postopku:  

- Število, ki stoji na mestu enice deljenca, je učenka delila z deliteljem (5 : 3 = 1, ost. 2). 

Vmesni rezultat je zapisala na mesto stotice v končnem rezultatu, ostanek pa je prištela 

k desetici deljenca.  

- Ostanek je prištela k desetici deljenca (2 + 1 = 3) in dobljeno vsoto delila z deliteljem 

(3 : 3 = 1).  

- Vmesni rezultat je zapisala na mesto desetice v končnem rezultatu.  

- Nato je stotico deljenca delila z deliteljem (3 : 3 = 1) in dobljeni rezultat zapisala na 

mesto enice v končnem rezultatu.  

- Zapiše končni rezultat, ki je sestavljen iz vmesnih rezultatov (111).  

Opaziti je mogoče, da je učenka, ki je uporabila to strategijo, delila s številom, ki je stalo na 

mestu določene desetiške enote in ne z desetico ali stotico, na primer, namesto s številom 300, 

je delitelj v zadnjem koraku delila s številom 3.  

Spet drugi učenci so to strategijo uporabili tako, da so stotico deljenca delili s prvo števko 

delitelja in k rezultatu prišteli še drugo števko delitelja.  

 

Slika 30: Ostanek štejem dalje 
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Pri zgoraj predstavljenem primeru, ki prikazuje strategijo Ostanek štejem dalje, je opaziti, da je 

učenec za končni rezultat dobil število, ki je bilo večje od deljenca. To pomeni, da je učenec 

dobil povsem nesmiseln rezultat, vendar ga ni motil, četudi sem ga na to opozorila po končanem 

reševanju.  

DRUGO 

Med uporabljene strategije smo uvrstili tudi strategijo Drugo. Med to strategijo smo uvrstili vse 

postopke, ki so jih učenci uporabili, pa znotraj njih nismo videli korakov, ki bi jih znali 

pojasniti. V to kategorijo sodijo tudi učenci, ki katerega izmed računov niso dokončali.  

7. 1. 4 Raziskati ali se uporabljene strategije pisnega deljenja učencev tretjega razreda 
razlikujejo od uporabljenih strategij učencev četrtega razreda. 

V spodnji tabeli bomo predstavili pogostost uporabljenih strategij v 3. in 4. razredu osnovne 

šole. V tabeli so zapisane uporabljene strategije in kolikokrat je bila posamezna strategija 

uporabljana v določenem razredu. Posamezen učenec je v tabeli upoštevan štirikrat, zaradi štirih 

računov, ki jih je reševal. 

Tabela 7: Pogostost uporabljenih strategij 

Strategija 3. razred 4. razred 

f f % f f % 

Pisno deljenje 0 0 8 20 

Zakon o razčlenjevanju 11 11 4 10 

Kolikokrat gre delitelj v deljenec 6 6 2 5 

Seštevanje delitelja do želenega števila 1 1 1 2,5 

Pametno poskušanje 2 2 2 5 

Logično razmišljanje 2 2 1 2,5 

Razdeljevanje didaktičnega materiala v 

skupine 

26 26 0 0 

Razdeljevanje didaktičnega materiala v 

skupine po nejasnem sistemu 

11 11 0 0 

Razdeljevanje didaktičnega materiala v 

skupine in štetje skupin 

7 7 0 0 

Pisno množenje 0 0 7 17,5 

Vsoto desetiških enot deljenca delim z 

deliteljem 

1 1 0 0 
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Iskanje kombinacij števil, pri katerih se 

račun izide 

6 6 2 5 

Deljenje enice deljenca z deliteljem 8 8 0 0 

Ostanek štejem dalje 0 0 6 15 

Drugo 19 19 7 17,5 

Skupaj 100 100 40 100 

Legenda: f (frekvenca) – število učencev; f % - delež učencev 

Iz zgornjih podatkov je razvidno, da so učenci 3. razreda pri reševanju računov pisnega deljenja, 

ki jih formalno še niso spoznali, največkrat uporabili strategijo Razdeljevanje didaktičnega 

materiala v skupine (26 %). Pri tej strategiji so učenci z didaktičnim pripomočkom nastavili 

deljenca in didaktični material razdelili v število skupin, ki je bilo isto številu, ki ga je 

predstavljal delitelj. S to strategijo so učenci v večini primerov prišlo do pravega rezultata, 

napačni rezultat so dobili le učenci, ki so naredili proceduralno napako.  

Učenci 3. razreda so pogosto uporabili tudi strategijo Razdeljevanje didaktičnega materiala po 

nejasnem sistemu (11 %) in Razdeljevanje didaktičnega materiala v skupine in štetje skupin (7 

%). Zanimivo je to, da učenci 4. razreda nikoli niso uporabili nobene izmed omenjenih strategij. 

Učenci 4. razreda so največkrat uporabili strategijo Pisnega deljenja (20 %). Te strategije učenci 

sicer formalno še niso spoznali, poznalo jo je le nekaj učencev. Učenci 4. razreda so pogosto 

uporabili strategijo, ki smo jo poimenovali Pisno množenje, in sicer v 17,5 %. Učenci 3. razreda 

te strategije niso uporabili. Razlog vidimo v tem, da so učenci 4. razreda že spoznali postopek 

pisnega množenja, medtem ko učenci 3. razreda omenjenega postopka še niso spoznali. Veliko 

razliko med razredoma je bilo opaziti tudi pri strategiji Ostanek štejem dalje, kar pripisujemo 

enakemu razlogu. Učenci 4. razreda so jo uporabili večkrat (15 %) kot učenci 3. razreda, ki je 

niso uporabili. Učenci so strategije Zakon o razčlenjevanju, Pametno poskušanje, Kolikokrat 

gre delitelj v deljenec in Seštevanje delitelja do želenega števila uporabili podobno pogosto. 

Tudi strategija Drugo, v katero smo umestili strategije, ki jih nismo mogli razložiti, in primere, 

ki niso bili dokončani, so učenci obeh razredov uporabili podobno pogosto. Učenci 4. razreda 

v 17,5 %, učenci 3. razreda pa v 19 %.  

V spodnji tabeli smo predstavili katere strategije so bile najbolj tipične strategije za posamezen 

račun. Zanimalo nas je namreč ali je izbor strategije odvisen od vrste računa. Združili smo 

podatke za oba razreda skupaj. 

 



57 
 

Tabela 8: Uporabljene strategije glede na račun 

 

 

Strategije 

Računi 

1. račun 2. račun 3. račun 4. račun 

f f % f f % f f % f f % 

Pisno deljenje 3 8,57 2 5,71 3 8,57 0 0 

Zakon o razčlenjevanju 3 8,57 3 8,57 6 17,14 3 8,57 

Kolikokrat gre delitelj v deljenec 1 2,86 2 5,71 1 2,86 4 11,43 

Seštevanje delitelja do želenega 

števila 

0 0 0 0 0 0 2 5,71 

Pametno poskušanje 0 0 2 5,71 0 0 2 5,71 

Logično razmišljanje 0 0 0 0 0 0 3 8,57 

Razdeljevanje didaktičnega 

materiala v skupine 

10 28,57 5 14,26 9 25,71 2 5,71 

Razdeljevanje didaktičnega 

materiala v skupine po nejasnem 

sistemu 

0 0 5 14,26 2 5,71 4 11,43 

Razdeljevanje didaktičnega 

materiala v skupine in štetje skupin 

3 8,57 2 5,71 2 5,71 0 0 

Pisno množenje 4 11,43 2 5,71 1 2,86 0 0 

Vsoto desetiških enot deljenca 

delim z deliteljem 

1 2,86 0 0 0 0 0 0 

Iskanje kombinacij števil, pri 

katerih se račun izide 

1 2,86 3 8,57 3 8,57 1 2,86 

Deljenje enice deljenca z 

deliteljem 

2 5,71 2 5,71 2 5,71 2 5,71 

Ostanek štejem dalje 1 2,86 1 2,86 2 5,71 2 5,71 

Drugo  5 14,26 7 20 6 17,14 8 22,86 

Legenda: f (frekvenca) – število učencev; f % - delež učencev 

V tabeli 7 je prikazano kolikokrat je bila posamezna strategija uporabljena za posamezen račun. 

Ugotovili smo, da je bila pri prvem računu največkrat uporabljena strategija Razdeljevanje 

didaktičnega materiala v skupine (28,57%). Učenci so lahko pripravljen didaktični material 

razdelili v enakomerne skupine brez večjih težav, saj je bila vsaka desetiška enota deljenca 

deljiva z deliteljem.  
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Drugi račun, kjer je bila prva števka deljenca manjša od delitelja, je učencem povzročal kar 

nekaj težav. Tudi pri tem računu so učenci poskušali z Razdeljevanjem didaktičnega materiala 

v skupine, vendar pa so ga pogosto razdeljevali po nejasnem sistemu (14,26%), kar kaže na 

nerazumevanje postopka, spet drugi pa so pravilno razdelili didaktični material (14,26%). Pri 

drugem računu so učenci 3. in 4. razreda pogosto uporabili tudi strategijo Zakon o 

razčlenjevanju in pa Iskanje kombinacij števil, pri katerih se račun izide (8,57 %). 

Pri tretjem računu, kjer so učenci ponovno morali pretvarjati večjo desetiško enoto v manjšo, 

in sicer je bila tokrat desetica deljenca manjša od delitelja, so učenci največkrat ponovno 

uporabili strategijo Razdeljevanje didaktičnega materiala v skupine (25,71%), večkrat kot pri 

prejšnjih računih pa so uporabili tudi strategijo Zakon o razčlenjevanju (17,14%).  

Pri zadnjem računu so učenci uporabili določene strategije, ki jih pri prejšnjih računih niso, kar 

kaže na to, da je bil zadnji račun drugačen od ostalih. Največkrat je bila izbrana strategija Drugo 

(22,86 %), sledili pa sta ji strategiji Kolikokrat gre delitelj v deljenec in strategija Razdeljevanje 

didaktičnega materiala v skupine po nejasnem sistemu (11, 43 %). Pogosto je bila izbrana tudi 

strategija Logičnega razmišljanja (8,57%). Zanimivo je, da pri drugih računih ta strategija ni 

bila izbrana. Ker je bil delitelj večje, dvomestno število, je morda učencem ponujal večji izbor 

možnih strategij. V večji meri kot pri ostalih računih je bila uporabljena tudi strategija 

Pametnega poskušanja in Seštevanje delitelja do izbranega števila (5,71%). Strategija 

Seštevanje delitelja do izbranega števila pri ostalih računih sploh ni bila izbrana. Iz tega lahko 

povzamemo, da se je učencem zdelo seštevanje 25 + 25 + 25 … do rezultata 425 manjša potrata 

časa, kot če bi seštevali 3 + 3 + 3 + 3… = 693. Sklepamo lahko, da je zadnji račun zaradi večjega 

delitelja pri učencih razvil potrebo po iskanju novih, bolj učinkovitih strategij, ki so bile bolj 

logične narave. 

Pogosto so učenci določeno strategijo uporabljali ne glede na tip računa, zato se je izkazalo, da 

so, na primer, prvi račun, pri katerem so izbrali strategijo Razdeljevanje didaktičnega materiala 

v skupine, izračunali pravilno, pri drugem in tretjem računu pa s to isto strategijo niso prišli do 

pravega rezultata, saj večje desetiške enote niso pretvorili v manjšo, zaradi tega pa skupine niso 

bile oblikovane pravilno.  
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7.2 REZULTATI DRUGEGA DELA EMPIRIČNEGA DELA  

V drugem delu raziskave smo učencem razdelili anketni vprašalnik, s katerim smo želeli 

odgovoriti na naše tretje raziskovalno vprašanje. 

7. 2. 1 Kolikšna je stopnja motiviranosti učencev tretjega in četrtega razreda za reševanje 
nalog pisnega deljenja, kjer formalnega postopka še niso spoznali? 

Zanimalo nas je kakšna je stopnja motiviranosti učencev tretjega in četrtega razreda za 

reševanje nalog pisnega deljenja, kjer formalnega postopka še niso spoznali. Da bi preverili 

njihovo motiviranost, smo jim razdelili vprašalnik (Priloga 2). Vprašalnik so reševali vsi učenci 

tretjega in četrtega razreda, ki so reševali tudi naloge pisnega deljenja, torej smo pridobili 

odgovore 35-ih učencev: 25 učencev tretjega razreda in 10 učencev četrtega razreda. Reševali 

so ga po tem, ko so že opravili z individualnim reševanjem nalog pisnega deljenja. Razdelili 

smo ga vsem hkrati, v tišini so ga prebrali, nato pa smo se še pogovorili, da smo videli ali učenci 

razumejo naša vprašanja.  

Vprašalnik je bil sestavljen iz osmih vprašanj, ki so že ponujali odgovore. Tako so se učenci 

morali odločiti za en odgovor, ki jim je najbolj ustrezal. V kolikor jim noben izmed že ponujenih 

odgovor ni ustrezal, so imeli tudi možnost »drugo«, kamor so lahko napisali svojo rešitev, ki ni 

bila ponujena.  

V nadaljevanju sledi predstavitev odgovorov na vprašanja, ki smo jih postavili učencem v 

anketnem vprašalniku. Odgovore smo predstavili tabelarično. 

1. Ali so se vam naloge zdele zahtevne? 

Tabela 9: Odgovori učencev o tem ali so jim bile naloge zahtevne 

Odgovor f f % 

Ne, računi so bili enostavni. 4 11,44 

Da, računi so bili zahtevni. 

Tega v šoli še nismo 

obravnavali, zato nisem 

vedel/-a, kako naj se lotim 

reševanja. 

21 60 

Se ne morem odločiti. 5 14,28 

Drugo 5 14,28 

Legenda: f (frekvenca) – število učencev; f % - delež učencev 
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Večina učencev 3. in 4. razreda (60 %) je bilo mnenja, da so bili računi zahtevni. Zahtevni so 

se jim zdeli predvsem zato, ker takih računov v šoli še niso obravnavali in niso vedeli, kako naj 

se lotijo reševanja. Med ostalimi odgovori ni bilo večjih razlik. Približno enako število otrok se 

je odločilo za odgovor, da so jim bili računi enostavni ali pa, da se o zahtevnosti računov ne 

morejo odločiti. Pri skoraj vsakem vprašanju smo učencem, v kolikor se niso mogli opredeliti 

za nobenega izmed ponujenih odgovorov, omogočili tudi, da so napisali svoje mnenje. Kot 

odgovor Drugo se je pojavljal odgovor, da so bili nekateri računi enostavni, drugi pa zahtevni. 

Za posebno zahtevnega so opredelili zadnji račun (425 : 25). 

2. Ali so se vam zdele naloge zanimive? 

Tabela 10: Odgovori učencev o tem ali so se jim naloge zdele zanimive 

Odgovor f f % 

Ne, računi so bili 

prezahtevni. 

1 2,86 

Ne. Naloge so bile 

sestavljene samo iz računov, 

lahko bi bile oblikovane 

drugače.  

0 0 

Da. Bili so različni računi, ki 

so mi predstavljali izziv. 

17 48,57 

Da. Všeč mi je bilo, da sem 

lahko pri reševanju 

uporabljal/-a učne 

pripomočke. 

15 42,86 

Drugo 2 5,71 

Legenda: f (frekvenca) – število učencev; f % - delež učencev 

Večino učencev 3. in 4. razreda se je odločilo za odgovor, da so jim bile naloge zanimive, saj 

so bili računi, ki so jih morali rešiti, različni in so jim predstavljali izziv (48,57 %), malo manj 

učencev (42,86 %) pa se je odločilo, da jim je bilo všeč to, da so si lahko pri reševanju računov 

pomagali z uporabo učnih pripomočkov.  
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3. Si uporabljal/-a učne pripomočke, ki si jih imel/-a na voljo? 

Tabela 11: Odgovori učencev o tem ali so uporabljali učni pripomoček ali ne 

Odgovor f f % 

Ne 5 14,29 

Da 30 85,71 

Legenda: f (frekvenca) – število učencev; f % - delež učencev 

Velika večina učencev je obkrožila, da so si pri reševanju nalog pomagali z uporabo učnih 

pripomočkov (85,71 %). V vprašalniku smo jih povprašali, zakaj so se, oziroma zakaj se niso 

odločili za uporabo učnih pripomočkov. Učne pripomočke so uporabljali zaradi podobnih 

razlogov, in sicer:  

• Z njimi sem si pomagala zato, da bi vedela, koliko je česa, saj so bili računi težki. 

• Uporabljal sem jih, ker mi je bilo lažje, če sem si lahko nastavil število. 

• Ker bi se drugače zmotila. 

• Da mi je bilo lažje. 

• Sem lažje zapisal rezultat. 

• Da sem si tako veliko število sploh predstavljal. 

Če povzamemo njihove razloge za uporabo učnih pripomočkov, ugotovimo, da so si tako želeli 

olajšati zastavljeno nalogo. Nekaj otrok (14,29 %) učnega pripomočka ni uporabljalo. Med 

razlogi, ki so jih navedli za tako odločitev, so napisali:  

• Nisem jih znal uporabiti. 

• Nisem jih želel uporabiti. 

• Lažje mi je bilo, če jih nisem uporabil. 

Predvsem nas je presenetil odgovor, da učnih pripomočkov učenec ni želel uporabiti. To se 

sklada z ugotovitvami Baroodya (1986). Piše namreč, da se predvsem učenci, ki imajo težave 

pri matematiki, sramujejo svojim neformalnih strategij, saj imajo občutek, da so njihovi vrstniki 

pred njimi.  
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4. Si razumel/-a, kaj naloga zahteva od tebe? 

Tabela 12: Odgovori o tem, kako so učenci razumeli kaj naloga zahteva od njih 

Odgovor f f % 

Da. Vedel/-a sem kaj moram 

narediti. 

14 40 

Da. Razumel/-a sem 

navodilo, vendar me je malo 

zmedlo, ker sem si lahko čisto 

sam/-a izbral/-a, kako bom 

reševal/-a nalogo. 

16 47,71 

Da, vendar bi potreboval/-a 

več usmerjanja med samim 

reševanjem. 

5 14,29 

Navodila niso bila jasna. 0 0 

Drugo 0 0 

Legenda: f (frekvenca) – število učencev; f % - delež učencev 

Največ učencev (47,71 %) je odgovorilo, da so razumeli navodilo, vendar jih je zmedlo, ker so 

si lahko čisto sami izbrali način reševanja danih problemov. Sledil je odgovor, da so vedeli kaj 

morajo narediti, s čimer se je strinjalo 40 % učencev. Nekaj učencev (14,29 %) je dejalo, da so 

razumeli navodila, pa vendar so si želeli, da bi jih med reševanjem bolj usmerjali. Za ostala dva 

možna odgovora se ni odločil nihče izmed učencev. Zelo pomembno nam je bilo, da se nihče 

izmed učencev ni opredelil za odgovor, da navodila niso bila jasna.  

5. Ali ti je bilo všeč, da si imel/-a pri reševanju prosto pot? 

Tabela 13: Odgovori o tem, ali je bilo učencem všeč, da so imeli pri reševanju prosto pot 

Odgovor f f % 

Da. Všeč mi je bilo, da je bila 

izbira strategije za reševanje 

naloge povsem moja izbira. 

24 68,57 

Ne. Raje imam reševanje 

nalog po znanih korakih. 

6 17,14 
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Se ne morem odločiti. Všeč 

mi je bilo, da sem lahko 

izbral svojo pot reševanja, 

vendar me je motilo, ker 

nisem dobil/-a namiga o tem, 

ali sem se naloge pravilno 

lotil/-a. 

5 14,29 

Drugo 0 0 

Legenda: f (frekvenca) – število učencev; f % - delež učencev 

Največ učencev obeh razredov (68,57 %) se je odločilo, da jim je bilo všeč, da so lahko sami 

izbrali strategijo za reševanje nalog.  

6. Kako uspešen si bil/-a po tvojem mnenju pri reševanj nalog? 

Tabela 14: Samoevalvacija učencev 

Odgovor f f % 

Neuspešen (1) 1 2,86 

Manj uspešen (2) 2 5,71 

Srednje uspešen (3) 7 20 

Uspešen (4) 14 40 

Zelo uspešen (5) 11 31,43 

Legenda: f (frekvenca) – število učencev; f % - delež učencev 

Zelo pomembno se nam zdi preverjanje učenčeve samoocene. Največ učencev (40 %) se je 

odločilo, da so bili pri svojem delu uspešni, sledili so učenci, ki so ocenili, da so bili pri svojem 

delu zelo uspešni. Teh učencev je bilo dobrih 31 %. Nekoliko manj učencev (20 %) je bilo 

takih, ki so se odločili, da so bili pri delu srednje uspešni. Zgolj trije učenci pa so se pri svojem 

reševanju neznanih računskih algoritmov ocenili za neuspešne ali zelo neuspešne. 

Ker nas je zanimala tudi realnost njihovih ocen, smo njihove samoocene primerjali še z njihovo 

resnično uspešnostjo. Realno uspešnost smo ocenili z ocenami od 1 do 5, ker je ta način 

učencem najbolj znan in so svojo samooceno tudi oni podali na tak način. Dodali smo še njihovo 

trenutno oceno pri matematiki. Informacijo o tem sta nam posredovali učiteljici 3. in 4. razreda. 
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Tabela 15: Razlaga uspešnosti 

Ocena Razlaga 

1 Vsi računi izračunani napačno 

2 En račun izračunan pravilno 

3 Dva računa izračunana pravilno 

4 Trije računi izračunani pravilno 

5 Vsi računi izračunani pravilno 

 

Tabela 16: Primerjava samoocen z realno uspešnostjo v 4. razredu ter njihova trenutna ocena 

Učenec Samoocena Realna uspešnost Trenutna ocena 

Učenec 1 4 5 4 

Učenec 2 5 4 4 

Učenec 3 2 1 4 

Učenec 4 4 2 3 

Učenec 5 3 2 4 

Učenec 6 5 2 4 

Učenec 7 4 4 4 

Učenec 8 5 5 4 

Učenec 9 4 2 4 

Učenec 10 3 2 3 

  

Kot lahko vidimo v zgornji tabeli, so samoocene, ki so jih podali učenci 4. razreda dokaj realne 

in se ujemajo z njihovo resnično uspešnostjo pri reševanju nalog pisnega deljenja s katerimi še 

niso bili formalno seznanjeni. Izstopa samo en odgovor učenca, ki je ocenil, da je bil pri svojem 

delu zelo uspešen, v resnici pa temu ni bilo tako. 

Tabela 17: Primerjava samoocen z realno uspešnostjo v 3. razredu ter njihova trenutna ocena 

Učenec Samoocena Realna uspešnost Trenutna ocena 

Učenec 1 5 1 4 

Učenec 2 4 1 4 

Učenec 3 4 1 4 

Učenec 4 4 3 4 
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Učenec 5 4 1 4 

Učenec 6 5 2 4 

Učenec 7 4 4 4 

Učenec 8 4 3 5 

Učenec 9 3 5 5 

Učenec 10 5 5 5 

Učenec 11 1 1 3 

Učenec 12 2 2 4 

Učenec 13 5 4 5 

Učenec 14 5 3 4 

Učenec 15 5 3 3 

Učenec 16 3 2 4 

Učenec 17 4 3 4 

Učenec 18 3 1 5 

Učenec 19 5 3 4 

Učenec 20 5 4 5 

Učenec 21 3 2 3 

Učenec 22 4 3 5 

Učenec 23 4 5 5 

Učenec 24 3 1 3 

Učenec 25 4 4 4 

 

V nasprotju z odgovori učencev 4. razreda, pa se samoocene učencev 3. razreda nekoliko manj 

ujemajo z njihovo realno uspešnostjo. Bolj kot z realno uspešnostjo, se ujemajo z njihovo 

trenutno oceno pri matematiki. Kar nekaj učenec se je ocenilo za bolj uspešne, kot so bili v 

resnici. Te razlike so imele kar velik razpon, pri nekaterih učencih se je pojavilo, da so se ocenili 

kot zelo uspešne, v resnici pa niso bili uspešni. Ena izmed učenk se je ocenila kot delno uspešna, 

v resnici pa je bila pri svojem delu zelo uspešna.  

Iz tega lahko povzamemo, da se učenci samokritičnosti naučijo z leti in z izkušnjami. Ko so 

mlajši, svojega dela v tolikšni meri še niso sposobni oceniti realno. Možno je tudi, da se učenci 

3. razreda niso ocenili povsem realno zaradi večje uporabe neformalnih metod in zato, ker je 

bila njim podana problematika še nekoliko manj znana kot učencem 4. razreda. Ker učenci niso 
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navajeni uporabljati neformalnih metod, se tudi niso znali primerno oceniti, saj niso vedeli ali 

so prišli do pravilne rešitve ali ne. Možen vzrok za veliko število visokih samoocen je lahko 

tudi naš dejavnik, saj smo učencem obeh razredov pred začetkom reševanja povedali, da bo 

prav vsaka rešitev pravilna in da nas zanima samo njihov način razmišljanja. 

7. Ti je matematika kot učni predmet všeč? 

Tabela 18: Odgovori ali je učencem matematika kot učni predmet všeč 

Odgovor f f % 

Da 32 91,43 

Ne 3 8,57 

Legenda: f (frekvenca) – število učencev; f % - delež učencev 

Pri tem odgovoru je prišlo do pomembnih razlik. Velika večina učencev obeh razredov (91,43 

%) se je odločila, da jim je matematika kot učni predmet všeč. Le slabih 9 % je bilo tistih, ki 

pravijo, da jim matematika ni všeč.  

Vprašali smo jih tudi po razlogih za njihovo odločitev. V spodnji tabeli vidimo kaj so učenci 

navedli kot razlog, da jim je matematika všeč oziroma jim ni všeč.  

Tabela 19: Zakaj je učencem matematika kot učni predmet všeč oziroma ni všeč 

MATEMATIKA MI JE VŠEČ MATEMATIKA MI NI VŠEČ 

Ker spoznamo veliko računov z zanimivimi 

rešitvami. 

Ker je težka. 

Ker mislim, da mi bo v življenju še koristila. Ne maram računanja. 

Ker sem dober v njej. Nekaterih stvari ne razumem. 

Ker jo moreš znati in ti pomaga v vsakdanjem 

življenju. 

  

Ker je lahka.  

Ker imam dobre ocene.  

Ker bi rad postal mizar, bi rad dobro znal 

matematiko. 

 

Ker je zabavna.  
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7.3 TRETJI DEL RAZISKAVE 

V tem delu raziskave smo želeli izvedeti, kakšno mnenje imata o uporabi učnih pripomočkov 

učiteljici 3. in 4. razreda in v kolikšni meri jih prakticirata v razredu. Za ta namen smo jima 

razdelili anketni vprašalnik (Priloga 3).  

V vprašalniku smo ju povprašali o letih delovne dobe, in sicer ima učiteljica tretjega razreda 

triintrideset let delovne dobe, medtem ko jih ima učiteljica četrtega razreda trideset. Obe 

poznata vse naštete učne pripomočke (link kocke, pozicijsko računalo, ponazorila desetiških 

enot in številski trak). Preverjali smo samo poznavanje učnih pripomočkov, ki so smiselni pri 

učenju aritmetike in algebre.  

Zanimalo nas je tudi katere nestrukturirane učne pripomočke poznata in obe sta navedli, da so 

le-ti iz naravnega oz. odpadnega materiala in denar. Največ razlik med učiteljicama smo opazili 

pri vprašanju, ki se je nanašal na pogostost uporabe učnega pripomočka v razredu. Učiteljica 

četrtega razreda uporablja učne pripomočke vsak drugi teden ali enkrat na mesec, medtem ko 

učiteljica tretjega razreda uporablja nekatere pripomočke pri vsaki uri, druge pa nekajkrat na 

teden oziroma vsak drug teden.  

Ravno zato sklepamo, da so učenci tretjega razreda večkrat uporabljali učne pripomočke kot 

učenci četrtega razreda. Pri tretjem razredu smo opazili, da so učenci velikokrat začeli delo z 

uporabo učnega pripomočka, a so v nadaljevanju tako delo opustili ali pa so jih uporabili 

nepravilno, medtem ko so učenci četrtega razreda računske algoritme reševali s povezovanjem 

že znanih formalnih postopkov. Obe učiteljici učni pripomoček najpogosteje uporabljata za 

uvod v obravnavo nove snovi in za namene boljšega predstavljanja snovi učencev, ne glede na 

del obravnave snovi.  

Učiteljica tretjega razreda pravi, da učne pripomočke vedno pripravi za vse učence, medtem ko 

učiteljica četrtega razreda pravi, da jih pripravi za vse, vendar je potrebno veliko usklajevanja 

z ostalim razredi. Obe učiteljici učni pripomoček v primeru, da šola nima učnega pripomočka 

oziroma ga nima v zadostni količini, izdelata sami, učiteljica četrtega razreda je navedla, da ga 

občasno izdelajo skupaj z učenci ali pa jim poda natančna navodila, kako naj učni pripomoček 

izdelajo doma. 

Obe imata tudi podoben odnos do učnih pripomočkov, saj se jima zdijo koristni, vendar pa jih 

včasih ne uporabita radi, saj v razredu nastane veliko hrupa, vsi učenci pa ne pridejo do enako 
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pričakovanih znanj. Prav tako obe učiteljici ocenjujeta svojo sposobnost za delo z učnimi 

pripomočki kot zelo dobro.  
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8. POVZETEK UGOTOVITEV 

V tem poglavju bomo povzeli odgovore na raziskovalna vprašanja in cilje naše raziskovalne 

naloge. 

R1: Ali različna stopnja predznanja učencev tretjega in četrtega razreda vpliva na 

uspešnost izvedbe računov pisnega deljenja z neformalnimi postopki? 

Odgovor na to vprašanje smo dobili v prvem delu raziskave, in sicer z opazovanjem učencev 

tekom njihovega samostojnega reševanja nalog pisnega deljenja s katerimi še niso bili formalno 

seznanjeni. 

Naša hipoteza je bila, da bodo učenci 4. razreda pri reševanju računov pisnega deljenja 

uspešnejši od učencev 3. razreda. Različna stopnja predznanja učencev 3. in 4. razreda ne vpliva 

na uspešnost izvedbe računov pisnega deljenja z neformalnimi postopki. Učenci 3. razreda so 

bili pri reševanju nekoliko uspešnejši (37 %) kot učenci 4. razreda (35 %).  

R2: V kolikšni meri se učenci tretjega in četrtega razreda pri reševanju računov pisnega 

deljenja z neformalnimi postopki poslužujejo učnih pripomočkov, če jih imajo na voljo? 

Tudi odgovor na to vprašanje smo dobili v prvem delu raziskave, z opazovanjem učencev med 

samostojnim reševanjem. 

Naša hipoteza je bila, da učenci ne bodo pogosto posegali po učnih pripomočkih tudi, če jih 

bodo imeli na voljo. Izkazalo se je, da učenci 4. razreda res niso posegali pogosto po učnih 

pripomočkih (5 %), so pa to storili učenci 3. razreda. Kar 62 % učencev 3. razreda je poseglo 

po učnem pripomočku, 51, 61% učencev pa je izbrani učni pripomoček uporabilo koristno, kar 

pomeni, da so z njegovo pomočjo prišli do ustrezne rešitve. 

R3: Kolikšna je stopnja motiviranosti učencev tretjega in četrtega razreda za reševanje 

nalog pisnega deljenja, kjer formalnega postopka še niso spoznali? 

Odgovor na to raziskovalno vprašanje smo dobili z anketnim vprašalnikom, ki smo ga razdelili 

vsem učencem 3. in 4. razreda, ki so reševali naloge pisnega deljenja. 

Naša hipoteza je bila, da bodo učenci za reševanje nalog visoko motivirani, kar se je tudi 

potrdilo. 48, 57 % učencev 3. in 4. razreda je odgovorilo, da so jim bile naloge všeč, saj so bile 

raznolike in so jim predstavljale izziv. Še posebno pa je bilo učencem všeč, da je bila izbira 

strategije za reševanje podanega problema njihova izbira (68,57 %). 
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C1: Raziskati katerih strategij pisnega deljenja se poslužujejo učenci tretjega in četrtega 

razreda, ki še niso bili deležni formalnega poučevanja te vsebine. 

Cilj naše raziskave je bil ugotoviti katerih strategij pisnega deljenja se poslužujejo učenci 3. in 

4. razreda, ki še niso bili deležni formalnega poučevanja te vsebine.  

Ugotovili smo, da so učenci uporabili različne strategije pisnega deljenja. Nekatere so bile 

izbrane ustrezno in so z njimi prišli do pravega rezultata, spet druge pa so bile izbrane 

neustrezno. Ustrezne strategije, ki so jih uporabili učenci, so bile: Pisno deljenje, Zakon o 

razčlenjevanju, Kolikokrat gre delitelj v deljenec, Seštevanje delitelja do želenega števila, 

Pametno poskušanje, Logično razmišljanje in Razdeljevanje didaktičnega materiala v skupine. 

Med neustrezno uporabljene strategije pa smo uvrstili: Razdeljevanje didaktičnega materiala v 

skupine po nejasnem sistemu, Razdeljevanje didaktičnega materiala v skupine in štetje skupin, 

Pisno množenje, Vsoto desetiških enot delim z deliteljem, Iskanje kombinacij števil, pri katerih 

se račun izide, Deljenje enice deljenca z deliteljem, Ostanek štejem dalje in Drugo.  

C2: Raziskati ali se uporabljene strategije pisnega deljenja učencev tretjega razreda 

razlikujejo od uporabljenih strategij učencev četrtega razreda 

Tudi odgovor na to vprašanje smo dobili v prvem delu raziskave, z opazovanjem učencev med 

samostojnim reševanjem. 

Ugotovili smo, da se uporabljene strategije pisnega deljenja učencev 3. razreda razlikujejo od 

uporabljenih strategij učencev četrtega razreda. Učenci 4. razreda so uporabili strategijo 

Pisnega deljenja (20 %), čeprav je formalno še niso spoznali, česar učenci 3. razreda niso 

naredili. Prav tako je 17,5 % učencev 4. razreda uporabilo strategijo Pisnega množenja, učenci 

3. razreda pa tudi te strategije niso uporabili. So pa učenci 3. razreda kar v 26 % uporabili 

strategijo Razdeljevanje didaktičnega materiala v skupine, medtem ko je učenci 4. razreda niso 

uporabili nikoli.  
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9. SKLEP  

V magistrskem delu je bilo v prvem delu raziskave raziskano katere neformalne strategije pri 

računih pisnega deljenja, ki jih v šoli še niso obravnavali, uporabljajo učenci 3. in 4. razreda 

osnovne šole. V tem delu raziskovanja smo ugotavljali tudi ali so uporabljene strategije 

raznolike, kako se uporabljene strategije razlikujejo med učenci 3. in 4. razreda in katera 

strategija se je izkazala za najbolj učinkovito. Zanimalo nas je tudi v kolikšni meri učenci 3. in 

4. razreda pri reševanju računov pisnega deljenja z neformalnimi strategijami uporabljajo učne 

pripomočke, če jih imajo na voljo. V prvi del raziskave so bili vključeni učenci obeh omenjenih 

razredov. Za ta namen smo uporabili individualni pristop.  

V drugem delu raziskave smo želeli ugotoviti kakšna je stopnja motiviranosti učencev 3. in 4. 

razreda za reševanje nalog pisnega deljenja s katerimi še niso bili formalno seznanjeni. V ta 

namen smo uporabili anketni vprašalnik, ki je bil sestavljen iz vprašanj, povezanih z njihovim 

reševanjem.  

V tretjem delu raziskave pa sta sodelovali razredničarki učencev tretjega in četrtega razreda. 

Razdelili smo jima vprašalnik o uporabi učnih pripomočkov v razredu. V anketnem vprašalniku 

nas je zanimalo v katerem razredu poučujeta, koliko let delovne dobe s področja poučevanja že 

imata, katere od že naštetih učnih pripomočkov prepoznata in katere nestrukturirane učne 

pripomočke poznata. Zanimalo nas je tudi kako pogosto uporabljata naštete učne pripomočke, 

v kakšne namene, in kakšen je njun odnos do uporabe učnih pripomočkov. Tudi te odgovore 

smo dobili s pomočjo anketnega vprašalnika, ki smo ga razdelili razredničarkama omenjenih 

razredov. 

Ugotovili smo, da za reševanje računov pisnega deljenja, s katerimi učenci še niso bili formalno 

seznanjeni, predznanje ni pomembno. Učenci 3. razreda so bili namreč nekoliko uspešnejši (37 

%) kot učenci 4. razreda (35 %). Uporabljene strategije so bile raznolike, kot najbolj učinkovita 

strategija pa se je izkazala strategija Razdeljevanje didaktičnega materiala v skupine, ki je bila 

uporabljena največkrat. Uporabljene strategije v 3. razredu so se nekoliko razlikovale od 

uporabljenih strategij v 4. razredu, kar lahko pripišemo obstoječemu predznanju, ki ga imajo 

učenci. Učenci 3. razreda so pogosteje uporabljali strategijo Razdeljevanje didaktičnega 

materiala v skupine (26 %), medtem ko so učenci 4. razreda pogosteje uporabljali strategijo 

Pisnega množenja (17,5 %) in pa strategijo Pisnega deljenja (20 %). Učenci 3. razreda so učne 

pripomočke uporabili v večji meri (62 %) kot učenci 4. razreda (5 %).  
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V drugem delu raziskave smo raziskovali stopnjo motiviranosti učencev 3. in 4. razreda za 

reševanje nalog pisnega deljenja, katerih še niso obravnavali. Ugotovili smo, da so jim bili 

računi zahtevni, ker tega še niso obravnavali (60 %), vseeno pa so jim bile naloge zanimive, 

ker so bili računi raznoliki in so jim predstavljali izziv (48,57 %). Učenci so razumeli, kaj naloga 

od njih zahteva, vendar bi potrebovali več usmerjanja (14, 29 %), medlo pa jih je tudi dejstvo, 

da so si lahko čisto sami izbrali, kako bodo nalogo rešili (47, 71 %). Kljub temu jim je bilo 

všeč, da je bila izbrana strategija za reševanje nalog povsem njihova izbira (68,57 %).  

Za raziskovanje tega področja smo se odločili zato, ker nas zanima, ali učenci sploh imajo 

potrebno znanje za reševanje neznanih računskih algoritmov, in ali so že obstoječe znanje 

zmožni uporabiti na tak način, da uspešno rešijo neznan problem. Menimo, da je izbrana tema 

do sedaj malo raziskana in bi lahko s podatki, pridobljenimi v raziskavi učiteljem razrednega 

pouka pomagali, da bi pri matematiki učence spodbujali k pogovoru o neformalnih metodah. 

Želimo si, da bi učitelji, bolj kot negativne vplive neformalnih metod, v ospredje postavljali 

pozitivne vplive uporabe le-teh. Spodbujanje k neformalnim metodam bi v večji meri razvijalo 

mišljenje učencev, tudi kritičnega, lažje pa bi tudi videli od kje izvira nerazumevanje 

posredovane snovi, kar bi izboljšalo splošno znanje matematike vseh učencev.  
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11. PRILOGE 

Priloga 1: Soglasje za starše  

SPOŠTOVANI STARŠI! 

Sem Tjaša Skvarča, študentka magistrskega študija Poučevanje na razredni stopnji na 

Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. 

V okviru svojega magistrskega dela bom raziskovala neformalno znanje Vaših otrok pri pisnem 
deljenju. Raziskovala bom, kako bi se učenci lotili reševanja nalog, ki jih še ne poznajo. To 
bom preverjala s kratkim testom, na razpolago pri reševanju bodo imeli učne pripomočke, ki 
jim bodo predhodno razloženi.  

Raziskava bo anonimna. Vse dobljene rezultate bom uporabila izključno za potrebe 
magistrskega dela. 

Prosim Vas, da s podpisom dovolite sodelovanje Vašega otroka pri raziskavi. Vnaprej se Vam 
iskreno zahvaljujem. 

Tjaša Skvarča 

....................................................................................................................................................... 

 

SOGLASJE 

 

Spodaj podpisani/-a _____________________________________________ (ime in priimek) 

 

                                          soglašam     /     ne soglašam     (obkrožite), 

 

da moj otrok ________________________________________ (ime in priimek) sodeluje v 
raziskavi za pripravo magistrskega dela. Seznanjen/-a sem, da bo raziskava anonimna in da 
bodo rezultati uporabljeni izključno za raziskovalne namene. 

 

Datum: ______________________  Podpis:______________________ 
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Priloga 2: Anketni vprašalnik za učence 3. in 4. razreda  

VPRAŠALNIK  

 

Ime in priimek: _____________________          Razred: ____________ 

 

Ali so se vam naloge zdele zahtevne? 

a) Ne, računi so bili enostavni.  
b) Da, računi so bili zahtevni. Tega v šoli še nismo obravnavali, zato nisem vedel/-a, kako 

naj se lotim reševanja.  
c) Se ne morem odločiti.  
d) Drugo: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Ali so se vam zdele naloge zanimive? 

a) Ne. Računi so bili prezahtevni. 
b) Ne. Naloge so bile sestavljene samo iz računov, lahko bi bile drugače oblikovane.  
c) Da. Bili so različni računi, ki so mi predstavljali izziv, zato so mi bile naloge všeč. 
d) Da. Všeč mi je bilo, da so lahko pri reševanju uporabljali učne pripomočke. 
e) Drugo: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Si uporabljal učna ponazorila, ki si jih imel na voljo? 

a) Ne.  
b) Da. 

Zakaj?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Si razumel/-a, kaj naloga zahteva od tebe? 

a) Da. Vedel/-a sem kaj morem narediti.  
b) Da. Razumel/-a sem navodilo, vendar me je malo zmedlo, ker sem si lahko čisto sam/-

a izbral/-a, kako bom nalogo reševal/-a.  
c) Da, vendar bi potreboval/-a bi več usmerjanja med samim reševanjem nalog.  
d) Navodila niso bila jasna.  
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e) Drugo: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Ali ti je bilo všeč, da si imel/-a pri reševanju nalog prosto pot? 

a) Da. Všeč mi je bilo, da je bila izbira strategije za reševanje naloge povsem moja 
izbira.  

b) Ne. Raje imam reševanje nalog po znanih korakih.  
c) Se ne morem odločiti. Všeč mi je bilo, da sem lahko izbral/-a svojo pot reševanja, 

vendar me je motilo, ker nisem dobil namiga o tem, ali sem se naloge pravilno lotil/-a.  
d) Drugo: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Kako uspešen si bil po tvojem mnenju pri reševanju nalog? Obkroži. 

 (1 pomeni neuspešen, 5 zelo uspešen) 

 

1 2 3 4 5 
 

 

 

Ti je matematika kot učni predmet všeč? 

a) Da.  
b) Ne. 

Zakaj?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Kakšna je tvoja povprečna ocena pri matematiki? 

___________________________________________________________________________ 

PRIPRAVILA: Tjaša Skvarča,  

študentka 1. letnika Poučevanje na razredni stopnji 
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Priloga 3: Anketni vprašalnik za učiteljici 

Pozdravljeni! 

Sem Tjaša Skvarča, študentka magistrskega študija Poučevanje na razredni stopnji na 

Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. Pripravljam magistrsko nalogo o formalnem in 

neformalnem znanju učencev 3. in 4. razreda osnovne šole pri pisnem deljenju. Ker so učenci 

imeli možnost uporabiti tudi učne pripomočke, imam za Vas pripravljen vprašalnik o uporabi 

le-teh. Vprašalnik je anonimen. Vsi odgovori, ki jih bom pridobila v vprašalniku, bodo 

uporabljeni izključno v raziskovalne namene. Prosim Vas za čimbolj iskrene odgovore, ki me 

bodo pripeljali do najbolj realnih rezultatov.  

1. Odgovorite na vprašanje tako, da na črto ob vprašanju napišete številko.  

Kateri razred poučujete? _______________________________________________________ 

Koliko let delovne dobe imate? __________________________________________________ 

2. Katere učne pripomočke poznate? Obkroži črko pred odgovorom.  

a) link kocke                         

b)  pozicijsko računalo       

c) ponazorila desetiških enot (Dienesova ponazorila …)     

 

d) številski trak   

 

3. Katere nestrukturirane didaktične pripomočke pri pouku aritmetike še 

uporabljate? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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4. Kako pogosto uporabljate naslednje pripomočke? 

UČNI 
PRIPOMOČEK 

PRI VSAKI 
URI 

MATEMATIKE 

NEKAJKRAT 
NA 

TEDEN 

ENKRAT 
NA 

TEDEN 

VSAK 
DRUG 
TEDEN 

ENKRAT 
NA 

MESEC 

NIKOLI 

DIENESOVA 
PONAZORILA 

      

LINK KOCKE       

POZICIJSKO 
RAČUNALO 

      

NESTRUKTURIRAN 
UČNI 

PRIPOMOČEK 

      

 

5. V kakšne namene najpogosteje uporabljate učne pripomočke? 

a) Za uvod v obravnavo nove vsebine. 

b) Za razlago snovi učno šibkejšim učencem.  

c) Jih ne uporabljam.  

d) Da si učenci lažje predstavljajo, ni pomembno v katerem delu obravnave.  

e) Drugo:  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

6. Ali vam šola nudi zadostno količino učnih pripomočkov? 

a) Da. Dobim jih vedno, kadar jih želim v zadostni količini za vse učence.  

b) Da, vendar je potrebno veliko usklajevanja z ostalimi razredi/oddelki.  

c) Ne, ni jih dovolj za vse učence.  

d) Ne, sploh jih nimamo.  

 

7. Kako se znajdete v primeru, ko v šoli nimate učnega pripomočka oz. ga ni v 

zadostni količini? 

a) Izdelam ga sam/-a.  

b) Kupim ga iz lastnih sredstev.  

c) Uporabim druge predmete (pokrovčki, slamice …) 
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d) Izdelam ga skupaj z učenci. 

e) Podam natančna navodila, kako učni pripomoček izdelati doma.  

f) Učnega pripomočka ne uporabim.  

 

8. Kakšen je vaš odnos do učnih pripomočkov? 

a) Zdijo se mi zelo koristni, saj si učenci lahko z njihovo pomočjo bolje predstavljajo 

matematični pojem ali postopek. 

b) Rad/-a bi jih uporabila, pa jih šola nima dovolj.  

c) Zdijo se mi koristni, vendar jih ne uporabim rad/-a, saj je v razredu velik hrup, vsi učenci 

pa ne pridejo do enakih pričakovanih znanj.  

d) Zdijo se mi potrata časa.  

 

9. Kako ocenjujete svojo kompetentnost za delo z učnimi pripomočki? (1 pomeni zelo 

slabo, 5 zelo dobro). 

1 2 3 4 5 

 

Hvala za sodelovanje! 

 

 

 

 

 


