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POVZETEK 

Izmed šolajočih učencev je kar med 5 % in 9 % takih učencev, ki imajo izrazite in 

vztrajne težave z usvajanjem matematičnih znanj in spretnosti. Skupina učencev z 

izrazitimi učnimi težavami je heterogena, skupna lastnost teh učencev pa so izrazite 

težave pri usvajanju matematičnih znanj in spretnosti. Čim zgodnejše odkr ivanje 

učencev z izrazitimi učnimi težavami pri matematiki je pomembno, ker z zgodnjo in 

učinkovito obravnavo lahko omilimo ali preprečimo nastop negativnih posledic učnih 

težav.  

Glede na raziskave je učencem z izrazitimi težavami pri učenju matematike pogosto 

skupno to, da nimajo razvitega občutka za števila in količine v enaki meri kot njihovi 

vrstniki brez težav, slabše razvit občutek za števila in količine pa naj bi bil napovednik 

pojava učnih težav pri matematiki. Občutek za števila in količine je konstrukt, za 

katerega v literaturi ne obstaja enotna definicija, je pa temeljni predpogoj za uspešno 

usvajanje matematičnega  znanja. Avtorji prepoznavajo tri vrste pojmovanj občutka za 

števila in količine: notranji, temeljni in uporabni občutek za števila in količine.  

V našem magistrskem delu smo upoštevali pojmovanje temeljnega občutka za števila 

in količine, in sicer se občutek za števila in količine pojmuje kot fluentnost v ocenjevanju 

količine, zmožnost prepoznavanja nesmiselnih rezultatov, fleksibilnost pri miselnem 

računanju in zmožnost predstavljanja različnih reprezentacij števil in uporabo 

najprimernejše reprezentacije.  

Raziskave kažejo, da naj bi posledice šibko razvitega občutka za števila in količine 

pomembno vplivale na vseživljenjsko učenje matematike. Za uspešno razvijanje 

občutka za števila in količine je ključno zgodnje prepoznavanje učencev z nezadostno 

razvitim občutkom za števila in količine in nato čimprejšnja in ustrezna obravnava 

učencev.  

Cilj našega magistrskega dela je bil zasnovati in v praksi preizkusiti preizkus občutka 

za števila in količine v 3. razredu in tako specialnim in rehabilitacijskim pedagogom ter 

drugim strokovnim delavcem ponuditi instrumentarij, ki bi jim pomagal pri oceni 

razvitosti občutka za števila in količine pri učencih. Preizkus občutka za števila in 

količine smo izvedli s 50 učenci 3. razreda, za katere so strokovni delavci na šoli 

zaznali, da imajo izrazite učne težave pri matematiki. Učenci so prihajali iz 19-ih šol iz 

osrednjeslovenske regije. Vzorec so sestavljale 3 podskupine: učenci, usmerjeni v 

program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo (N = 21), učenci brez 

odločbe o usmeritvi (N = 22) in učenci v postopku pridobivanja odločbe (N = 7). 

Preizkus smo izvedli tudi s kontrolno skupino učencev 3. razreda (N = 9), ki pri 

matematiki nimajo izrazitih učnih težav. 

Vzporedno smo razrednikom vključenih učencev razdelili vprašalnik, v katerem smo 

jih prosili, da na tristopenjski ocenjevalni lestvici označijo, v kolikšni meri po njihovem 

mnenju učenec obvlada določeno matematično znanje. Postavke vprašalnika za 

razrednike so se ujemale z nalogami na preizkusu, nismo pa v vprašalnik za razrednike 
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zajeli vseh nalog preizkusa. Zanesljivost preizkusa in vprašalnika smo preverili s 

Cronbachovim koeficientom alfa.  

Rezultati so potrdili, da so učenci z izrazitimi učnimi težavami na preizkusu razvitosti 

občutka za števila in količine učencev v 3. razredu dosegli statistično pomembno manj 

točk kot učenci iz kontrolne skupine. Ugotovili smo, da imajo najvišjo napovedno 

vrednost za doseganje točk na preizkusu razvitosti občutka za števila in količine za 3. 

razred naloge določanja predhodnika in naslednika, matematične besedilne naloge, 

naloge razumevanja koncepta mestnih vrednosti, nastavljanja vsote denarja, urejanja 

števil, štetja na pamet, prirejanja števil h količini, urejanja količin in razdruževanja.  

Rezultati so pokazali tudi, da med rezultatom učencev na preizkusu razvitosti občutka 

za števila in količine za 3. razred in spolom ni prisotne statistično pomembne razlike in 

da je med rezultatom učencev na preizkusu in povprečno oceno pri matematiki ter med 

razrednikovo oceno uspešnosti reševanja nalog in izkazano uspešnostjo pri 

pripadajočih nalogah na preizkusu prisotna statistično pomembna povezanost. 

Ugotovili smo, da ni prisotne statistično pomembne razlike v rezultatu učencev na 

preizkusu glede na podskupino izrazitih učnih težav. 

 

Ključne besede: izrazite učne težave pri matematiki, občutek za števila in količine, 

preizkus razvitosti občutka za števila in količine, tretješolci 
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ABSTRACT 

 

Among the schooling pupils, there are between 5 % and 9 % of such pupils who have 

significant and persistent difficulties in acquiring mathematical knowledge and skills. A 

group of pupils with significant learning difficulties is heterogeneous and the common 

characteristic of these pupils is that they have significant problems in the acquisition of 

mathematical knowledge and skills. The early detection of pupils with significant 

learning difficulties in Mathematics is vital, because early and effective treatment can 

diminish or prevent the onset of the negative consequences of learning difficulties.  

According to research, pupils with significant difficulties in Mathematics often have in 

common that they do not have such a developed number and quantity sense as their 

peers. A less developed number and quantity sense is supposed to be a predictor of 

the emergence of learning difficulties in Mathematics. A number and quantity sense is 

a construct, for which there is no single definition in the literature, but it is a fundamental 

precondition for the successful acquisition of mathematical knowledge. Authors 

recognize three types of notions of number and quantity sense: an inner, basic and 

useful number and quantity sense.  In our master's degree thesis, we considered the 

concept of a fundamental number and quantity sense in which the number and quantity 

sense is perceived as fluency in quantity estimation, the ability to recognize 

meaningless results, the flexibility in mental calculation, and the ability to represent 

different representations of numbers and the use of the most appropriate 

representation. Research shows that the effects of a weakly developed number and 

quantity sense have a significant impact on lifelong learning in Mathematics. For a 

successful development of a number and quantity sense, early recognition of pupils 

with an insufficiently developed number and quantity sense is crucial, and then an 

immediate and appropriate treatment of pupils.  

The goal of our master's degree thesis was to design and use the test of the number 

and quantity sense in the 3rd grade, which would be available to specialists and 

rehabilitation pedagogues and other professionals to help them evaluate the 

development of the number and quantity sense in pupils. A test of the number and 

quantity sense was carried out with 50 pupils of the 3rd grade, who were perceived by 

professional staff at school that they had significant learning difficulties in Mathematics. 

The pupils came from 19 schools of the central region of Slovenia. The sample 

consisted of 3 subgroups: pupils who are directed into a programme with customized 

implementation and further professional assistance (N = 21), pupils without a program 

of customized implementation and further professional assistance (N = 22) and pupils 

in the process of obtaining a programme of customized implementation and further 

professional assistance (N = 7). The experiment was also conducted with a control 

group of pupils of the 3rd grade (N = 9) who do not have significant learning difficulties 

in Mathematics.  

At the same time, we distributed the questionnaires to the teachers of the pupils and 

asked them to indicate on the three-tier assessment scale the extent to which in their 
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opinion the pupil has mastered certain mathematical knowledge. The questionnaire 

settings for teachers tally with the test tasks, but we did not include all the experiment 

tasks in the teachers’ questionnaire. We tested the reliability of the test and the 

questionnaire with Cronbach's alpha coefficient.  

The results confirmed that pupils with significant learning difficulties achieved 

statistically significantly less points than pupils from the control group in the test of the 

development of the number and quantity sense of 3rd grade. We have established that 

the highest predictive value for achieving points in the test of the development of the 

number and quantity sense for the 3rd grade have the task of determining the 

predecessor and successor, the mathematical textual task, the task of understanding 

the concept of place values, setting the sum of money, numbering, counting, arranging 

numbers to quantity, managing quantity and decomposition.  

The results also showed that there is no statistically significant difference between the 

pupils’ results in the number and quantity sense of the 3rd grade and gender. A 

statistically significant connection also exists between the pupils’ results in the test and 

the average grade in Mathematics and between the teacher’s assessment of the 

success of solving the tasks and demonstrated pupil’s performance in the 

corresponding tasks in the test. We have found that there is no statistically significant 

difference in the pupils’ results in the test with respect to subgroups of pupils with 

significant learning difficulties. 

 

Key words: significant learning difficulties in Mathematics, number and quantity sense, 

test of the development of number and quantity sense, third-grade students 
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1 UVOD 
 

Primanjkljaji na področju učenja matematike so vseživljenjski (Kavkler, 2011a). Učne 

težave pri matematiki lahko izhajajo iz primanjkljajev v reprezentaciji ali predelovanju 

informacij na enem ali več matematičnih področjih (npr. aritmetika, algebra, geometrija, 

merjenje itd.) ali primanjkljajev v eni ali več sposobnostih znotraj teh področij (npr. 

vidno-prostorsko mišljenje, logično sklepanje, občutek za števila in količine itd.) (Geary 

in Hoard, 2005).  J. Vipavc in M. Kavkler (2005) in Geary (1990, v Berch in Mazzocco, 

2007) govorijo o dveh skupinah učencev s težavami pri učenju matematike glede na 

izvor težav – specifične učne težave in splošne učne težave.  Specifične učne težave 

so nevrološko pogojene in jih delimo na specifične učne težave pri aritmetiki in 

diskalkulijo, Zakon o osnovni šoli (2006) jih uvršča med učence s primanjkljaji na 

posameznih področjih učenja. Splošne učne težave pa so okoljsko pogojene in ne 

spadajo pod primanjkljaje na posameznih področjih učenja. V literaturi in v poročilih 

raziskav se pogosto o nevrološko in okoljsko pogojenih učnih težavah pri matematiki 

govori združeno, saj v izidih pri testiranju matematičnega funkcioniranja med njimi ni 

jasno merljivih razlik (Bird, 2017). Tudi Sousa (2008, v Kavkler, 2011b) v skupino 

učencev s težavami pri matematiki uvršča vse učence, za katere so pri matematiki 

značilni nižji dosežki in nimajo motnje v duševnem razvoju. To skupino smo 

poimenovali skupina učencev z izrazitimi učnimi težavami pri matematiki. Ta izraz smo 

v našem magistrskem delu uporabili zaradi tega, ker zaobjema vse učence, ki so bili 

vključeni v raziskavo. Izraz učenci s primanjkljaji na posameznih področjih je namreč 

ožji in zajema zgolj učence, ki so usmerjeni v program s prilagojenim izvajanjem in 

dodatno strokovno pomočjo. Skupina učencev z izrazitimi težavami pri matematiki naj 

bi zajemala učence, katerih funkcioniranje pri matematiki spada pod 35. percentil 

(Gersten, Jordan in Flojo, 2005) in imajo primanjkljaje na področju učenja matematike, 

ki ovirajo uspešno usvajanje zahtevanega matematičnega znanja in spretnosti (Lerner, 

1997, v Vipavc in Kavkler, 2015; Sousa, 2008, v Vipavc in Kavkler, 2015).  

M. Kavkler (2011a) navaja, da specifične učne težave pri matematiki običajno 

diagnosticiramo v tretjem razredu osnovne šole. Nekatere učence se lahko odkrije še 

precej pozneje, ko se pri matematiki znatno poveča številski obseg, naloge postanejo 

kompleksnejše in abstraktnejše, tempo dela v razredu pa hitrejši. Čim zgodnejše 

odkrivanje učencev z izrazitimi učnimi težavami pri matematiki je pomembno, saj z 

zgodnjo in učinkovito obravnavo lahko omilimo ali preprečimo nastop negativnih 

posledic učnih težav (Kavkler, 2011b). Učenci z učnimi težavami morajo biti zato čim 

prej odkriti in deležni ustreznega načina pomoči. Pogosto pa se zgodi, da so prepozno 

in nezadostno obravnavani (Aubrey, Tancig, Magajna in Kavkler, 2000, v Kavkler, 

2011b). Pri kakovostnem in pravočasnem odkrivanju učencev z izrazitimi učnimi 

težavami pri učenju matematike nam pomaga 5-stopenjski model odziva na obravnavo 

(Kavkler, 20111b).  
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V strokovni literaturi zasledimo, da je pojav izrazitih učnih težav pri matematiki povezan 

z nerazvitostjo občutka za števila in količine (Butterworth, Varma in Laurillard, 2011; 

Dehaene, 2011). Učenci s slabše razvitim občutkom za števila in količine dosegajo 

pomembno nižje rezultate pri matematiki v primerjavi z učenci brez težav pri učenju 

matematike (Kroesbergen in Dijk, 2015). Napovednik pojava izrazitih učnih težav pri 

matematiki naj bi bil slabše razvit občutek za števila in količine. Učenci z izrazitimi 

težavami pri učenju matematike nimajo razvitega občutka za števila in količine v enaki 

meri kot njihovi vrstniki brez teh težav (Berch, 2005).   

V literaturi lahko najdemo kar nekaj različnih opredelitev občutka za števila in količine. 

Avtorji o opredeljevanju občutka za števila in količine celo pravijo, da je ta koncept 

težko opredeliti, toda lahko prepoznati (Case, 1998, v Gersten in Chard, 1999; Griffin, 

2004, v Sayers, Andrews in Björklund Boistrup, 2016). Najpogosteje avtorji 

prepoznavajo naslednje komponente občutka za števila in količine: razumevanje 

koncepta števila, sistematično štetje, zavedanje povezave med številom in količino, 

razlikovanje različnih količin predmetov, razumevanje različnih reprezentacij števila, 

ocenjevanje, preproste aritmetične spretnosti, zavedanje številskih vzorcev (Jordan, 

Glutting in Ramineni, 2008; Sayers idr., 2016; Sayers in Andrews, 2014; Sayers in 

Andrews, 2015). Avtorji Gersten, Clarke, Haymond, in Jordan (2011) so predstavili 

vidike številskega funkcioniranja oz. komponente občutka za števila in količine, ki imajo 

glede na raziskave največjo veljavnost pri odkrivanju rizičnih učencev za izrazite 

težave pri učenju matematike: primerjava količin, učinkovito štetje, priklic osnovnih 

aritmetičnih dejstev seštevanja in odštevanja, reševanje besedilnih problemov in 

prepoznavanje števk. 

Za uspešno razvijanje občutka za števila in količine je ključno zgodnje prepoznavanje 

učencev z nezadostno razvitim občutkom za števila in nato čimprejšnja in ustrezna 

obravnava učencev. Občutek za števila in količine je ključnega pomena za učenčevo 

uspešno usvajanje matematičnih spretnosti in znanj med celotnim izobraževalnim 

obdobjem. Zato smo se odločili, da bo tema našega magistrskega dela občutek za 

števila in količine v 3. razredu, in si zastavili cilj, da v okviru magistrskega dela 

zasnujemo preizkus občutka za števila in količine za 3. razred, ki bo strokovnim 

delavcem na šolah lahko v pomoč pri zgodnjem odkrivanju učencev s šibko razvitim 

občutkom za števila in količine v 3. razredu. 
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2 UČNE TEŽAVE PRI MATEMATIKI 
 

Izmed šolajočih učencev je kar med 5 % in 9 % takih učencev, ki imajo izrazite težave 

pri učenju matematike (Geary, 2004; Fuchs idr., 2010). Raziskave kažejo, da je število 

učencev, pri katerih so prisotne izrazite težave usvajanja matematičnih spretnosti in 

znanj, primerljivo s številom učencev s težavami usvajanja bralno-napisovalnih 

spretnosti (Bynner in Parsons, 1997, v Butterworth, 2005; Gabrieli, 2009, v 

Butterworth, Varma in Laurillard, 2011; Geary, Hoard in Hamson, 1999). 

Primanjkljaji na področju učenja matematike so vseživljenjski (Kavkler, 2011a). Učne 

težave pri matematiki lahko izhajajo iz primanjkljajev v reprezentaciji ali predelovanju 

informaciji na enem ali več matematičnih področjih (npr. aritmetika, algebra, 

geometrija, merjenje itd.) ali primanjkljajev v eni ali več sposobnostih znotraj teh 

področij (npr. vidno-prostorsko mišljenje, logično sklepanje, občutek za števila in 

količine itd.) (Geary in Hoard, 2005). 

Pri mnogo učencih se učne težave pri matematiki sopojavljajo z motnjami branja in 

pisanja ter motnjo pozornosti in hiperaktivnosti (ADHD). Pri učencih s sopojavnostjo 

učnih težav pri matematiki in bralno-napisovalnih motenj posledično pogosteje pride 

do težav pri reševanju matematičnih besedilnih problemov in točnosti izvajanja 

aritmetičnih postopkov (Geary in Hoard, 2005).   

 

2.1 IZZIVI PRI OPREDELJEVANJU UČNIH TEŽAV PRI UČENJU 

MATEMATIKE 

 

Opredelitev učnih težav pri matematiki ni lahka naloga (Berch in Mazzocco, 2007). V 

svetovni literaturi lahko zasledimo cel spekter različnih opredelitev učnih težav pri 

matematiki. Raziskovalci se strinjajo v nekaterih kriterijiih, manjkajo pa natančno 

določeni standardni kriteriji, ki bi omogočili posploševanje ugotovitev iz različnih študij. 

Predpogoj za standarne kriterije je uporaba enotne terminologije, ki prav tako ni 

poenotena pri različnih avtorjih (Berch in Mazzocco, 2007). Različnost izrazov, s 

katerimi različni avtorji označujejo splošne in specifične učne težave pri matematiki, je 

dejavnik, ki dodatno otežuje preučevanje učencev. Nekateri izmed izrazov, ki se 

pojavljajo, so: diskalkulija, akalkulija, specifična razvojna motnja aritmetičnih veščin, 

računska legastenija, motnja računanja, specifične učne težave pri učenju matematike 

ali aritmetike itd. (Kavkler, 2011a). 

Pri oblikovanju enotne definicije Berch in M. Mazzocco (2007) prepoznavata naslednje 

dejavnike, ki prispevajo k temu, da oblikovanje enotne definicije učnih težav pri 

matematiki ni enostavno:  

– Učenje matematike vključuje širok spekter spretnosti in znanj, ki jih mora 

učenec usvojiti, pri opredeljevanju težav pri matematiki pa morajo biti vzeti v ozir 

vsi različni vzroki težav  in cel spekter manifestacij teh težav. Tako imajo različni 
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učenci pri matematiki lahko primanjkljaje na področju usvajanja matematičnih 

principov, postopkov in/ali reševanja problemov, vse to pa se manifestira kot 

nezadostno obvladovanje osnovnih veščin, uporaba nezrelih strategij 

računanja, počasnejši tempo reševanja nalog, netočno računanje ali slabo 

prepoznavanje matematičnih načel.  

– V letih šolanja se povečuje zahtevana kompleksnost matematičnih spretnosti. 

Razvojna pot učenja matematike mora  biti upoštevana pri oblikovanju definicije 

učnih težav pri matematiki, kar pa oteži oblikovanje enotne definicije. Nasprotno 

je pri opredeljevanju težav branja lažje, ker so bili prepoznani zgodnji kazalci 

bralnih težav, ki kot pomembni kazalci ostajajo tudi pri starejših učencih. Poleg 

tega se narava zahtevanih spretnosti za uspešno branje za razliko od 

matematičnih med leti šolanja minimalno spreminja 

– O nekaterih matematičih področjih, kot sta npr. geometrija in algebra, in tudi o 

običajnem matematičnem razvoju ter z njim povezanih spretnosti je znanega 

premalo, da bi to znanje lahko predstavljajo sistematično teoretično izhodišče 

za študijo razvojne poti izrazitih učnih težav (Geary, 1996). 

 

Strokovnjaki se pri ocenjevanju stopnje in vrste težav pri matematiki pogosto zanašajo 

na standardizirane teste, ki preverjajo uspešnost učenčevega funkcioniranja na 

različnih področjih matematičnih veščin, in jih kombinirajo s testi inteligentnosti (Geary 

in Hoard, 2005). Dosežek, ki spada v spodnjih 25 ali 30 percentilov rezulatov pri testih 

matematičnih dosežkov v kombinaciji s povprečnim ali nadpovprečnim IQ-jem, naj bi 

bil pokazatelj prisotnosti specifičnih učnih težav pri matematiki (Geary, Hamson in 

Hoard, 2000). 

Teoretično izhodišče za razumevanje matematičnega razvoja učencev z izrazitimi 

učnimi težavami pri matematiki predstavlja študija matematičnega razvoja učencev 

brez teh težav (Geary idr., 1999).  

V shemi št. 1 je prikazan teoretični okvir za študij učnih težav pri matematiki, kot ga 

predstavljata Geary in M. Hoard (2005, str. 260). V shemi je ponazorjeno, da je 

obvladovanje vsake aritmetične spretnosti odvisno od konceptualnega razumevanja 

aritmetične spretnosti in proceduralnega znanja, ki podpira reševanje konkretnih 

matematičnih problemov. Obvladovanje konceptualnih in proceduralnih kompetenc je 

odvisno od podpornih kognitivnih sistemov, ki so potrebni za ustrezno predelovanje 

informacij, vzdrževanje pozornosti, predstavitev in obdelavo jezikovnih in vidno-

prostorskih informacij (prav tam).  
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MATEMATIČNA SPRETNOST 

Npr. mestne vrednosti 

Podporne spretnosti 

KONCEPTUALNE 

Npr. znanje, da je 10 enic enako 1 

desetica 

PROCEDURALNE 

Npr. menjava 10 enic za 1 desetico 

Centralni izvršilni sistem 

Kontrola pozornosti in inhibicije predelovanja informacij 

Jezikovni sistem Vidno-prostorski sistem 

Predstavitev 

informacij 

Obdelava 

informacij 

Predstavitev 

informacij 

Obdelava 

informacij 

Shema 1: Teoretični okvir podpogojev za uspešno obvladovanje matematične 

spretnosti (Geary in Hoard, 2005, str. 260) 

 

2.2 IZVORI UČNIH TEŽAV PRI MATEMATIKI 

 

J. Vipavc in M. Kavkler (2005) in Geary (1990, v Berch in Mazzocco, 2007) govorijo o 

dveh skupinah učencev s težavami pri učenju matematike glede na izvor težav. V tabeli 

št. 1 smo ponazorili razlike med obema skupinama učencev. 

 

Tabela 1: Razlike med specifičnimi in splošnimi učnimi težavami pri matematiki 

Vrsta učnih 

težav pri 

matematiki 

Specifične učne težave Splošne učne težave 

Osrednji 

izvor učnih 

težav pri 

matematiki 

Notranji – NEVROLOŠKO 

POGOJENE 

Zunanji – OKOLJSKO 

POGOJENE 

Predmeti, pri 

katerih se 

težave 

pojavljajo 

najizrazitejše 

Matematika Vsi izobraževalni predmeti 
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Dodatni 

primanjkljaji, 

ki jih lahko 

ima učenec 

Zaznavanje in predelovanje 

informacij, pozornost, 

pomnjenje, mišljenje, 

računanje, koordinacija, 

komunikacija, branje, pisanje, 

pravopis, socialna 

kompetentnost, čustveno 

dozorevanje (Kavkler, 2011b) 

Motnja pozornosti in 

hiperaktivnosti, podpovprečne in 

mejne intelektualne sposobnosti 

Vztrajanje 

težav 

Ne izzvenijo kljub ustreznemu 

poučevanju, zadostni podpori 

in pomoči. 

Ob ustreznem poučevanju, 

zadostni podpori in pomoči 

sčasoma izzvenijo. 

Pomoč po 5- 

-

stopenjskem 

modelu 

1.–5. stopnja (dobra 

poučevalna praksa, pomoč 

šolske svetovalne službe, 

dodatna individualna in 

skupinska pomoč, mnenje in 

pomoč zunanje ustanove, 

usmeritev v program s 

prilagojenim izvajanjem in 

dodatno strokovno pomočjo) 

1.–4. stopnja (dobra poučevalna 

praksa, pomoč šolske svetovalne 

službe, dodatna individualna in 

skupinska pomoč, mnenje in 

pomoč zunanje ustanove) 

Angleški 

izraz po M. 

Mazzocco 

(2007) 

Mathematical difficulties Mathematical disabilities 

 

Nekateri avtorji, npr. Sousa (2008, v Kavkler, 2011b), poleg notranjih in okoljsko 

pogojenih vzrokov omenjajo še kombinirane vzroke matematičnih težav.   

 

2.2.1 Nevrološko pogojene težave pri učenju matematike 

 

Nevrološko pogojene učne težave se razprostirajo na kontinuumu od lažjih do težjih, 

so notranjega izvora in niso posledica motenj v duševnem razvoju ali neustreznih 

načinov poučevanja (Geary, 1994). Tudi v opredelitvi Svetovne zdravstvene 

organizacije (ICD-11, 2018) je navedeno, da specifične učne težave pri matematiki 

vključujejo primanjkljaje aritmetičnih sposobnosti in spretnosti in obvladovanje 

osnovnih računskih sposobnosti ter ne izvirajo iz motnje v duševnem razvoju ali iz 

neustreznega načina poučevanja. Poleg tega se nanašajo bolj na obvladovanje 

osnovnih aritmetičnih sposobnosti in spretnosti, v manjši meri pa na abstraktne 

sposobnosti in spretnosti iz algebre, trigonometrije in geometrije (Magajna, Kavkler, 

Čačinovič Vogrinčič, Pečjak in Bregar Golobič, 2008; MKB-10-AM, 2013). 

Najpogostejše nevrološko pogojene ovire, ki pripomorejo k pojavu izrazitih učnih težav 

pri matematiki, so: 
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– težave s pomnjenjem, priklic in uporaba aritmetičnih dejstev in strategij ter 

slabše razvite strategije (ovirajo razvoj konceptualnega znanja računskih 

operacij, priklic matematičnih dejstev in formul, reševanje besedilnih nalog). Da 

npr. učenec lahko poda pravilni odgovor na vprašanje, katero število je bolj 

oddaljeno od števila 8, npr. število 11 ali 15 , si mora kot predpogoj zapomniti 

in avtomatizirati preko 100 osnovnih dejstev seštevanja (Fias in Fischer, 2005; 

Gersten in Chard, 1999; Geary, 1994). 

– težave z usvajanjem konceptualnega znanja, ki se kaže v pomanjkanju 

razumevanja konceptov, ki so v ozadju računskih operacij (Fias in Fischer, 

2005; Geary 1994). 

– težave s procesiranjem velikosti števila (Noël, Rousselle in Mussolin, 2005), 

obvladovanje pojma števila, štetje (Geary, 1994). 

– jezikovne in komunikacijske težave (ovirano je pisanje in branje matematičnih 

besedil ter razumevanje navodil, manj učinkovita izmenjava matematičnih idej 

in strategij reševanja matematičnih problemov) (Montague, 1997). 

– primanjkljaji, povezani s procesi in strategijami reševanja besednih problemov 

(vplivajo na razumevanje besedilnih nalog in na prevod besednega problema v 

matematični jezik) (Magajna idr., 2008). 

– vizualno-prostorski primanjkljaji (Fias in Fischer, 2005; Montague, 1997). 

 

SPECIFIČNE ARITMETIČNE UČNE TEŽAVE 
 

Specifične aritmetične učne težave se pojavljajo na celotnem kontinuumu, od lažjih do 

težjih (Magajna idr., 2008). 

Glede na kognitivni vzrok težav Geary (1994; Geary in Hoard, 2005) loči tri različne 

podtipe težav pri matematiki pri učencih z nevrološko pogojenimi izrazitimi težavami 

pri učenju matematike. 

– Semantični podtip 

Pojavljajo se težave s semantičnim spominom in vključuje težave s 

predstavljanjem aritmetičnih dejstev in priklicom informacij iz dolgoročnega 

spomina ter njihovo obdelavo v delovnem spominu. Učenci, ki imajo težave pri 

matematiki zaradi tovrstnih primanjkljajev, imajo težave s priklicom osnovnih 

aritmetičnih dejstev, kot je npr. 13 + 4, tudi po dolgotrajnem in vztrajnem 

utrjevanju. Ti učenci si pri računanju redkeje pomagajo s priklicom aritmetičnih 

dejstev, pogoste so tudi težave z napačnim priklicem. Prav tako v prvih letih 

šolanja naredijo pri štetju veliko napak (Geary, 1994; Geary in Hoard, 2005). 
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– Proceduralni podtip 

Najbolj izrazite so težave pri izvajanju aritmetičnih postopkov, kot je npr. 

menjava desetih enic v desetico in prenos te desetice k ostalim deseticam pri 

seštevanju. Ti učenci pogosteje pri računanju uporabljajo osnovnejše strategije, 

pri čemer pogosteje naredijo napake. Pogosto imajo tudi težave z 

razumevanjem konceptov, ki ležijo v ozadju izvajanja določenih postopkov 

(Geary, 1994; Geary in Hoard, 2005). 

– Vizualno-prostorski podtip 

Pojavljajo se težave z vidnim predstavljanjem. Posledično se kažejo 

primanjkljaji pri vizualnem predstavljanju številskih informacij, pri rotiranju števil, 

reševanju nalog, ki zahtevajo vizalno-prostorsko predstavljivost, in pri 

razumevanju koncepta racionalnih števil ter pri reševanju geometrijskih nalog. 

Vidno-prostorski podtip učencev povezujejo z desno hemisfernimi težavami v 

obdelovanju informacij (Geary, 1994; Geary in Hoard, 2005). Vidno-prostorsko 

predelovanje informacij je namreč neločljivo povezano s predelovanjem števil 

in nasploh z matematičnimi spretnostmi (Fias in Fischer, 2005). Raziskave so 

pokazale, da mnogo učencev preraste primanjkljaje z izvajanjem aritmetičnih 

postopkov, medtem ko se težave s priklicom aritmetičnih dejstev kažejo za 

vztrajnejše (Geary, 1994; Geary, 2005, v Berch in Mazzocco, 2007; Gersten in 

Chard, 1999). 

 

RAZVOJNA DISKALKULIJA 
 

Razvojna diskalkulija je stanje, ki vpliva na sposobnost usvajanja aritmetičnih 

spretnosti. Učenci z diskalkulijo imajo težave z razumevanjem preprostih številskih 

konceptov, pomanjkanje intuitivnega razumevanja števil in imajo težave z učenjem 

dejstev in postopkov. Če pri računanju podajo pravilen odgovor ali uporabijo ustrezen 

postopek, lahko to naredijo zgolj mehansko in brez zaupanja v svoje sposobnosti 

računanja (Bird, 2017). 

Razvojna diskalkulija je povezana s slabšim deklarativnim, proceduralnim in 

konceptualnim znanjem (Magajna idr., 2008). Učenci imajo težave z ocenjevanjem 

količin, z razumevanjem številskih konceptov ter aritmetičnim učenjem, pogosto tudi s 

štetjem nazaj. Učencem z diskalkulijo so skupni primanjkljaji priklica aritmetičnih 

dejstev in manipuliranja z njimi ter primanjkljaji na področju priklica in izvajanja 

postopkov, sploh če ti obsegajo več kot tri korake. Težave imajo tudi z vizualnim 

predstavljanjem številskih informacij in konceptualnim razumevanjem vizualno 

predstavljenih informacij. Težave imajo z zaporedji, opažanjem vzorcev, 

razumevanjem denarja, pogosto se opaža tudi zaostanek pri učenju ure. Poleg tega si 

pri računanju pomagajo s prsti, težave pa imajo tudi z ocenjevanjem, če je izračunan 

rezultat sploh verjeten (Bird, 2017). Pogoste so tudi težave z jezikovnim procesiranjem 

in prostorsko-orientacijskimi sposobnostmi in orientacijo levo-desno. Pri izvajanju 
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matematičnih aktivnosti je opaziti počasnejši tempo, prisoten je primanjkljaj 

kratkotrajnega in dolgotrajnega spomina. Pri ostalih predmetih so lahko tako povprečni 

kot tudi zelo uspešni (prav tam). 

 

2.2.2 Okoljsko pogojene težave pri učenju matematike 

 

Po raziskavah naj bi bili komaj pri polovici učencev, ki so identificirani kot učenci s 

težavami na področju matematike, vzrok za težave kognitivni primanjkljaji (Geary, 

1990; Geary, Bow-Thomas in Yao, 1992, v Geary, 1994). Relativno pogosto naj bi 

težave izvirale iz neustreznega okolja, pomanjkanja spodbud v okolju, nezadostnega 

pridobivanja izkušenj, nizkega socialno-ekonomskega statusa in neustreznega načina 

poučevanja (Levine, 1987, v Geary, 1994; Sousa, 2008, v Kavkler, 2011b). Kosc 

(1970, v Berch in Mazzocco, 2007) težave, ki izhajajo iz neustreznega načina 

poučevanja, imenuje psevdokalkulija.  

 

2.3 IZRAZITE UČNE TEŽAVE PRI MATEMATIKI 
 

V literaturi in v poročilih raziskav se o nevrološko in okoljsko pogojenih učnih težavah 

pri matematiki pogosto govori združeno, saj v kvaliteti testiranega matematičnega 

funkcioniranja med učenci z okoljsko pogojenimi in nevrološko pogojenimi težavami ni 

jasno merljivih razlik (Bird, 2017). Tudi Sousa (2008, v Kavkler, 2011b) v skupino 

učencev s težavami pri matematiki vključuje vse učence, ki pri matematiki dosegajo 

nižje dosežke in nimajo motnje v duševnem razvoju. Po drugi strani je združevanje 

obeh skupin lahko problematično z vidika posploševanja ugotovitev zgolj na eno izmed 

skupin (Berch in Mazzocco, 2007).  

Za namen tega magistrskega dela bomo govorili o združeni skupini, ki smo jo 

poimenovali skupina učencev z izrazitimi težavami pri učenju matematike. To skupino 

sestavljajo učenci, ki pri pouku matematike izkazujejo izrazite in vztrajne težave z 

usvajanjem matematičnih znanj in spretnosti, ni pa kriterij za uvrstitev v to skupino 

usmerjenost v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo.  

Skupina učencev z izrazitimi težavami pri usvajanju matematičnih spretnosti je zelo 

heterogena (Strang in Rourke, 1985, v Geary, 1994). Obsegala naj bi učence, katerih 

funkcioniranje pri matematiki spada pod 35. percentil (Gersten, Jordan in Flojo, 2005). 

To je skupina učencev s primanjkljaji na področju učenja matematike, ki ovirajo 

uspešno usvajanje zahtevanega matematičnega znanja in spretnosti. Ti učenci se 

medsebojno razlikujejo v kognitivnih, socialnih, emocionalnih ter drugih značilnostih, 

skupne pa so jim izrazite težave pri usvajanju matematičnega znanja in spretnosti 

(Lerner, 1997, v Vipavc in Kavkler, 2015; Sousa, 2008 v Vipavc in Kavkler, 2015).  

V teoriji je ločevanje med obema skupinama pomembno, saj omogoča ciljno 

obravnavo in ustreznejše prilagoditve okolja in načina poučevanja (Kavkler, 2011a). 
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Po drugi strani je v praksi mnogokrat pomembnejše, da učencem, ki imajo pri učenju 

matematike izrazite težave, nudimo pomoč in podporo, ki jo potrebujejo, ne glede na 

diagnozo oz. oznako, ki so jo prejeli s strani stroke (Bird, 2017). 

 

2.4 KRITERIJI ZA OPREDELITEV SPECIFIČNIH UČNIH TEŽAV PRI 

MATEMATIKI 

 

V 2. členu Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011) je kot ena izmed 

skupin otrok s posebnimi potrebami navedena skupina otrok s primanjkljaji na 

posameznih področjih učenja. Gre za skupino učencev s težkimi specifičnimi učnimi 

težavami oziroma primanjkljaji na posameznih področjih učenja, kamor spadajo učenci 

s težavami na področju branja, pisanja ter računanja (Zakon o osnovni šoli, 2006). 

Tako med učence s primanjkljaji na posameznih področjih učenja spadajo tudi učenci 

s specifičnimi učnimi težavami pri aritmetiki in učenci z diskalkulijo.   

V Sloveniji je učenec prepoznan kot učenec s primanjkljaji na področju učenja 

matematike, če v svojem funkcioniranju zadosti vsem petim kriterijem za opredelitev 

vrste in stopnje primanjkljajev na področju matematike (Vipavc in Kavkler, 2015). 

Kriteriji so podrobno predstavljeni v dokumentu Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje 

primanjkljajev (Magajna idr., 2015).  

– Prvi kriterij je, da mora učenec izkazati neskladje med strokovno določenimi 

pokazatelji intelektualnih sposobnosti in dejansko uspešnostjo pri učenju 

matematike. Neskladje mora biti nepričakovano in ga ni moč razložiti s splošno 

upočasnjenim razvojem ali motnjo v duševnem razvoju. Raven učnih dosežkov 

učenca pri matematiki je lahko tudi povprečna, če posameznik z 

nadpovprečnimi potenciali in optimalno podporo okolja uspe kompenzirati 

specifike, ki ga ovirajo pri učenju matematike. Nizki dosežki sami po sebi niso 

pogoj za upravičenost do prilagoditev in podpore.  

– Drugi kriterij so izrazite in vztrajajoče težave pri učenju matematike na 

področju konceptualnega, deklarativnega, proceduralnega in problemskega 

matematičnega znanja, ki učencu otežujejo napredovanje v procesu učenja. 

Med primanjkljaji na področju matematične pismenosti znotraj tega kriterija je 

omenjen tudi primanjkljaj razvoja občutka za števila in količine. 

– Tretji kriterij vključuje slabšo učinkovitost učenja matematike zaradi 

pomanjkljivih kognitivnih in metakognitivnih strategij (vključujejo veščine 

izbire ustrezne strategije glede na dano matematično nalogo) ter motenega 

tempa učenja, ki vpliva na matematično tekočnost (Magajna idr., 2015). 

– Četrti kriterij vključuje dokazano oviranost enega ali več psiholoških 

procesov – pozornost, spomin, jezikovno procesiranje, socialna kognicija, 

percepcija, koordinacija, časovna in prostorska orientacija, organizacija 
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informacij itd., in sicer v tolikšni meri, da je opazen vpliv na učinkovitost 

pridobivanja matematičnega znanja (Magajna idr., 2015). 

– Peti opredeljeni kriterij prepoznavanja učencev z učnimi težavami na področju 

matematike je, da so kot primarni vzrok težav izključene druge motnje, kot 

so senzorne okvare, motnja v duševnem razvoju, čustvene in vedenjske motnje, 

kulturna in jezikovna različnost, neustrezne psihosocialne okoliščine ter 

neustrezno poučevanje. Specifične učne težave se sicer lahko pojavljajo skupaj 

z naštetimi motnjami, toda ne smejo biti glavni vzrok le-teh (Magajna idr. 2015; 

Kavkler, 2011a).  

Učenec je v Sloveniji lahko prepoznan kot učenec s primanjkljaji na področju učenja 

matematike, če ovir pri pridobivanju matematičnega znanja ni mogoče odpraviti in če 

učenec kljub prilagajanju metod in oblik dela pri poučevanju v razredu, vključevanju v 

dopolnilni pouk in v skupinsko ter individualno pomoč ter svetovanju šolske svetovalne 

službe ne dosega minimalnih standardov znanja pri matematiki (Kavkler, 2011a). 

Za celostno oceno učenčevega funkcioniranja pri matematiki je potrebna timska 

ocena. Treba je pridobiti informacije o delovanju učenca v šolskem okolju, ki jih 

posreduje tim šolskih strokovnih delavcev, informacije o intelektualnih zmožnostih 

učenca, delovanju psiholoških procesov in opredelitev močnih področij, ki jih pridobimo 

iz psihološke diagnostične ocene. Poleg naštetega potrebujemo še 

specialnopedagoško diagnostično oceno učenčevih močnih področij in primanjkljajev 

pri učenju matematike (Kavkler, 2007, v Kavkler, 2011a). 

 

2.5 ZGODNJE ODKRIVANJE IN DIAGNOSTIČNO OCENJEVANJE 

UČENCEV Z IZRAZITIMI UČNIMI TEŽAVAMI PRI MATEMATIKI 

 

M. Kavkler (2011a) navaja, da specifične učne težave pri matematiki običajno 

diagnosticiramo pri osmih letih, torej v tretjem razredu osnovne šole. Okoli 7. in 8. leta 

naj bi učencevo osrednje konceptualno razumevanje pri matematiki postalo 

izpopolnjeno in diferencirano (Griffin, 2005). Nekatere učence se lahko odkrije še 

precej pozneje, ko se pri matematiki znatno poveča številski obseg, naloge postanejo 

kompleksnejše in abstraktnejše, tempo dela v razredu pa hitrejši. Poleg tega se od 

učencev začne pričakovati, da imajo osnovna deklarativna, proceduralna in 

konceptualna matematična znanja že usvojena, in tisti učenci, ki jih nimajo, slej ko prej 

začnejo izstopati v matematičnem delovanju (Kavkler, 2011a). 

Čim zgodnejše odkrivanje učencev z izrazitimi učnimi težavami pri matematiki je zelo 

pomembno, saj z zgodnjo in učinkovito obravnavo lahko omilimo ali povsem 

preprečimo nastop negativnih posledic učnih težav (Kavkler, 2011b). Učenci z učnimi 

težavami morajo biti zato čim prej odkriti in deležni ustreznega načina pomoči. Pogosto 

pa se zgodi, da so prepozno in nezadostno obravnavani (Aubrey idr., 2000, v Kavkler, 

2011b). 
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Pri postavljanju diagnoze o specifičnih učnih težavah pri matematiki je treba biti 

previden, saj moramo razlikovati med specifičnimi učnimi težavami in običajnimi 

oblikami šolske neuspešnosti, ki so posledica začetnih težav pri srečevanju z novim 

konceptualnim znanjem. Poleg tega je treba upoštevati  normativen razvoj učencevih 

sposobnosti, saj v določenem razvojnem obdobju uporaba neke nezrele strategije pri 

7-letniku še ne pomeni nujno prisotnosti težav, bi pa pomenila pri 11-letniku. Treba se 

je zavedati tudi, da je učenca treba matematičnih sposobnosti in spretnosti 

sistematično učiti, saj njihovo obladovanje ni odvisno zgolj od učenčevih potencialov 

(Geary, 1994, v Kavkler, 2011a; Kavkler, 1997, v Kavkler, 2011a).  

Težave pri matematiki pri mnogih učencih niso stabilne in se med leti šolanja 

spreminjajo. Nekateri učenci lahko prerastejo razvojne zaostanke ali pa njihove težave 

izvenijo zaradi pozitivnih sprememb okolja, kot je npr. kakovostnejše poučevanje itd. 

(Gersten idr., 2005). 

  

2.6 KAKO SE TEŽAVE UČENCEV Z IZRAZITIMI UČNIMI TEŽAVAMI PRI 

UČENJU MATEMATIKE KAŽEJO PRI MATEMATIKI? 

 

Težave učencev z izrazitimi učnimi težavami pri matematiki se kažejo: 

– Imajo večje težave kot vrstniki pri poimenovanju števil, zapisu števil po nareku 

in s primerjavo količin na osnovi vizualne predstavitve (Geary idr., 1999). 

– Štetje dojemajo kot mehanično aktivnost, ki se je naučiš na pamet, v ozadju pa 

ni razumevanja, izvršena pa je lahko le na standardni način – od leve proti desni, 

s kazanjem na vsak predmet posebej. Poleg tega redkeje zaznajo napako pri 

lastnem štetju in naredijo več napak dvojnega štetja itd. (Geary idr., 1999; 

Geary, 2000, v Gersten idr., 2005).  

– Uporabljajo preprostejše strategije štetja, pri računanju si pogosto pomagajo s 

prsti (Jordan idr., 2003, v Gersten idr., 2005). Če se poslužijo bolj dovršene 

strategije, pri tem naredijo od 3 do 4-krat več napak kot vrstniki brez težav 

(Geary, 1990, v Gersten idr., 2005).  

– V priklicu aritmetičnih dejstev so kvantitativne (manjkrat se poslužijo te 

strategije, večkrat priklic napačnih aritmetičnih dejstev) in kakovostne (uporaba 

manj razvitih strategij reševanja) razlike (Ostad, 2000). 

– Znatno pogosteje kot vrstniki imajo težave s hitrim in zanesljivim priklicem 

aritmetičnih dejstev (Gersten idr., 2005). En od vzrokov manj učinkovitega 

priklica aritmetičnih dejstev je domnevno šibkost prostorskih predstav številskih 

količin (Jordan, Hanich in Kaplan, 2003; Gersten idr., 2005). 

– Za reševanje matematičnih nalog porabijo znatno več časa kot njihovi vrstniki 

(Geary idr., 1999; Kirby in Becker, 1988, v Geary, 1994; Geary, 1994).  

– Pri računanju pogosteje naredijo napake (Geary in Hoard, 2005). 
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– Za premagovanje težav pri matematiki se pogosto zatečejo k nadomestnim 

strategijam, s katerimi skušajo zaobiti ovire, ki jim preprečujejo uspešno 

matematično funkcioniranje. Nadomestne strategije so npr. računanje s štetjem, 

s pomočjo prstov, spreminjanje vodoravnega zapisa računa v stolpičnega in 

učenje aritmetičnih postopkov na pamet (Geary in Hoard, 2005; Schwarz, 

2000). 

Analiza učenčevih napak nam pomaga ugotoviti miselne poti, po katerih je učenec 

prišel do rezultata. Napake, ki jih učenec naredi, pogosto niso posledica odsotnosti 

vsakršnega znanja ali nenatačnosti, temveč so posledica napačnega razumevanja 

konceptov ali pravilnih miselnih poti, ki izvirajo iz napačnih predpostavk. Pri analizi 

napak nam pomaga metoda ubesedenja mišljenja (Schwarz, 2000).  

 

2.7 VPLIV IZRAZITIH UČNIH TEŽAV NA USPEŠNOST UČENCA NA 

DRUGIH PODROČJIH 

 

Izsledki raziskav kažejo, da ima uspešnost učenja pri matematiki pomemben vpliv na 

splošno šolsko uspešnost učenca, njegovo duševno zdravje in na kasnejše 

zaposlitvene možnosti (Kavkler, 2011b; Jordan, Glutting in Ramineni, 2008). Učenci, 

ki v srednji šoli izkazujejo šibke matematične spretnosti, bodo manj verjetno končali 

višješolsko izobraževanje (Jordan idr., 2008). Računske spretnosti vplivajo na 

zaposljivost, višino mesečne plače in produktivnost v večji meri, kakor vplivajo bralne 

spretnosti (Paglin in Rufolo, 1992, v Geary idr., 1999). V vsakdanjem življenju so 

namreč pogoste situacije, ki zahtevajo uporabo občutka za števila in količine ter z njim 

povezanih spretnosti, npr. ocenjevanje razdalje, velikosti, cene, časa, višine popusta 

itd. Če oseba nima ustrezno razvitih spretnosti ali strategij, kako se uspešno spopasti 

z opisanimi situacijami, lahko te situacije zanjo predstavljajo precejšnje frustracije 

(Jimenez-Fernandez, 2016). 

Med začetnimi bralnimi spretnostmi in kasnejšim uspehom pri matematiki obstaja 

močna povezava. Zgodnji občutek za števila in količine napoveduje kasnejši uspeh pri 

učenju matematike, splošne bralne spretnosti in kognitivne kompetence (Jordan idr., 

2008). 

Učenci z izrazitimi učnimi težavami pri matematiki se zavedajo svojih šibkih področij, 

kar nadalje vpliva na njihovo šibkejšo samopodobo, upadanje samozavesti, zmanjšano 

motivacijo za učenje, pojav strahu pred šolo in pojav psihosomatskih simptomov 

(Schwarz, 2000). Raziskva TIMSS iz leta 2015 je pokazala, da je uspešnost usvajanja 

matematičnega znanja povezana z naklonjenostjo do matematike. Ugotovili so tudi, da 

je občutek o lastni uspešnosti povezan z izkazanim znanjem na preizkusih TIMSS. V 

obeh primerih se je izkazalo, da so učenci, ki do matematike čutijo večjo naklonjenost 

in imajo večji občutek uspešnosti, dosegali višje število točk na preizkusih 

matematičnega znanja (Japelj Pavešić in Svetlik, 2016). 
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2.8 PRIPOROČILA ZA POUČEVANJE IN POMOČ UČENCEM Z 

IZRAZITIMI TEŽAVAMI PRI UČENJU MATEMATIKE 

 

2.8.1 5-stopenjski model odziv na obravnavo 

 

Pri kakovostnem odkrivanju učencev z izrazitimi učnimi težavami pri učenju 

matematike nam pomaga model odziva na obravnavo – response to intervention 

model (RTI-model). Model je petstopenjski in obsega dobro poučevalno prakso, 

sodelovanje s šolsko svetovalno službo in individualno ali skupinsko pomoč učencu ter 

mnenje in pomoč zunanje ustanove. Če težave pri učencu še vedno vztrajajo v tej meri, 

da mu onemogočajo uspešno usvajanje znanj, je zadnja stopnja 5-stopenjskega 

modela usmeritev učenca v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo (Kavkler, 2011b). 

Bistvo modela odziv na obravnavo je to, da se ne čaka, da učenec dlje časa izkazuje 

izrazit neuspeh pri učenju, temveč se ga začne intenzivno obravnavati takoj ob odkritju 

težav. Intenzivnost obravnave se postopno spreminja, odvisno od potreb učenca. Če 

se težave zmanjšujejo, se tudi pomoč in podpora, ki ju je učenec deležen, postopno 

zmanjšujeta. Če pomoč in podpora ne zadostujeta, se učencu postopno nudi bolj 

usmerjeno pomoč na naslednjih stopnjah petstopenjskega modela (Kavkler, 2011b). 

V nadaljevanju bomo predstavili značilnosti posameznih stopenj 5-stopenjskega 

modela in značilnosti procesa prepoznavanja in diagnostičnega ocenjevanja izrazitih 

učnih težav pri matematiki po tem modelu (Kavkler, 2011a; Kavkler, 2011b). Model je 

ponazorjen v shemi št. 3. 

 

 

Shema 2: Prikaz modela prepoznavanja in ocenjevanja izrazitih učnih težav 



Ana Jagodic OBČUTEK ZA ŠTEVILA IN KOLIČINE UČENCEV 3. RAZREDA Z IZRAZITIMI TEŽAVAMI PRI UČENJU MATEMATIKE 

 

15 

Na prvi stopnji pomoč in podporo preko dobre poučevalne prakse nudi učitelj v 

razredu. To naj bi zagotavljalo uspešno učenje matematike vsem učencem, ki imajo 

ustrezno izgrajen občutek za števila in količine.  

Učitelj naj bi načrtoval tudi diferenciacijo in individualizacijo učenja matematike 

(Kavkler, 2011b). Razvojno gledano naj bi učenci do tretjega razreda že imeli usvojen 

temeljni koncept števila, naloga učitelja pa je, da na prvi stopnji 5-stopenjskega modela 

poskrbi, da učenci v tretjem razredu dobro utrdijo števila v različnih vidikih in 

avtomatizirajo dejstva seštevanja, odštevanja in množenja preko konkretnih izkušenj 

ter da na podlagi izkušenj in utrjevanja razvijajo matematično mišljenje, ki jim bo v višjih 

razredih osnovne šole omogočalo uspešno usvajanje abstraktnejših aritmetičnih 

spretnosti in znanj (Kavkler, 2011b).  

Naloga učitelja v 3. razredu osnovne šole je tudi, da preko dobre poučevalne prakse 

dovolj zgodaj odkrije učence, ki imajo neustrezno razvit občutek za števila in količine 

ali težave pri usvajanju različnih vrst matematičnih znanj, saj so ta med sabo 

soodvisna. Slovenski učitelji dobro razlikujejo učence glede na dosežke, več težav pa 

imajo z odkrivanjem vzrokov najpogostejših učnih težav pri matematiki (Kavkler, 

2011a).  

Na drugi stopnji pomoč učencu, ki mu pomoč in podpora na prvi stopnji ne pomagata 

v zadostni meri, izvaja šolska svetovalna služba. Ta učencu občasno nudi bolj 

specialne oblike pomoči, ki so ciljno usmerjene na razvijanje občutka za števila in 

količine, in izdela bolj poglobljeno diagnostično oceno o učenčevih močnih področjih 

in primanjkljajih predvsem pri matematiki ter tudi pri drugih predmetih (Kavkler, 2011a). 

Šolska svetovalna služba na tej stopnjih lahko tudi skupaj z učiteljem v razredu pripravi 

in izvaja vsebine, pri katerih učenec izgrajuje občutek za števila in količine, ter razvija 

strategije uspešnega izvajanja aritmetičnih operacij. Naloga šolske svetovalne službe 

na drugi stopnji je tudi svetovanje staršem, kako lahko doma neformalno razvijajo 

občutek za števila in količine (Kavkler, 2011a) 

Na tretji stopnji je učenec deležen redne in intenzivnejše pomoči, ki jo lahko izvaja 

učitelj, specialni pedagog ali svetovalni delavec s specialnimi znanji s področja učnih 

težav pri matematiki. Pomoč na tretji stopnji je lahko ali skupinska ali individualna 

in praviloma poteka enkrat na teden. V okviru te pomoči naj bi začeli izvajati bolj 

specialne oblike pomoči za razvijanje občutka za števila in količine ter usvajanje in 

utrjevanje aritmetičnih znanj in spretnosti, ki jih zahtevajo standardi znanja v 3. razredu. 

Načrt obravnave naj bi timsko sestavili razrednik učenca, svetovalni delavec in 

specialni pedagog (Kavkler, 2011a).   

Pri poučevanju naj bi bile organizirane zmerne prilagoditve, kot so npr. prilagoditev 

delovnih listov in drugih gradiv, dodatna razlaga na drugačen način, časovne 

prilagoditve pri pisanju testov in reševanju nalog ter prilagojen obseg in vsebina 

domačih nalog (Kavkler, 2011a). 

 



Ana Jagodic OBČUTEK ZA ŠTEVILA IN KOLIČINE UČENCEV 3. RAZREDA Z IZRAZITIMI TEŽAVAMI PRI UČENJU MATEMATIKE 

 

16 

2.9 ZGODNJE DIAGNOSTIČNO OCENJEVANJE USVAJANJA 

MATEMATIČNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI 

 

Pri zgodnjem diagnostičnem ocenjevanju prisotnosti morebitnih težav pri učenju 

matematike morajo biti specialni pedagogi, svetovalni delavci ali učitelji pozorni 

predvsem na tista znanja in veščine, ki so neposredno povezana s posameznikovo 

uspešnostjo pri učenju matematike (Kavkler, 2011a). V nadaljevanju bomo predstavili 

nekatere konkretne preizkuse, ki so lahko strokovnim delavcem v pomoč pri 

oblikovanju hitre, a bolj specifične ocene matematičnih primanjkljajev. Priporočljivo je, 

da so naloge povezane z učenčevimi zanimanji in da so ustrezno ponazorjene (prav 

tam). 

Težave pri usvajanju pojma števila – učenec si pri računanju pomaga s konkretnimi 

oporami in ima probleme s konstantami, npr. vedno znova prešteva 5 prstov. Te težave 

se dobro pokažejo, če mora učenec ponazoriti določeno vsoto denarja, šteti nazaj in 

določati predhodnika ter naslednika števila (Kavkler, 2011a). 

Usvajanje pojma mestnih vrednosti večmestnih števil – učenec ima težave s 

pojmovanjem mestnih vrednosti in razumevanjem, da je od mesta odvisna vrednost 

števila. Učencu pokažemo število na kartončku, npr. 25. Nato mora s kockami najprej 

nastaviti toliko kock, kolikor je vredna števka 5 v številu. Nato pa mu damo nalogo, da 

nastavi toliko kock, kolikor je vredna števka 20 v številu. Učenci, ki imajo težave s 

pojmom mestnih vrednosti, po navadi nastavijo zgolj 2 kocki namesto 20 (Kavkler, 

2011a). 

Razumevanje dela celote – učenci imajo težave z določanjem dela celote za določeno 

število elementov (Kavkler, 2011a). Preverimo lahko z nalogo, da damo učencu slike 

treh enako velikih pic – pri eni manjka ena četrtina, pri drugi tretjina in pri tretji polovica 

pice. Vprašamo, koliko pice manjka in pri kateri pici bi se najbolj najedli. 

Ocenjevanje obvladovanja štetja – v predšolskem obdobju že večina otrok uspešno 

prešteva predmete. Ko ugotavljamo obvladovanje štetja, moramo preveriti 

obvladovanje pojma štetja in katere strategije štetja uporablja učenec. Učenci z učnimi 

težavami imajo še posebej težave pri štetju naprej in fleksibilnem štetju ter štetju v 

zaporedju. Štetje nazaj lahko preverimo z nalogo, kot je npr. »Lučka je na stopnicah 

izgubila punčko. Lučka stoji na šestnajsti stopnici, punčka pa je na peti stopnici. 

Pomagaj ji prešteti stopnice, ki jih mora prehoditi do punčke« (Kavkler, 2011a, str. 140). 

Pri preverjanju ne uporabimo besedne zveze »štej nazaj«, saj nas zanima, če učenec 

razume pojem štetja nazaj in ne samo, če zna mehansko šteti nazaj (prav tam). 

Ocenjevanje konceptualnega znanja množenja – če nas zanima, ali ima učenec 

usvojeno razumevanje koncepta množenja, mu damo nalogo, da naj nastavi 6 stolpcev 

kock, v vsakem stoplcu naj bodo 4 kocke. Nato ga vprašamo, koliko kock je sedaj na 

mizi. Učenec, ki ima težave z avtomatizacijo aritmetičnega dejstva, bo znal nastaviti 

kocke, ampak ne bo priklical rezultata, temveč bo za to uporabil manj zrele strategije, 

štel bo npr. vse kocke v vseh stolpcih, sešteval posamezne stolpce ali pa si bo pomagal 
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s transformacijsko strategijo in bo priklical kak drug rezultat množenja in nato s 

pomočjo seštevanja prišel do rezultata (Kavkler, 2011a). 

Ocenjevanje obvladovanja aritmetičnih postopkov – zanima nas, katero strategijo 

učenec izbere za reševanje aritmetičnih nalog, npr. pisnega odštevanja. Učencu 

pripravimo niz računov pisnega odštevanja, ki so v težavnosti pomešani med sabo. 

Nato opazujemo učenca, medtem ko rešuje račune, in analiziramo njegove napake pri 

računanju. Tip napak je pogosto odvisen od primanjkljajev, ki jih ima učenec, npr. 

učenec, ki ima težave s pozornostjo, bo lahko pozabil podpisati enice, zamešal tip 

operacije (sešteval namesto odšteval); učenec, ki ima težave s priklicem aritmetičnih 

dejstev, bo priklical napačno aritmetično dejstvo odštevanja; učenec, ki nima 

avtomatizirane strategije odštevanja, se bo računanja lotil na desni strani, lahko ne bo 

vedel, kaj narediti, ko je zgornje število manjše od spodnjega itd. (Kavkler, 2011a). 

Na četrti stopnji šola potem, ko pripravi evalvacijsko oceno 3. stopnje, zaprosi za 

dodatno strokovno mnenje strokovno ustanovo, specializirano za učne težave pri 

matematiki. Strokovnjaki zunanje ustanove pripravijo strokovno oceno o učenčevem 

funkcioniranju pri matematiki in svetujejo šoli, kako lahko še pomaga učencu pri 

usvajanju matematičnih spretnosti in znanj v 3. razredu (Magajna idr., 2008). 

Pomoč učencu se tako nadaljuje ob podpori in obravnavah na zunanji strokovni 

ustanovi. Po zaključku vsake posamezne stopnje šolska svetovalna služba spiše 

evalvacijsko oceno posamezne stopnje, v kateri poroča o pomoči in podpori, ki jo je bil 

deležen učenec, in o uspešnosti posameznih ukrepov ter poda mnenje o nadaljevanju 

pomoči na naslednji stopnji (Magajna idr., 2008). 

Na peti stopnji se staršem v primeru, da težave še vztrajajo, predlaga usmeritev v 

izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. 

Predlog usmeritve podajo starši na podlagi poročila o delu na predhodnih stopnjah in 

strokovnega mnenja šolskega tima, da učenec za uspešno nadaljnje šolanje potrebuje 

več prilagoditev in pomoči ter podpore pri učenju matematike. Dodatno strokovno 

pomoč na področju matematike izvaja specialni pedagog, lahko pa tudi učitelj, ki je 

opravil dodatno izpopolnjevanje za delo z učenci s posebnimi potrebami (Magajna idr., 

2008).  

 

2.10 POMEN PRIDOBIVANJA ZGODNJIH IZKUŠENJ IN ZGODNJE 

OBRAVNAVE 
 

Razumevanje matematičnih konceptov se gradi preko pridobivanja izkušenj in 

posledične izgradnje miselnih povezav. Ko doživimo neko novo izkušnjo, jo bolje 

razumemo, če jo lahko povežemo s kakšno prejšnjo izkušnjo ali še bolje – z mrežo prej 

povezanih izkušenj. Močneje kot povežemo izkušnjo s prejšnjimi, bolje jo razumemo. 

Učenje brez povezovanja z našimi izkušnjami je učenje na pamet, ki pa je 

kratkotrajnejše in ne omogoča razumevanja.  Učiteljeva vloga pri razvoju razumevanja 
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je pomoč učencu pri izgradnji povezav med novimi izkušnjami in že predhodno 

usvojenim znanjem (Haylock in Cockburn, 1989).  

Zato je pomembno, da učenci matematične izkušnje pridobivajo preko različnih poti, 

saj mu to omogoči celostnejše razumevanje matematičnih konceprov – s konkretnimi 

materiali, s simboli, z jezikom in z grafično ponazoritvijo. Pri konkretnih materialih 

znanja in veščine usvajajo ali utrjujejo preko rokovanja z različnimi konkretnimi 

pripomočki, tj. od kock, kovancev, prstov itd. Učenci naj pridobivajo tudi izkušnje v 

zvezi s simboli, zapisujejo naj jih na papir, prepisujejo vaje iz učbenika, uporabljajo 

kalkulator itd. Pomembne so tudi izkušnje manipuliranja z matematičnim jezikom – 

učenci naj v čim večji meri berejo in razvijajo razumevanje matematičnih besedilnih 

nalog, oblikovanje odgovorov. Urijo naj se v razumevanju in uporabi matematičnih 

izrazov, razumevanju navodil itn. Poleg tega morajo znati tudi manipulirati s slikami –  

pomembne so izkušnje z risanjem številskih črt, grafov, diagramov itd. (Haylock in 

Cockburn, 1989).   

Učencem se s pridobivanjem izkušenj omogočijo predpogoji za nadaljnje uspešno 

usvajanje matematičnih konceptov. Če učitelji dajo izrazito velik poudarek samo na en 

vidik števila, potem učenec ne izgradi koncepta števila v celoti, kar mu pri nadaljnjem 

usvajanju konceptov škodi, saj pri pridobivanju novih izkušenj le-te težje pripne 

kamorkoli. V tem primeru se učenec ne uči preko povezovanja izkušenj s predhodno 

pridobljenim znanjem, temveč brez razumevanja, tj. na pamet. Če ima učenec izkušnje 

zgolj s števili v kardinalnem vidiku, bo pozneje zelo verjetno imel težave pri 

razumevanju koncepta negativnih številih, npr. če število pojmuje kot oznako količine 

stvari v nizu, potem bo težko razumel, kako ima lahko negativno število stvari v nizu 

(Haylock in Cockburn, 1989).   

 

2.11 VPLIV POUČEVANJA IN ZGODNJE OBRAVNAVE NA UČENJE 

UČENCEV Z IZRAZITIMI TEŽAVAMI PRI UČENJU MATEMATIKE 

 

Zgodnje odkrivanje rizičnih učencev za učne težave pri matematiki omogoča 

zgodnejšo in zato učinkovitejšo obravnavo (Holtzman in Messick, 1982, v Fuchs idr., 

2005; Griffin idr., 1994, v Gersten in Chard, 1999). Posebno je treba biti pozoren na 

učence, ki med 6. in 12. letom pri učenju matematike neprestano dosegajo pomembno 

nižje dosežke (Aubrey idr. 2000, v Kavkler, 2011a).  

Učinkovito poučevanje pomaga učencem s težavami pri učenju matematike, da pri 

učenju dosežejo višji nivo znanja. Poučevanje mora biti učinkovito načrtovano in mora 

omogočiti učencu, da uporablja kompenzatorne veščine (Kosc, 1970, v Berch in 

Mazzocco, 2007). Še posebej pomembno je, da čim prej ugotovimo prisotnost težav 

pri učencih, ki imajo težave predvsem z usvajanjem konceptualnega matematičnega 

znanja, saj se le-to iz leta v leto nadgrajuje (Kavkler, 2011a).  

Longitudinalna raziskava, ki so jo izvedli v Veliki Britaniji, je pokazala tudi, da so 

matematični dosežki v največji meri odvisni od pogojev, v katerih živi učenec v 



Ana Jagodic OBČUTEK ZA ŠTEVILA IN KOLIČINE UČENCEV 3. RAZREDA Z IZRAZITIMI TEŽAVAMI PRI UČENJU MATEMATIKE 

 

19 

zgodnjem otroštvu, in od izkušenj, ki jih je v tem obdobju pridobil. Ugotovili so tudi, da 

je vsaka oblika učne pomoči med potekom učenčevega izobraževanja pomembno 

vplivala na uspešnost učencev pri matematiki (Kavkler, 2011b). 

Raziskave kažejo na to, da je zgodnja obravnava za učence, rizične za izrazite težave 

pri matematiki, ključnega pomena za izboljšanje njihovega nadaljnjega usvajanja 

matematičnih znanj in spretnosti (Gersten idr., 2011; Jordan idr., 2008).  

 

3 OBČUTEK ZA ŠTEVILA 

 

3.1 OPREDELITEV OBČUTKA ZA ŠTEVILA 
 

Termin občutek za števila in količine je prevod angleškega termina number sense. 

Avtorji o opredeljevanju občutka za števila in količine pravijo, da je ta koncept težko 

opredeliti, toda lahko prepoznati (Case, 1998, v Gersten in Chard, 1999; Griffin, 2004, 

v Sayers, Andrews in Björklund Boistrup, 2016). Prvič je bil opredeljen leta 1954 

(Dantzig, 1954, v Berch, 2005). V literaturi je moč najti raznolike opredelitve občutka 

za števila in količine, ki vključujejo različne spretnosti, in sicer od prepoznavanja števil 

do konceptualnega razumevanja reševanja kompleksnih problemov (Witzel, 2013). 

Dobro razvit občutek za števila in količine je tudi ključna sestavina zmožnosti 

uspešnega reševanja osnovnih aritmetičnih operacij (Gersten in Chard, 1999). 

Opredelitve občutka za števila in količine se močno razlikujejo tudi glede na stroko, saj 

kognitivni znanstveniki in matematični učitelji koncept opredeljujejo na različne načine 

(Berch, 2005).  

Komponente občutka za števila in količine so tesno povezane s koncepti, ki jih morajo 

učenci usvojiti za uspešno pridobivanje znanj in spretnosti pri formalnem poučevanju 

matematike (Jordan idr., 2008), zato je občutek za števila in količine ključna 

komponenta v učnih načrtih matematike v prvih letih šolanja (Howell in Kemp, 2005, v 

Sayers idr., 2016; Yang in Li, 2008, v Sayers idr., 2016). Tudi v slovenskih učnih načrtih 

so za prvo vzgojno-izobraževalno obdobje v sklopih pri temi aritmetika in algebra 

omenjeni cilji, ki se neposredno povezujejo z razvitostjo občutka za števila in količine, 

npr. učenci ocenijo število predmetov v množici, določijo predhodnik in naslednik 

danega števila, primerjajo števila po velikosti, primerjajo števila po velikosti, razlikujejo 

desetiške enote in razumejo odnose med njimi itd. (Učni načrt za matematiko, 2011). 

V strokovni literaturi zasledimo, da je nerazvitost občutka za števila in količine 

povezana s pojavom izrazitih učnih težav pri matematiki (Butterworth, Varma in 

Laurillard, 2011; Dehaene, 2011). E. Kroesbergen in M. Dijk (2015) sta v svoji raziskavi 

ugotovili, da so učenci s slabše razvitim občutkom za števila in količine dosegali 

pomembno nižje rezultate pri matematiki v primerjavi z učenci brez težav pri učenju 

matematike. Slabše razvit občutek za števila in količine naj bi bil napovednik pojava 

izrazitih učnih težav pri matematiki. Tudi Berch (2005) navaja, da učenci z izrazitimi 
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težavami pri učenju matematike nimajo razvitega občutka za števila in količine v enaki 

meri kot njihovi vrstniki brez teh težav.   

Avtorji J. Sayers idr. (2016) prepoznavajo tri vrste pojmovanj občutka za števila in 

količine. Prvi je preverbalni oziroma notranji občutek za števila in količine in 

predstavlja sposobnost takojšnje povezave številske vrednosti z majhnimi količinami, 

obvladovanje osnovnih številskih spretnosti, obvladovanje ocenjevanja majhne 

količine predmetov in obvladovanje preprostih številskih operacij (»The final report of 

the National mathematics advisory panel«, 2008; Treffers, 2008a). Tudi J. Emerson in 

P. Babtie (2010) občutek za števila in količine opredeljujeta kot intuitini občutek za 

števila z razumevanjem, da določeno število predstavlja točno določeno količino ali 

vrednost, da je del zaporedja in da se ga da primerjati z ostalimi števili. 

Otroci tako od drugega leta naprej začenjajo razumeti različne pomembne značilnosti 

števil – vsaka beseda za število je edinstvena in predstavlja točno določeno količino, 

števila so urejena v točno določenem vrstnem redu in vsako nadaljnje število v tem 

zaporedju je večje kot števila poprej. Postopno razumejo tudi, da se vsako število lahko 

razgradi na več manjših števil in to na več različnih načinov. To razumevanje je ključno 

za konceptualno razumevanje seštevanja in odštevanja večjih števil. Zmorejo tudi 

uporabiti števila za merjenje, rečejo npr. Poleti bom star 7 let. Poleg razvoja 

konceptualnega razumevanja števil je ključno, da se učenci naučijo ustrezno 

uporabljati števila v različnih kontekstih in da razumejo števila ne zgolj v kardinalnem 

vidiku, temveč tudi v nominalnem in ordinalnem (Geary idr., 1999). Tako učenci 

postopno ločijo med oštevilčevanjem (ordinalni vidik), štetjem (kardinalni vidik) ter 

določanjem števil (nominalni vidik). 

Ustrezno razvit notranji občutek za števila in količine je pomemben za uspešno 

pridobivanje verbalnih veščin štetja in osnovnih aritmetičnih spretnosti. Razvije se v 

zgodnjih letih, neodvisno od formalnega poučevanja, in je človeku prirojen (Treffers, 

2008a).  

Druga vrsta pojmovanj občutka za števila in količine je temeljni občutek za števila in 

količine. Ta zaobjema spretnosti, povezane z števili, ki se jih od učenca pričakuje v 

prvem razredu, pridobiti pa jih mora preko poučevanja in mu za razliko od notranjega 

občutka za števila ni prirojen. Vključuje dojemanje števila iz kardinalnega (predstavlja 

količino) in ordinalnega (predstavlja mesto v zaporedju števil) vidika (Sayers idr., 

2016).  

Tudi Berch (1998, v Gersten in Chard, 1999) temeljni občutek za števila opredeli kot 

konstrukt, ki se nanaša na zmožnost učenca, da je pri delu s števili fleksibilen, da ima 

občutek za pomen števil in da zmore miselno računati.   

Temeljni občutek za števila naj bi se po mnenju številnih raziskovalcev učenec 

neformalno razvijal tudi že v predšolskem obdobju preko neformalnega poučevanja 

števil in konceptov, povezanih s števili, kot je npr. podvojitev števila, odvzemanje števil 

itd. (Griffin, Case in Siegler, 1994, v Gesten in Chard, 1999; Berch, 1998, v Gersten in 

Chard, 1999; »The final report of the National mathematics advisory panel«, 2008). 
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S formalnim poučevanjem učenci razvijajo temeljni občutek za števila in količine, ki 

zaobjema razumevanje principov mestne vrednosti, sestavljanja in razdruževanja 

števil ter razumevanja pomena osnovnih aritmetičnih operacij (Gersten in Chard, 

1999). Zahteva tudi razumevanje komutativnih, asociativnih in distributivnih lastnosti 

števil in uporabo teh principov za reševanje problemov (»The final report of the 

National mathematics advisory panel«, 2008).  Ustrezno razvit temeljni občutek za 

števila in količine omogoča spretnost razumevanja, kaj predstavljajo števila in kako jih 

uporabiti za reševanje problemov, in je temelj vseh matematičnih spretnosti. Poleg 

tega zmorejo učenci z dobro razvitim temeljnim občutkom za števila in količine 

predstaviti števila na različne načine (odvisno od konteksta), imajo dober občutek za 

velikost števila in zmorejo hitro prepoznati številske napake velikega obsega (Berch, 

1998, v Gersten in Chard, 1999).  Kalchman, J. Moss in Case (2001, v Gersten idr., 

2011) so temeljni občutek za števila in količine opredelili kot fluentnost v ocenjevanju 

količine, zmožnost prepoznavanja nesmiselnih rezultatov, fleksibilnost pri miselnem 

računanju in zmožnost predstavljanja različnih reprezentacij števil ter uporabo 

najprimernejše reprezentacije.   

Tretja vrsta pojmovanj je uporabni občutek za števila in količine (»applied number 

sense«), ki se nanaša na osrednje razumevanje konceptov, povezanih s števili, ki 

omogočajo vse matematično učenje v višjih letih šolanja in funkcioniranje v 

vsakdanjem življenju (Sayers idr., 2016). 

V našem magistrskem delu bomo preučevali občutek za števila in količine v luči 

pojmovanja temeljnega občutka za števila, ki ga učenci razvijajo v prvih letih 

formalnega šolanja. 

Razvoj občutka za števila in količine je glede na Kriterije za opredelitev vrste in stopnje 

primanjkljajev (Magajna idr., 2015) ena izmed štirih ključnih spretnosti pri razvoju 

matematične pismenosti. Gersten in Chard (1999; Chard idr., 2005) pomembnost 

občutka za števila in količine primerjata s pomembnostjo fonološkega zavedanja. Obe 

spretnosti naj bi bili temeljni za nadaljnje uspešno usvajanje veščin branja oziroma 

matematičnega mišljenja. Razvitost občutka za števila in količine vpliva na matematični 

razvoj učenca. Kompleksnejše matematično delovanje je pomembno z vidika 

izboljševanja strategij poučevanja in obravnave učencev z izrazitimi težavami pri 

učenju matematike (Gersten in Chard, 1999). Obstajajo tudi raziskave, ki nakazujejo, 

da obstaja povezava med nerazvitostjo občutka za števila in primanjkljaji, ki so vzrok 

za specifične učne težave (Geary, 1993, v Gersten in Chard, 1999; McCloskey in 

Macaruso, 1995, v Gersten in Chard, 1999).  

 

ALI SE LAHKO OBČUTKA ZA ŠTEVILA IN KOLIČINE NAUČIMO? 
 
Če je občutek za števila in količine spretnost ali vrsta znanja in ne nek notranji proces, 

mora biti možno, da se ga naučimo (Robinson, Menchetti in Torgesen, 2002). Tudi 

raziskave kažejo na to, da tako formalno kot neformalno poučevanje spodbujata razvoj 

občutka za števila in količine pred vstopom v šolo (Gersten idr., 2005). Po Piagetu 
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(1965, v Geary, 1994) je usvajanje razumevanja konceptov števila in štetje dolgotrajen 

proces, ki se razteza v obdobju med drugim in osmim letom. 

Šole naj bi v okviru zgodnje obravnave zagotovile formalno izgrajevanje občutka za 

števila in količine pri učencih, ki v prvih razredih osnovne šole izkazujejo primanjkljaje 

na področju abstraktnega matematičnega mišljenja. Šola bi tako učencem zagotovila 

izkušnje s predštevilskimi spretnostmi, ki so manjkale doma ali v procesu vzgoje v 

vrtcu. Cilj poučevanja bi bil, da učenci razvijejo shemo o številih in da si jih predstavljajo 

na miselni številski črti. Že samo to naj bi učencem pomagalo pri reševanju aritmetičnih 

nalog seštevanja in odštevanja. Učenci naj bi pri poučevanju pogosto dobili priložnost, 

da ubesedijo svoj način razumevanja strategij reševanja nalog. Pristop ubeseditve 

razumevanja števil je pomemben del poučevanja matematike pri japonskih učiteljih 

(Bird, b. d.; Griffin, 1998, v Gersten in Chard, 1999). 

 

3.2 VPLIV SPOLA NA RAZVITOST OBČUTKA ZA ŠTEVILA IN KOLIČINE 
 

Avtorji si o morebitni prisotnosti razlik v razvitosti občutka za števila in količine glede 

na spol niso enotni. Več avtorjev poroča o tem, da imajo dečki in deklice identične 

primarne številske sposobnosti oz. dedne zasnove za njih (Dehaene, 2011; Tosto idr., 

2014). Po poročilu drugih raziskav pa naj bi deklice med 4. in 7. letom izkazovale boljše 

delovanje na področju osnovne aritmetike (Demie, 2001; Gorard, Rees in Salisbury, 

2001). 

 

3.3 KOMPONENTE OBČUTKA ZA ŠTEVILA IN KOLIČINE 

 

Različni avtorji navajajo različne komponente občutka za števila in količine, razlika pa 

se pojavlja predvsem v obsegu znanj in spretnosti, ki jih avtorji še pripisujejo domeni 

občutka za števila in količine.  

Avtorji Cain, Dogget, V. N. Faulkner in Hale (2007, v Faulkner, 2009) občutek za števila 

in količine pojmujejo širše in poleg v nadaljevanju naštetih in podrobneje opisanih 

osmih komponent navajajo še naslednje komponente občutka za števila in količine: 

razumevanje količin in razmerij, enakosti, desetiškega sistema, uporaba števil in 

različnih oblik števil ter algebrsko in geometrijsko mišljenje.  

Tudi Berch (2005) je na podlagi pregleda relevantne literature na področju 

matematične kognicije, kognitivnega razvoja, matematičnega poučevanja oblikoval še 

širši seznam komponent občutka za števila in količine. Poleg že omenjenih komponent 

občutka za števila in količine pri drugih avtorjih Berch (2005) med komponente prišteva 

še zmožnost razvoja uporabnih strategij za reševanje problemov, zmožnost uporabe 

števil in kvantitativnih metod za komunikacijo in interpretiranje, zmožnost povezovanja 

novih informacij in predhodno pridobljenega numeričnega znanja, razumevanje znaka 
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je enako in dojemanje različnih reprezentacij števil in razumevanje, da je v ozadju isto 

število, razumevanje, da pri računanju dosledno veljajo določene zakonitosti in razvoj 

miselne številske črte (prav tam). Miselna številska črta se po ugotovitvah raziskav 

razteza od leve proti desni, pri čemer so manjša števila intuitivno na levi strani (Tzeglov 

in Ganor-Stern, 2005). 

Črpajoč iz Berchovih (2005) komponent občutka za števila in količine, so avtorji 

Gersten idr. (2011) predstavili vidike številskega funkcioniranja oz. komponente 

občutka za števila in količine, ki imajo glede na raziskave največjo veljavnost pri 

odkrivanju rizičnih učencev za izrazite težave pri učenju matematike. Izpostavili so 

naslednje vidike: 

1. Primerjava količin – uspešno primerjanje količin kaže na razvitejše 

razumevanje števil in količin, poleg tega je ta spretnost ključni predpogoj za 

zmožnost miselnega računanja in razumevanja mestne vrednosti. Primerjave 

količin se otroci naučijo neformalno v predšolskem obdobju. 

2. Učinkovito štetje – je predpogoj za matematično razumevanje in splošno 

učinkovitost pri matematiki, saj omogoča konceptualno razumevanje 

pomembnih matematičnih principov, kot sta npr. zakona o združevanju in 

zamenjavi. Pomembno je, da učenec obvladuje principe štetja in ne zgolj 

spretnost mehaničnega štetja. Učenci z izrazitimi težavami pri učenju 

matematike 3–4-krat pogosteje delajo proceduralne napake pri štetju. 

3. Priklic osnovnih aritmetičnih dejstev seštevanja in odštevanja  

4. Reševanje besedilnih problemov – mlajšim učencem je reševanje preprostih 

besedilnih problemov lažje kot reševanje preprostih računov, saj jim ti 

zagotovijo kontekst in s tem lažjo predstavljivost. Učenci v osnovni šoli pa 

pogosteje delajo napake pri reševanju matematičnih besedilnih nalog kot pri 

reševanju računov iste ravni težavnosti. Matematične besedilne naloge 

predstavljajo pomemben most med razvojem veščin računanja in njihovo 

uporabo v kontekstu vsakdanjega sveta. Iz vidika pedagoga je pomembno 

razumeti, kako učenec razvija veščine reševanja problemov in kako identificirati 

izvore težav z reševanjem matematičnih besedilnih nalog. Na uspešnost 

reševanja matematičnih besedilnih nalog v veliki meri vplivajo naslednji faktorji: 

bralne zmožnosti, osnovno konceptualno znane in strategije reševanja 

problemov, delovni spomin in zmožnost oblikovanja reprezentacij problema 

(Geary, 1994). Težavnost matematičnih besedilnih nalog narašča z dolžino 

besedilne naloge in številom zahtevanih aritmetičnih operacij. Na težavnost 

besedilnih nalog naj bi vplivala tudi raba strokovnih izrazov namesto 

poljudnejših sopomenk. Dejavnik uspešnega reševanja nalog predstavlja tudi 

zmožnost učenca, da si miselno predstavlja pomen besedilnega problema 

(Geary, 1994). Po Mayerju (1985, v Geary, 1994) učenec matematično 

besedilno nalogo rešuje v štirih fazah: 

– Prevod matematične besedilne naloge – učenec prebere nalogo in jo tudi 

razume. 
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– Razumevanje matematične besedilne naloge – učenec razume zahteve 

naloge in odnose, predstavljene v nalogi. 

– Načrtovanje rešitve – izbira najprimernejše strategije za reševanje 

problema. Kriteriji za izbiro strategije so oblika naloge sama na sebi, 

učenčeve predhodne izkušnje s tovrstnim tipom nalog in učinkovitost 

strategije, pri čemer učenec izbira iz nabora njemu poznanih strategij. 

– Izvedba rešitve. 

5. Prepoznavanje števk – ne gre za matematično spretnost samo po sebi, toda 

je osnova za vse nadaljnje matematično učenje, kot je prepoznavanje črk za 

branje in bralno razumevanje. Zato so težave s prepoznavanjem števk dober 

napovednik učencev, ki so rizični za pojav izrazitih učnih težav pri matematiki. 

Prepoznavanje števk je namreč ena izmed prvih matematičnih spretnosti, ki jih 

usvojijo otroci, polovica triletnikov naj bi že zmogla prepoznati števke v obsegu 

do 7. Prepoznavanje števk poteka po enakem ključu kot prepoznavanje 

zapisanih besed. Možgani zaznajo vidno podobo števke in jo povežejo z vidno 

podobo, ki je shranjena v spominu. Na semantičnem nivoju povežejo zaznano 

vidno podobo števke s pomenom, shranjenim v semantičnem slovarju 

(Brysbaert, 2005). 

Avtorji v literaturi sicer najpogosteje prepoznavajo naslednjih osem komponent 

občutka za števila in količine (Jordan idr. 2008; Sayers idr., 2016; Sayers in Andrews, 

2014; Sayers in Andrews, 2015): 

– razumevanje koncepta števila, 

– sistematično štetje, 

– zavedanje povezave med številom in količino, 

– razlikovanje količin predmetov, 

– razumevanje različnih reprezentacij števila, 

– ocenjevanje, 

– preproste aritmetične spretnosti, 

– zavedanje številskih vzorcev. 

V nadaljevanju jih bomo podrobneje predstavili. 

3.3.1 Razumevanje koncepta števila  

 
Učenci prepoznavajo simbole za števila in poznavanje besedišča in pomena v zvezi s 

števili. Usvojiti morajo tudi koncept števila. Zavedati se morajo, da števila ponazarjajo 

simboli števk, toda ti sami niso števila. Simbol nam zgolj omogoča, da učinkovito 

ponazorimo koncept števila in lažje manipuliramo z njim ter ga povežemo z ostalimi 

števili. Dejansko pa gre pri zapisu števila zgolj za poljuben simbol (Haylock in 

Cockburn, 1989). V ozadju razumevanja števila mora biti razumevanje, da vsako 
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število predstavlja točno določeno količino stvari, npr. skupinam treh radirk, treh 

svinčnikov, treh ravnil je skupno ravno število posameznih predmetov v skupini 

(Haylock in Cockburn, 1989; Geary, 1994).  

Število je tako koncept, ki ga izvzamemo iz mnogo primerov skupin z istim številom 

predmetov. Predpogoj za razumevanje, kaj je skupno skupinam predmetov, je razvito 

razumevanje prirejanja 1 : 1. Da pa učenec to zmore, mora odmisliti razlike med 

predmeti znotraj skupine predmetov (Haylock in Cockburn, 1989). 

V raziskavi so več sto učiteljem in učencem zastavili nalogo, da si v mislih predstavljajo 

sliko, ki se jim pojavi, ko jim nekdo reče, kaj je število tri. Večina izmed njih je navedla 

odgovor, ki spada v eno izmed kategorij: nekateri so si sliko števila tri predstavljali kot 

niz treh stvari (pik, strani trikotnika, prste itd.), drugi pa so v mislih videli sliko simbola 

števke tri. Vendar pa je koncept števila znatno kompleksnejši od teh dveh kategorij. 

Zaobjema namreč različne vidike števila (Haylock in Cockburn, 1989): 

– Kardinalni vidik –  število označuje količino, koliko posameznih predmetov je v 

skupini. Kardinalni vidik je verjetno tisti, na katerega najprej pomisli večina ljudi, 

ko govorimo o številih. 

– Nominalni vidik –  število je lahko uporabljeno zgolj kot oznaka, ime z namenom 

razlikovanja od drugih stvari. Tako npr. številka 3 na mestnem avtobusu ne 

pomeni, da so tam trije mestni avtobusi, temveč zgolj označuje, po kateri progi 

vozi omenjeni mestni avtobus.  

– Ordinalni vidik – število prav tako označi stvar, toda z namenom, da se stvari 

postavi v nek smiselni vrstni red. Npr. hišna številka, številka strani, EMŠO, 

številka sobe, datum itd. Tako se hišna številka 3 verjetno nahaja med hišnima 

številkama 2 in 4.  

– Merski vidik – število je uporabljeno za merjenje, npr. starost 5 let. 

– Računski vidik – število je uporabljeno pri računanju, pri tem niti ni pomembno, 

kaj označuje (Haylock in A. Cockburn, 1989; Noël idr., 2005, Treffers, 2008a). 

Nominalni in ordinalni vidik za razliko od kardinalnega vidika v primeru številke tri ne 

predstavljata trojnosti števila – hiša s hišno številko tri je samo ena, niso tri, kot številka 

tri pa je bila označena zgolj zato, ker se nahaja med številko dve in štiri. Prav tako tudi 

oznaka tri ne pove nič o tem, ali je ta hiša večja ali boljša kot tista s hišno številko dve 

(Haylock in A. Cockburn, 1989). 

Pri določanju količine preštetih predmetov učenci vse do sedmega ali osmega leta bolj 

verjamejo vizualnim informacijam kot konceptu kardinalnosti. Tako npr. pri poskusu 

pripravimo dve vrsti po sedem bonbonov, pri čemer je ena vrsta znatno daljša. Čeprav 

bodo otroci obe vrsti prešteli, bo večji del otrok pred sedmim letom trdil, da je več 

bonbonov v daljši vrsti (Piaget, 1965, v Geary, 1994). 

Nominalni in ordinalni vidik števila nista obstranska vidika koncepta števila, čeprav 

večina ljudi števila redko dojema v luči teh dveh vidikov. Kljub temu v vsakdanjem 
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življenju ves čas uporabljamo vse tri vidike in vsi trije vidiki skupaj tvorijo koncept števila 

(Haylock in Cockburn, 1989). 

Tako koncept števila vključuje povezavo med simbolom števila, besedo za število, 

konkretnimi situacijami skupin stvari, pri katerih je pomemben kardinalni vidik števila, 

in med grafičnimi ponazoritvami števil, pri katerih je pomemben ordinalni vidik števila, 

kot je npr. številska črta. Med posameznimi vidiki števila gre za povsem druge pomene 

enake besede – npr. tri. Povezava med posameznimi pomeni simbolov sicer obstaja 

in ni povsem poljubna. Ni pa v tolikšni meri samoumevna, kot se to zdi odraslim, kot 

učencem skušajo predstaviti števila kot celoto (Haylock in Cockburn, 1989). 

V povedi V razredu tri so štirje učenci, ki so stari pet so števila uporabljena v treh 

različnih vidikih – razred tri je število v ordinalnem vidiku, štirje učenci v kardinalnem 

vidiku, stari pet pa je število uporabljeno v merskem kontekstu. Pomembno je, da 

učitelji učencem omogočijo, da preko različnih izkušenj doživijo vse vidike števila in ne 

zgolj kardinalnega, kajti števila pomenijo mnogo več kot označbo, koliko predmetov je 

v nizu (Haylock in Cockburn, 1989). 

Učenci imajo lahko ravno zaradi pretiranega poudarjanja zgolj kardinalnega vidika 

težave pri razumevanju matematičnih konceptov. Eden izmed takih je npr. 

razumevanje števila nič. Število nič je namreč pomembno število, ki označuje točko 

pred točko ena na številski črti, predstavlja začetno točko štetja, pritlično nadstropje v 

dvigalu in temperaturo 0. Razumevanje koncepta ničle tako vključuje simbol in jezik ter 

je pogojeno z dojemanjem števil tudi iz ordinalnega vidika in ne zgolj kardinalnega 

(Haylock in Cockburn, 1989). 

Prav tako bo učenec, ki števila razume zgolj iz kardinalnega vidika, v nadaljnjih letih 

imel težave pri spoznavanju negativnih števil. Ne moremo namreč štirim konkretnim 

predmetom vzeti šest predmetov. Tako kardinalni koncept števila, da števila 

označujejo količino stvari, med matematičnim razvojem učenca zelo kmalu postane 

preozek in lahko učenca ovira pri uspešnem usvajanju znanj (Haylock in Cockburn, 

1989). Če učenec uspešno izgrajuje občutek za števila in količine, intuitivno usvoji 

koncept števila in razumevanje števila iz različnih vidikov. Zato nam nivo učenčevega 

razumevanja števil lahko pove marsikaj tudi o razvitosti občutka za števila in količine 

(prav tam). 

 

3.3.2 Sistematično štetje 

 

Štetje je temelj številske pismenosti (Bird, 2017). Vključuje tako ordinalnost kot 

kardinalnost ter poznavanje vrstnega reda števil. Učenci naj bi zmogli šteti do 20 in 

nazaj od kateregakoli vmesnega števila. Predpogoj za uspešno štetje sta razvitost 

korespondence 1 : 1 med imeni števil in preštetimi predmeti in usvojen vrstni red števil. 

Učenec mora razumeti tudi, da zadnje število pri štetju predstavlja tudi celotno število 

preštetih predmetov.  Razumevanje tega se izkaže, ko učenca potem, ko prešteje 

predmete, vprašamo, koliko je predmetov. Če odgovor pove takoj, pomeni to, da je že 

razvil razumevanje kardinalnosti štetja. Če pa gre predmete šteti še enkrat, pa pomeni, 
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da še ne razume, da zadnje izgovorjeno število pri štetju izraža kardinalnost množice 

(Geary, 1994). Učenčevo obvladovanje štetja je odvisno  od dednih ter okoljskih 

dejavnikov (Gelman in Gallistel, 1978, v Geary idr., 1999). Za uspešno štetje je 

potrebno obvladovanje naslednjih temeljnih principov. Ti principi zagotavljajo osnovno 

strukturo za nadaljnje usvajanje matematičnih znanj in spretnosti. 

1. Prepoznavanje količine predmetov do 3 na pogled, brez štetja. 

2. Primerjanje več – manj glede na količino predmetov in sama števila med seboj. 

3. Korespondenca 1 : 1 – da vsakemu objektu priredi točno en objekt. 

4. Stalni vrstni red – vrstni red števil je stalen, vedno gre za enako zaporedje 

naštevanja števil (učenci si morajo imena števil od 0 do 10 zapomniti na pamet, 

od 11 do 19 po določenem vzorcu in vsa nadaljnja števila po določenem 

vzorcu). 

5. Princip kardinalnosti 

6. Princip združevanja – katerekoli objekte je moč zbrati skupaj in jih prešteti. 

7. Princip naključnega vrstnega reda – predmeti so lahko prešteti v naključnem 

zaporedju, ni pomembno, kateremu konkretnemu predmetu pri štetju dodelimo 

katero številko, na mizi bomo imeli isto število predmetov, če štejemo od leve 

proti desno, od spodaj navzgor itd. (Gelman in Gallistel, 1978, v Geary idr., 

1999; Schaeffer idr., 1974, v Hopkins, Gifford in Pepperell, 1996). 

Pri štetju lahko učenci s slabše razvitim občutkom za števila hitro padejo v t. i. counting 

trap oz. past štetja. Pri pasti štetja se pojavi problem, da učenci osnovne računske 

operacije rešujejo s štetjem po ena. Strategija je zamudna, utrudljiva in zaradi mnogih 

korakov, ki so potrebni za rezultat, je verjetnost za napako zelo velika. Učenec brez 

pomoči ne preide na zrelejše strategije računanja, ker na pamet ve tako malo osnovnih 

dejstev. Poleg tega strategijo štetja pozna in je vanjo prepričan, zato ne vidi prednosti 

tega, da bi jo nadomestil z zrelejšo strategijo, ki jo mora še usvojiti. Prelomna točka za 

izhod iz začaranega kroga je pričetek računanja z večmestnimi števili,  ko se strategija 

računanja s štetjem ne obnese več (Bird, 2017). V pedagogiki montessori je znan 

pristop, da otroci že od vrtca dalje manipulirajo s štirimestnimi števili, kar poleg 

motivacijskega elementa prispeva tudi k temu, da otroci že od začetka dalje razvijajo 

strategije, ki omogočajo računanje tudi z večjimi števili. 

Učenci z izrazitimi učnimi težavami pogosto uporabljajo nezrele in neučinkovite 

strategije štetja za reševanje problemov (Berch, 2005). Pri mnogih učencih z učnimi 

težavami pri matematiki je prisotno slabše konceptualno razumevanje določenih 

vidikov štetja. Slabše znanje štetja pa nato vpliva na kasnejši razvoj štetja za reševanje 

aritmetičnih problemov in je povezano s slabšimi spretnostmi zaznavanja in 

popravljanja napak lastnega štetja (Geary in Goard, 2005). 
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3.3.3 Zavedanje povezave med številom in količino 

 

Gre za zavedanje povezave med kardinalnim in ordinalnim vidikom števila ter vključuje 

razumevanje korepondence 1 : 1 med imenom števila in količino, ki jo to število 

predstavlja, ter razumevanje, da zadnje število pri štetju predstavlja skupno število 

predmetov v množici. Dobro predstavljanje količine pripomore k boljšemu intuitivnemu 

razumevanju celih števil (Zorzi, Stoianov in Umilta, 2005). Učenec kardinalni in 

ordinalni vidik števila poveže med matematičnim razvojem. Najprej šteje zgolj po 

spominu, zaporedje števil si zapomni kot eno izmed otroških izštevank. Nato poveže 

izgovarjavo zaporedja števil s hkratnim premikanjem prsta ali oči po nizu predmetov. 

V tem primeru je vsako število uporabljeno kot oznaka predmeta v vrstnem redu, torej 

v ordinalnem vidiku. Nato učenec sčasoma preko ponavljanja štetja odkrije povezavo 

med kardinalnostjo in ordinalnostjo, in sicer da je ordinalno število zadnjega objekta 

kardinalno število celotne skupine predmetov (Haylock in Cockburn, 1989). 

 

3.3.4 Razlikovanje različnih količin predmetov 

 

Vključuje zavedanje količine in primerjanja med različnimi količinami.  Petletniki zelo 

pogosto napačno štejejo, zato so bili strokovnjaki dolgo prepričani, da razlikovanje 

različnih količin zahteva formalno izobraževanje. Kasneje so sicer ugotovili, da temu 

ni tako, saj lahko že dojenčki uspešno razlikujejo količine manjše od štiri in primerjajo 

količine med sabo, če so razlike med njimi velike. Tako 6-mesečni dojenčki lahko 

razlikujejo skupini predmetov po količini, ki vsebujeta po 8 in 16 predmetov, ne pa po 

8 in 12 predmetov (Antell in Keating, 1983, v Brysbaert, 2005). Ugotovili so tudi, da 

obstaja razlika v zaznavanju majhnih in velikih količin predmetov. Da ljudje ocenimo, 

da so prikazane tri pike, potrebujemo 50 milisekund več, kot če je prikazana zgolj ena 

pika. Če pa je prikazanih devet pik, potrebujemo za oceno količine 600 milisekund več, 

kot če je prikazanih sedem pik. Strokovnjaki so ta fenomen poimenovali kot učinek 

velikosti. Pri ocenjevanju količin pride tudi do t. i. učinka razdalje, ljudje namreč hitreje 

ocenimo razlike med količinami, če so količine manjše (Zorzi, Stoianov in Umilta, 

2005). Ugotovili so tudi, da je ocenjevanje večjih količin lažje, če so prikazane urejeno, 

v standardni obliki, kot če so naključno razporejene (Brysbaert, 2005). 

 

3.3.5 Razumevanje različnih reprezentacij števila 

 
Učenci med razvojem usvojijo besedno in slušno podobo števila, arabski zapis ter 

prevajanje iz ene reprezentacije v drugo (Geary in Hoard, 2005).  Razvijajo tudi 

razumevanje, da so števila lahko predstavljena na različne načine, npr. na številski črti, 

s konkretnimi predmeti, prsti, arabskim zapisom, rimskim zapisom, grafično s pikami 

itd. (Geary idr., 1999). Avtorji v literaturi ločujejo med različnimi ravnmi reprezentacij 

števila glede na konkretnost reprezentacij. Na prvi ravni so reprezentacije, ki temeljijo 

na številčnosti množice, torej na otipljivih številskih lastnostih množice konkretnih 



Ana Jagodic OBČUTEK ZA ŠTEVILA IN KOLIČINE UČENCEV 3. RAZREDA Z IZRAZITIMI TEŽAVAMI PRI UČENJU MATEMATIKE 

 

29 

predmetov. Druga raven so številske oznake oziroma simbolni kodi, ki ponazarjajo 

informacijo o številčnosti in so se v preteklosti oblikovale v številski sistem, npr. arabski, 

rimski številski sistem. Tretja raven reprezentacij so ponotranjene miselne 

reprezentacije ter se nanašajo tako na sistem konkretnih številskih lastnosti kot na 

sistem simbolnih številskih oznak (Fayol in Seron, 2005). Glede na raziskave naj bi bili 

učenci z učnimi težavami pri matematiki v povprečju uspešni pri razumevanju različnih 

predstavitev števil in prevajanju med različnimi reprezentacijami (Geary in Hoard, 

2005). Pomembna je zmožnost fleksibilnega povezovanja različnih predstavitev istega 

števila. 

3.3.6 Ocenjevanje 

 

Vključuje zmožnost ocenjevanja količine, velikosti, rezultata itd. V veliki meri je 

sposobnost ocenjevanja odvisna od učenčeve spretnosti štetja. Glede na ugotovitve 

raziskav so pri ocenjevanju ocene udeležencev o količini predmetov običajno nižje, kot 

je realna količina predmetov. Razlika med oceno količine in realno količino se veča z 

večanjem količine predmetov, ki jih mora oceniti posameznik (Brysbaert, 2005). 

Ocenjevanje je številska spretnost, ki jo v vsakdanjem življenju posameznik uporablja 

najpogosteje. Spretnost uspešnega ocenjevanja običajno zahteva predhodno 

pridobljene izkušnje ali znanje, npr. za oceno, koliko bo stal 1,4 kg paprike, mora 

posameznik imeti približen občutek, koliko stane 1 kg paprike (Siegler in Booth, 2005). 

Ocenjevanje pri matematiki sta Siegler in J. Booth (2005) opredelila kot proces 

prevajanja med alternativnimi reprezentacijami količine, pri čemer vsaj ena ni povsem 

točna. Pomembna kognitivna značilnost ocenjevanja je uporaba različnih strategij in 

reprezentacij pri ocenjevanju, pri čemer strategije posamezniki izbirajo glede na 

problem in značilnost situacije. Kriterija za izbiro najustreznejše strategije v dani nalogi 

sta zahtevan nivo točnosti in hitrost ocenjevanja. Kot usmeritev za izbiro strategije 

služijo tudi pretekle izkušnje pri ocenjevanju podobnih količin. Strategije ocenjevanja 

učenci uporabljajo vedno učinkoviteje ob hkratnem razvijanju naprednejših strategij in 

reprezentacij  (prav tam). 

3.3.6.1 Ocenjevanje količin  

 
Ker smo v naš preizkus vključili ocenjevanje količin, bomo podrobneje predstavili 

strategije ocenjevanja količin. 

Točnost ocenjevanja količin se razvija preko daljšega časovnega obdobja, pri čemer 

se razvoj natančnega ocenjevanja prične razmeroma pozno glede na razvojne 

značilnosti ostalih aritmetičnih spretnosti. Strategije za ocenjevanje količine se 

razlikujejo glede na način predstavitve ocenjevanih predmetov. Če so ti urejeni v znane 

postavitve, kot je npr. mreža iz 10 vrst in 10 stolpcev,  ljudje za oceno količine uporabijo 

strategije seštevanja (štejejo od 0), odštevanja (odštevajo od celote) in ocenjevanja  

(Siegler in Booth, 2005). 

V našem preizkusu so bili predmeti razporejeni naključno. V tem primeru posamezniki 

najpogosteje uporabljajo strategijo zasidranja (neznano količino ocenijo glede na 
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drugo znano količino, npr. vedo, da gre v cel kozarec 900 g sladkorja, zato kozarec, v 

katerem je še tretjina sladkorja, verjetno tehta tam okrog 300 g), razdruževanje 

(naključno razporejene predmete na oko razdelijo v vrste in stolpe, potem zmnožijo 

vrste in stolpe), nekateri pa tudi količino naključno razporejenih predmetov ocenijo 

intuitivno. Izbira strategij je odvisna od značilnosti problemske situacije, pri čemer 

raziskave kažejo, da se učenci zelo redko poslužijo strategije odštevanja, razen v 

primerih, ko so zapolnjeni skoraj vsi ali pa noben kvadratek v navidezni mreži 

predmetov. Odrasli za ocenjevanje količin uporabljajo bolj dodelane strategije kot 

otroci, poleg tega so manj rigidni pri izbiri ustrezne strategije glede na dano situacijo 

(Siegler in Booth, 2005). 

 

3.3.7 Preproste aritmetične spretnosti 

 

Vključuje razumevanje in točno ter učinkovito izvajanje aritmetičnih operacij 

seštevanja, odštevanja, množenja in deljenja. Učenci naj bi do konca drugega razreda 

avtomatizirali seštevanje in odštevanje v obsegu do 20 in uspešno reševali naloge 

računanja v obsegu do 100 v okviru besedilnih nalog in tudi brez konteksta (Treffers in 

Buys, 2008). 

Koncept seštevanja obsega razumevanje seštevanja kot združevanja dveh skupin 

predmetov ter razumevanje seštevanja kot povečevanje števila. Prvo razumevanje 

seštevanja izhaja iz pogleda na število iz kardinalnega vidika, drugo pa iz ordinalnega 

vidika in se kaže pri premikanju po številski črti.  Med obema pojmovanjema seštevanja 

je sicer jasna povezava in pomembna točka v razvoju učenčevega razumevanja 

seštevanja je, ko poveže obe pojmovanji. Da je učenec usvojil to točko v 

matematičnem razvoju, se pokaže, ko pri seštevanju dveh nizov predmetov nadaljuje 

s štetjem in ne začne drugega niza ponovno šteti od prvega števila naprej (Haylock in 

Cockburn, 1989). 

Koncept odštevanja se zelo pogosto dojema kot sopomenko za »odvzemanje 

predmetov stran«. To razumevanje poimenujemo vidik odvzemanja in predstavlja zgolj 

enega izmed vidikov odštevanja. Koncept odštevanja namreč poleg odvzemanja 

zaobjema tudi primerjanje, dopolnjevanje, štetje nazaj ter razumevanje odštevanja kot 

nasprotne operacije seštevanju. Če učitelji učencem premočno poudarjajo zgolj vidik 

odvzemanja, učence to v poznejših letih ovira pri razumevanju matematičnih 

konceptov. Če dojemamo odštevanje zgolj iz vidika odvzemanja stran, potem bomo 

težko razumeli, kako konkretno ponazoriti račun »9 – (–3) =«. Če odštevanje 

razumemo tudi kot primerjanje, potem lahko razumemo, da v tem računu iščemo 

razliko med številoma, ki znaša 12 (Geary, 1994). 

Postopno učenci med leti šolanja preidejo na strategije odštevanja s pomočjo 

razdruževanja ter nazadnje strategije odštevanja s priklicom aritmetičnih dejstev 

(Geary, 1994). Strategija priklica aritmetičnih dejstev odštevanja je učinkovita zato, ker 

omogoča bolj avtomatizirano reševanje nalog, posledično pa tudi večjo hitrost 
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računanja in manjše število napak (Geary, Brown in Samaranayakeđ, 1991; Siegler, 

1986, v Geary, 1994) 

 

3.3.7.1 Razvojna pot usvajanja strategij računanja 

 

Med razvojem in šolanjem učenci za reševanje preprostih aritmetičnih nalog 

uporabljajo vse bolj dodelane strategije računanja – od teh, ki temeljijo na uporabi 

štetja, do teh, ki so osnovane na priklicu dejstev iz spomina. Postopno učenci 

aritmetične probleme rešujejo vse hitreje, ker uporabljajo učinkovitejše strategije 

računanja in ker z vajo strategije tudi hitreje izvajajo (Geary in Hoard, 2005). Razvojno 

pot usvajanja strategij smo ponazorili v shemi št. 3. 

 

Shema 3: Razvojna pot usvajanja strategij računanja (Geary in Hoard, 2005, str. 258) 
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Strategije, ki so osnovane na štetju, temeljijo ali na računanju s konkretnimi materiali 

ali na priklicu aritmetičnih dejstev iz spomina. Pri obeh vrstah učenci uporabljajo 

strategije štetja, imenovane: 

– vsota (sum) –  vključuje štetje obeh seštevancev od prvega naprej. 

– štetje do večjega števila (max) – vključuje navajanje seštevanca z manjšo 

vrednostjo in štetje naprej tolikokrat, kolikor je vrednost večjega seštevanca. 

– štetje do manjšega števila (min) – vključuje navajanje večjega seštevanca in 

nato štetje naprej oz. nazaj tolikokrat, kot je vrednost manjšega seštevanca oz. 

odštevanca (Geary in Hoard, 2005). 

Npr. pri računu 5 + 3 štejemo tri števila od števila 5 naprej (6, 7, 8), da bi rešili račun. 

Razvoj proceduralnega znanja računanja je povezan z razvojem učenčevega 

konceptualnega razumevanja štetja in se kaže v postopnem napredku od uporabe 

strategij vsote do uporabe strategij štetja do manjšega števila.  V shemi št. 3 je tudi 

ponazorjeno, kako poteka razvojna pot razvoja strategij do zrelejših strategij, ki 

zahtevajo krajši odzivni čas in zavzamejo manj kognitivnih virov (Geary idr., 1992, v 

Geary in Hoard, 2005).  

Z uporabo strategij računanja pride do razvoja strategij, ki temeljijo na priklicu 

aritmetičnega dejstva iz spomina, najpogostejši sta strategiji razdruževanja in priklica 

točnega aritmetičnega dejstva. Pri strategiji razdruževanja učenec prikliče znano 

sorodno aritmetično dejstvo in nato z njegovo pomočjo reši račun, npr. pri računu 6 + 

5  prikliče 10 (ker je  5 + 5 = 10). V tem primeru učencu priklicana aritmetična dejstva 

služijo kot osnova za reševanje težjih primerov seštevanja. Tako si npr. učenci hitreje 

zapomnijo vsote dvojic seštevancev. Učenec bo za rešitev računa 6 + 7 lahko priklical 

aritmetično dejstvo 6 + 6 = 12 in vsoti dodal 1, da bo dobil vsoto računa. Napake, ki so 

pogoste pri tej strategiji seštevanja ali odštevanja, izvirajo iz priklica napačnega 

aritmetičnega dejstva ali pa nadaljnjega napačnega manipuliranja s priklicanim 

aritmetičnim dejstvom (Geary, 1994).  

Pri najnaprednejši strategiji seštevanja, tj. priklic točnega aritmetičnega dejstva, 

učenec prikliče neposredni rezultat računske operacije (Geary in Hoard, 2005).  Učenci 

si zapomnijo aritmetična dejstva preštevanja in strategije razmisleka o aritmetičnih 

dejstvih. Večina učencev si najprej zapomni dvojice števil, npr. 7 + 7, ter vsote z 

manjšimi seštevanci. Najpozneje si zapomnijo vsote ali razlike z večjimi seštevanci. 

Dejavnikov, zakaj je temu tako, je več. Eden izmed njih je ta, da se učenci pogosteje 

srečujejo z računi seštevanja, ki imajo manjše seštevance, in si jih zato hitreje 

zapomnijo. Dejavnik naj bi bil tudi težavnost štetja, zahtevana za rešitev računa. Pri 

lažjih računih seštevanja je potrebno krajše, preprostejše štetje in zato si učenec hitreje 

zapomni rezultat računa (prav tam). 

Ljudje za reševanje problema izberemo najhitrejšo in najtočnejšo strategijo, ki nam je 

dostopna. Izbira strategije je odvisna tudi od zahtevnosti in vrste aritmetičnega 

problema, ki se spreminja tudi glede na to, ali je učencu tip naloge poznan ali se z njim 

srečuje prvič. Učenci izbiro strategije prilagajajo glede na številski obseg in 
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kompleksnost naloge in anksioznost (Geary, 1994). Če učenec v danem trenutku ne 

zmore priklicati ustrezne strategije, se posluži priklica t. i. rezervnih, manj naprednih 

strategij (Gersten in Chard, 1999). Glede na to, da bo učenec izbral najzrelejšo 

strategijo, ki mu je dostopna, nam lahko njegova izbira strategije pove marsikaj o 

njegovi trenutni stopnji matematičnega razvoja. To dejstvo smo upoštevali tudi pri 

analizi v empričnem delu. 

3.3.7.2 Vrste strategij računanja 

 

Strategije računanja v grobem delimo na materialne, verbalne strategije in strategije 

miselnega računanja (Geary, 1994). 

– Materialne strategije pomenijo uporabo materialne opore pri reševanju 

aritmetičnih problemov. Omogočajo sicer, da učenec pravilno izračuna, toda 

zadostujejo zgolj za osnovne aritmetične probleme ter zahtevajo več časa in 

pozornosti. Večina učencev v 2. triletju pri računanju ne uporablja več 

materialnih strategij, temveč se poslužujejo verbalnih strategij ali strategij 

miselnega računanja, ki so ekonomičnejše.  

– Verbalne strategije vključujejo verbalno oporo, kot je npr. miselno ponavljanje 

večkratnikov pri množenju. Učinkovitost in pravilnost te vrste strategij sta odvisni 

od kakovosti učenčevega izvršilnega delovanja, saj pri računanju zahtevajo 

pozornost in pomnjenje vmesnih rezultatov.  

– Najnaprednejša strategija je uporaba miselnega računanja, pri čemer učenec 

prikliče dejstva iz dolgotrajnega spomina. Učencu omogoča najučinkovitejše 

računanje, saj ne zahteva zavestne pozornosti in ne obremeni kapacitet 

delovnega spomina (Kavkler, 1996; Geary, 1994). 

Ko učenci začnejo računati v obsegu nad 20, najprej uporabljajo strategije, ki so jih 

uporabljali pri računih v obsegu do 20. Tako si najprej pomagajo s štetjem. Pri računih 

brez prehoda si pomagajo s tem, da odmislijo desetice števila v računu. Tako npr. 

račun 89 – 6 lahko izračunajo tako, da odštejejo enici, nato pa rezultatu dodajo 

desetico, za katero vedo, da se ni spremenila. Pri računanju v obsegu nad 20 

uporabljajo tudi strategijo miselnega računanja v stolpcu.  Najprej odštejejo isti mestni 

vrednosti, nato še drugi dve isti mestni vrednosti. Redkeje uporabljena strategija pri 

računanju v obsegu nad 20 je priklic aritmetičnega dejstva (Geary, 1994).  

Za reševanje nalog seštevanja in odštevanja z večmestnimi števili, kot je npr. 26 + 45, 

je predpogoj razumevanje mestne vrednosti in principa menjave, npr. desetih enic v 

eno desetico, desetih desetic v eno stotico itd. Učenec mora za uspešno reševanje 

tovrstnih računov razumeti, da je deset enic enako eni desetici in da vedno, ko imamo 

več kot devet enic/desetic/stotic, zamenjamo deset delov te vrednosti za eno mestno 

vrednost višje. Poleg tega se pri računanju tovrstnih računov učenci zanašajo tudi na 

znanje in spretnosti, ki so jih usvojili pri reševanju preprostih nalog računanja (Haylock 

in Cockburn, 1989). 
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Strategije za reševanje nalog računanja z večmestnimi števili vključujejo štetje od 

večjega števila naprej, razdelitev in pregrupiranje enega izmed seštevancev. Izbira 

vrste strategije za razdelitev in pregrupiranje enega izmed seštevancev je odvisna od 

učenčevega znanja desetiškega sistema in vključuje ločeno dodajanje desetic in enic. 

Najtežja procesa pri računanju z večmestnimi števili sta prenos in menjava, npr. v 

računu 46 + 58 mora učenec najprej sešteti 6 + 8, zamenjati deset enic za eno 

desetico, štiri ohraniti kot enico, oboje skupaj ohraniti v delovnem spominu, sešteti 

desetici, nato k seštevku desetic dodati seštevek enic in pravilno zapisati končni 

rezultat (Haylock in Cockburn, 1989). 

Razvoj seštevanja in štetja vpliva na uspešnost razvoja veščin množenja in 

poštevanke (Conney & Ladd, 1992, v Geary, 1994). Pri učenju računov poštevanke 

učenci pogosto uporabljajo strategijo ponavljajočega seštevanja ter štetja v zaporedju. 

Tako bi račun 3 x 4 izračunali s seštevanje 3 + 3 + 3 + 3 ali pa s štetjem po 3, pri 

četrtem številu bi se ustavili – 3, 6, 9, 12. Pogosta napaka pri tej strategiji je, da se ali 

prekmalu ali prepozno ustavijo. Pri množenju si učenci pogosto pomagajo z uporabo 

pravil ali priklicem aritmetičnih dejstev iz spomina. Tako velja pravilo, da je rezultat 

vsakega množenja števila s številom 0 enak 0 in da je rezultat vsakega množenja 

števila s številom 1 enak prvemu številu. Poleg tega si učenci pri množenju pomagajo 

s preoblikovanjem priklicanih dejstev iz dolgotrajnega spomina. Tako npr. si večina 

učencev zelo hitro zapomni račune množenja z enakima množiteljema. S priklicom 

dvojice si nato učenec s pomočjo seštevanja ali odštevanja pomaga pri drugih računih. 

Tako npr. račun 7 x 8 lahko reši s priklicem rezultata 7 x 7 in dodajanjem števila 7, da 

dobi rezultat, koliko je 8 x 7. Avtor opaža tudi, da je pri računih množenja v ozadju 

pogosto problem s hitrostjo priklica rezultata iz spomina. Hitrost priklica pravilnih 

rezultatov množenja se tudi niža sočasno z povečevanjem množitelja in množenca, pri 

čemer so izjema računi množenja dveh istih števil in računi, pri katerih je število 5 

množenec ali množitelj. Te račune si učenci bolje zapomnijo, saj so pogosteje 

izpostavljeni pri razlagi in v učbenikih (Geary, 1994).  

Napake pri množenju so po navadi sistematične. Geary (1994) izpostavlja tri osrednje 

kategorije napak pri množenju. Prva kategorija napak so napake priklica neustreznega 

produkta, pri katerih do napake pride zaradi priklica sicer obstoječega rezultata za 

enega ali oba množenca, toda napačnega za konkretno kombinacijo. Napaka tega tipa 

je npr. 4 x 8 = 24. Druga kategorija napak pri množenju je zamenjava operacije, po 

navadi množenja s seštevanjem, npr. 3 x 4 = 7. Tretja kategorija napak je redkejša, in 

sicer t. i. bližnji rezultati. Pri tej kategoriji napak pri množenju učenec kot  rezultat 

navede število, ki je blizu pravega rezultata, npr.  5 x 3 = 16 (prav tam). 

 

3.3.8 Zavedanje številskih vzorcev  

 

Vključuje zavedanje številskih vzorcev in zmožnost iskanja manjkajoče številke ter 

razumevanje sistema mestnih vrednosti. Hindujsko-arabski sistem mestnih vrednosti, 

ki ga uporabljamo za zapis števil, nam namreč omogoča, da lahko precej enostavno 
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zapišemo večmestna števila. Učenci naj bi razumevanje desetiškega sistema usvojili 

do 7. oziroma 8. leta (Geary, 1994).  

Poznavanje in razumevanje koncepta mestnih vrednosti je pokazatelj razvitosti 

občutka za števila in je za aritmetični razvoj pomembno z več vidikov:  

1. Je predpogoj učenčevega razumevanja pomena govorjenih in zapisanih 

večmestnih števil. Tako se npr. beseda 24 ne nanaša zgolj na 24 enot, ampak tudi 

predstavlja skupine vrednosti desetic in enic (v tem primeru 2 desetici in 4 enic) (Geary, 

1994). 

2. Razumevanje, da so večmestna števila sestavljena iz skupin stotic, desetic 

in enic, vpliva na izoblikovanje bolj dodelanih strategij za reševanje problemskih 

aritmetičnih situacij. Tako se učenec lahko poslužuje strategij, ki temeljijo na 

pregrupiranju. Učenec, ki ne obvlada mestnih vrednosti števil, bo verjetno tako za 

računanje uporabljal manj časovno ekonomično in manj učinkovito strategijo (Geary, 

1994). 

Poleg tega je za nadaljnjo uspešno funkcioniranje učenca pri matematiki pomembno 

tudi razumevanje koncepta menjave in pomena mesta, na katerem je zapisana 

določena števka. Predpogoj za razumevanje je sposobnost hkratnega predstavljanja 

dveh različnih količinskih kategorij (Geary, 1994). 

Pogosto je učencem oteženo usvajanje razumevanja desetiškega sistema in pomena 

mestnih vrednosti tudi zaradi jezika, ki pri številih med 11 in 20 ne nakazuje jasno 

sistema, po katerem tvorimo števila. Poleg tega je usvajanje zapisovanja po 

desetiškem sistemu oteženo tudi pri jezikih, pri katerih števila med 20 in 99 izgovorijo 

najprej enico in nato desetico, zapišejo pa ravno obratno (Hopkins idr., 1996). Avtorji 

ugotavljajo, da naj bi učenci v Koreji in večini drugih azijskih jezikih imeli manj težav 

pri usvajanju desetiškega sistema, saj naj bi jezik bolj transparetno nakazoval na 

sistem mestnih vrednosti. Tako je npr. število 11 v korejščini poimenovano deset ena 

(prav tam). 

Avtorji zato svetujejo, da učitelji pri poučevanju naredijo predstavitev tisočič, stotic, 

desetic in enic na konkretni ravni, s konkretnimi materiali. To naj bi učencem pomagalo 

okrepiti konceptualno znanje in razumevanje desetiškega sistema in mestnih vrednosti 

(Geary, 1994; Schwarz, 2000). Svetujejo tudi, da v razredu na vidnem mestu visi 

stotiški kvadrat ali številska premica, da imajo učenci števila do 100 ves čas pred očmi 

in si lahko po potrebi pogledajo (Hopkins idr., 1996). V pedagogiki montessori za lažje 

usvajanje mestnih vrednosti uporabljajo številske kartice, pri čemer ima vsaka mestna 

vrednost svojo barvo in dolžino ploščice. Učenci tako število 5895 sestavijo tako, da 

drugo na drugo naložijo lesene ploščice 5000, 800, 90 in 5. Hkrati to število ponazorijo 

s konkretnim materialom, pri čemer kocke ali kroglice predstavljajo enice, paličice, ki 

so velike za točno 10 kock predstavljajo desetice, stotice predstavljajo kvadri, ki so 

veliki za natančno 10 paličic oziroma 100 kock, tisočice pa so ponazorjene s večjimi 

kockami, ki so velike za točno 10 kvadrov oziroma 100 paličic ali 1000 kock. Število 

5895 bi tako ponazorili s 5 velikimi kockami, 8 kvadri, 9 paličicami in 5 kockami. Avtorja 

Treffers in Buys (2008) opozarjata, da so za usvojitev razumevanja reprezentacij 
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števila na tak način ključne predhodne številne vaje štetja po ena in po deset na 

številski vrsti. 

R. Bird (2017) predlaga strategijo, da učencem sistem mestnih vrednosti predstavimo 

preko družin. Tako ne dobi vsaka nova mestna vrednost nove oznake, temveč po tri 

skupaj. V vsaki družini so enice, desetice in stotice. Družine se imenujejo ena, tisoč, 

milijon itd. To strategijo uporabljajo tudi v pristopu montessori. 

3.4 RAZVOJ OBČUTKA ZA ŠTEVILA 

 

Proces razvijanja občutka za števila in količine je kompleksen in krožen. Štetje in 

poznavanje simbolov za števila namreč podpira razvoj konceptov občutka za števila in 

količine, po drugi strani pa so ti že komponente občutka za števila in količine sami po 

sebi (Malofeeva, 2004, v Sayers in Andrews, 2014).  

Razvijanje vsake posamične komponente občutka za števila in količine je pomembno 

za nadaljnje uspešno usvajanje matematičnih znanj in spretnosti. Učenci, ki imajo 

težave s prepoznavanjem števil, imajo pri učenju matematike pogostejše težave 

(Lemke in Foegen, 2009). Učenci, ki imajo težave s štetjem, bodo verjetno imeli težave 

pri razvijanju strategij za reševanje aritmetičnih problemov (Stock, Desoete in Roeyers, 

2010). Zmožnosti razlikovanja, izvajanja preprostih računov seštevanja in odštevanja 

ter določanja manjkajočega števila v nizu so pomembni napovedniki kasnejših 

učenčevih matematičnih dosežkov (Kroesbergen, Van Luit, Van  Lieshut, Van 

Loosbroek, Van de Rijt, 2009, v Sayers in Andrews, 2014; Geary idr., 2000; Lembke 

in Foegen, 2009).  

V. N. Faulkner (2009) je izpostavila problem, da učitelji razrednega pouka nimajo 

zadosti podpore s strani drugih strokovnih delavcev, ki bi jim svetovali, kako naj 

poučujejo, da bodo pri svojih učencih razvijali posamezne komponente občutka za 

števila in količine in s tem občutek za števila in količine v celoti. 

Razvoj občutka za števila in količine naj bi potekal tako preko formalnega kot 

neformalnega poučevanja. Posebej pomembno je, da učenci čim prej naredijo miselno 

povezavo med komponentama občutka za števila in količine – med štetjem in 

preprostim računanjem na eni strani ter občutkom za količino na drugi strani (Gersten 

idr., 2005).  

 

3.5 ZNAČILNOSTI UČENCEV Z DOBRO RAZVITIM OBČUTKOM ZA 

ŠTEVILA 
 

Raziskave kažejo, da bo učenec, ki ima dobro razvit občutek za števila, verjetneje na 

dolgi rok pri matematiki uspešen (Sayers idr., 2016; Aubrey, Godfrey in Dahl, 2006). 

Učenec z razvitim občutkom za števila in količine razume, da so števila lahko nosilci 

različnih pomenov in funkcij, da lahko predstavljajo količino (kardinalni vidik), vrstni red 

(ordinalni vidik), merilno število, oznako in število za računanje. Na razvitost občutka 
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za števila in količine kaže tudi raven, na kateri učenec računa – računa lahko s pomočjo 

štetja, s pomočjo prestrukturiranja desetic ob pomoči številke črte ter miselno (Treffers, 

2008b). Velikega pomena pri razvijanju občutka za števila in količine je učenčevo 

neprestano srečevanje s števili in štetjem od zgodnjih let naprej. Učenec bo občutek 

za števila in količino razvijal le preko praktičnih aktivnosti s konkretnimi predmeti 

(Cotton, 2010).   

Witzel (2013) predstavlja ček listo značilnosti učenca, ki mu števila predstavljajo 

močno področje: 

1. Razvitost razumevanja pomena števil in aritmetičnih operacij – učenec 

razvije razumevanje količin, povezav med štirimi operacijami in prepoznava 

ter posploši različne predstavitve števil. 

2. Razumevanje povezave med števili in aritmetičnimi operacijami, zmožen je 

razdružiti števila na različne načine, postopno tudi prepoznava, kako so 

števila in operacije notranje povezani. 

3. Razumevanje računskih strategij in uporaba na ustrezen, učinkovit in 

fleksibilen način. V ozadju izvajanja pravil in postopkov učenec razume, 

zakaj sta določeno pravilo ali postopek ustrezna. Zmore ustrezno oceniti 

približen rezultat. 

4. Povezuje številske in količinske naloge z življenjskimi problemi in izbere 

ustrezno strategijo glede na kontekst naloge. 

 

3.6 ZNAČILNOSTI UČENCEV Z NEZADOSTNO RAZVITIM OBČUTKOM 

ZA ŠTEVILA 
 

Učenec, ki ima nezadostno razvit občutek za števila in količine, ima posledično težave 

pri učenju aritmetičnih dejstev in postopkov (npr. določanje predhodnika in naslednika). 

Obenem je zanj značilno, da ima težave pri uporabi metakognitivnih strategij za 

preverjanje smiselnosti dobljenih rezultatov, npr. pri besedilni nalogi, pri kateri je mama 

kupovala čevlje in hrano, izračuna, da je za vse skupaj zapravila manj, kot so stali 

čevlji, vendar se mu to ne zdi nelogično (»The final report of the National mathematics 

advisory panel«, 2008).  

Zgodnje težave pri usvajanju osnovnih matematičnih konceptov in znanj bodo zelo 

verjetno vplivale na učenčeve nadaljnje uspehe pri učenju matematike. Učenci, ki 

imajo šibko razvit občutek za števila in količine v prvem razredu, izkazujejo težave s 

štetjem, poimenovanjem in zapisom števil ter priklicem dejstev (Geary idr., 1999; 

Gersten in Chard, 1999).  Šibko razvit občutek za števila in količine ima visoko 

napovedno vrednost za uspešnost pri matematiki v prvem razredu (Jordan idr., 2008). 

Posledice šibko razvitega občutka za števila in količine pomembno vplivajo na 

vseživljenjsko učenje matematike (Jordan in Levine, 2009; Aubrey, Godfrey in Dahl, 
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2006). J. Sayers in Andrews (2014) navajata, da so raziskave pokazale, da so osnovne 

aritmetične veščine in veščine štetja pomemben napovednik kasnejše aritmetične 

kompetence v Angliji, ZDA, Kanadi, Tajvanu in na Finskem (Aubrey in Godfrey, 2003; 

Aunola idr., 2004; Desoete idr., 2009; Jordan idr., 2007; LeFevre idr., 2006; Yang & Li, 

2008, vsi v Sayers in Andrews, 2014). 

 

3.7 OCENJEVANJE OBČUTKA ZA ŠTEVILA IN KOLIČINE V 3. RAZREDU 

OSNOVNE ŠOLE 

 

Za uspešno razvijanje občutka za števila in količine je ključno zgodnje prepoznavanje 

učencev z nezadostno razvitim občutkom za števila in nato čimprejšnja in ustrezna 

obravnava učencev.  

Presejalni testi za prepoznavanje učencev, ki so rizični za kasnejše izrazite težave pri 

učenju matematike, morajo izkazovati napovedno veljavnost. Še posebej pomembno 

je, da se upošteva empirične dokaze, ki kažejo na povezavo med neuspešnostjo pri 

nalogah, ki zahtevajo določeno spretnost, in pojavom kasnejših izrazitih težav pri 

učenju matematike. Tako naj bi bilo empirično dokazano, da točke na preizkusu 

osvojenih matematičnih znanj in spretnosti v 3. razredu dovolj natančno napovedujejo 

verjetnost težav pri nadaljnjem matematičnem funkcioniranju. Če imamo tovrstne 

preizkuse na voljo, nam to omogoča, da dovolj zgodaj začnemo s ciljno usmerjeno 

obravnavo, ki lahko poteka znotraj razreda med rednimi urami matematike. V tem 

primeru pomagamo učencu, da dobi dodatno razlago ali pa razlago na konkretnejši 

način, več vaj, povratnih informacij itd. Prav tako mora preizkus upoštevati dognanja 

razvojne in kognitivne psihologije o učenčevem razvoju matematičnega razumevanja 

(Gersten, idr., 2011). 

Ocenjevanje občutka za števila in količine po avtorjih Gersten idr. (2011) lahko 

izvajamo z merjenjem enega vidika občutka za števila in količine ali z večih vidikov. 

Prednost enostranskih merjenj občutka za števila je v tem, da jih je preprosteje izvajati, 

oceni pa se jih lahko v kratkem času, pogosto jih lahko izvedemo za večje število 

učencev hkrati. Prednost ocenjevanja večih vidikov pa je v tem, da dobimo širšo sliko 

o vzrokih izrazitih učnih težav pri matematiki in področjih, pri katerih potrebuje učenec 

dodatno pomoč. Meritve večih spretnosti nam po navadi dajo podatke o skupnem 

številu točk, redkeje točke pri posameznih spretnostih. Raziskave so pokazale, da je 

napovedna vrednost enostranskih meritev primerljiva večim, kar je presenetljivo glede 

na to, meritve z večih vidikov pokrijejo širši spekter matematičnih spretnosti in znanj 

(Gersten idr., 2011). Avtorja M. Mazzocco in Thompson (2005) sta ugotovila, da v 

prvem razredu s presejalnim testom štirih matematičnih spretnosti – branje števk, 

konstantnost števil, ocenjevanje količine in miselno seštevanje enomestnih števil – 

lahko zaznamo do 84 % učencev, ki bodo verjetno imeli v 3. razredu izrazite težave pri 

učenju matematike. 
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Avtorji v literaturi ugotavljajo, da bi razvoj ocenjevalnih orodij za ugotavljanje razvitosti 

občutka za števila in količine moral iti v smeri razvijanja orodij, ki so skladna s principi 

modela odziv na obravnavo. Orodja morajo nuditi uporabne informacije o delovanju in 

ustreznih oblikah podpore in pomoči ter omogočati takojšen odziv. Cilj razvijanja 

ocenjevalnih orodij bi moral biti pridobitev maksimalne količine informacij v 

minimalnem času. Ni pa še strokovnega konsenza o tem, katere komponente občutka 

za števila in količine bi morale biti del učinkovitih ocenjevalnih orodij. Pomembna 

elementa ocenjevalnih lestvic naj bi bila primerjava količin in strateško štetje. 

Učinkovitost delovnega spomina naj bi bila prav tako dober napovednik, vendar je na 

učinkovitost delovnega spomina težje vplivati (Gersten idr., 2011; LeFevre, DeStefano, 

Coleman in Shanahan, 2005). Razvitost občutka za števila in količine se ocenjuje 

znatno redkeje kot razvitost fonološkega zavedanja, čeprav ima občutek za števila in 

količine osrednjo vlogo pri učenju matematike (Jordan idr., 2008). 

N. C. Jordan idr. (2008) so razvili diagnostično lestvico Pregled občutka za števila in 

količine (Number sense brief), s katero lahko ocenimo razvitost občutka za števila in 

količine v 33 nalogah, preizkus pa traja 15 minut. V lestvici se ocenjuje štetje, 

korespondenco 1 : 1, prepoznavanje števil, neverbalno seštevanje in odštevanje. 

Korelacija med dosežki učenca na testu na začetku vrtca in na koncu 3. razreda je 

0.63. 

 

3.8 KONKRETNA PRIPOROČILA ZA POUČEVANJE UČENCEV Z 

IZRAZITIMI UČNIMI TEŽAVAMI PRI MATEMATIKI V POVEZAVI Z 

OBČUTKOM ZA ŠTEVILA IN KOLIČINE 

 

Težave učencev z izrazitimi težavami pri učenju matematike se razprostrirajo na 

kontinuumu, zato je smiselno, da se na kontinuumu razprostirajo tudi oblike podpore 

in pomoči tem učencem. 

Izgrajevanje občutka za števila in količine ne sme biti predstavljeno kot določena učna 

enota ali poglavje v učbeniku, temveč gre pri izgrajevanju občutka za števila in količine 

za dolgotrajen proces, ki poteka kot stranski produkt pri pridobivanju matematičnih 

spretnosti in znanj na ustrezen način (Berch, 2005). Tudi raziskave so pokazale, da je 

učinkovitejše tisto poučevanje, pri katerem učenci hkrati razvijajo občutek za števila in 

količine ter avtomazitirajo aritmetična dejstva, kot pa poučevanje, pri katerem 

razvijanje občutka za števila in avtomatiziranje dejstev poteka preko ločenih dejavnosti 

(Pellegrino in Goldman, 1987, v Gersten in Chard, 1999). S ciljno usmerjenim 

poučevanjem in obravnavami razvijamo učinkovito in točno rabo osnovnih aritmetičnih 

dejstev in postopkov ter strategij, preko tega pa spodbudimo tudi izgrajevanje občutka 

za števila in količine (Gersten idr., 2005). 

Poučevanje pri matematiki bi moralo integrirano obsegati tako proceduralno kot 

konceptualno znanje (Siegler, 1988, v Gersten idr., 2005). Izgrajevanje občutka za 
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števila in količine naj bi tako potekalo osmišljeno in temeljilo na izgradnji razumevanja 

(Bird, b. d.). 

Učenci s specifičnimi učnimi težavami pri matematiki za premagovanje primanjkljajev 

in uspešnejše usvajanje matematičnega znanja in spretnosti potrebujejo preverjanje 

razumevanja predznanj, ki so pogoj za usvajanje novega znanja, učenje po korakih, 

življenjsko in konkretno ponazorjene probleme, neposredno učenje matematičnih 

izrazov, neposredno učenje strategij za reševanje matematičnih nalog, veččutno 

učenje ob konkretnih materialih itd. (Magajna idr. 2008).  

Poleg tega bi morali za ustrezno razvijanje občutka za števila in količine učenci pri 

matematiki čim pogosteje delati s konkretnimi materiali, med sabo izmenjevati rešitve 

in odkritja, sestavljati in razgrajevati različne reprezentacije števil, odkrivati številske 

vzorce in povezave med števili ter ustvarjalno razmišljati o alternativnih metodah 

računanja in ocenjevanja. Pomembno je namreč, da učenec najprej pridobi izkušnje s 

tridimenzionalnimi materiali, preden od njega zahtevamo, da probleme rešuje na 

dvodimenzionalni in abstraktni ravni (Dickson, Brown in Gibson, 1993; Schwarz, 2000). 

Vedno naj bi učenec najprej usvojil novo znanje in šele potem le-tega zapisal v zvezek  

(Bird, 2017; Griffin, 2004, v Sayers in Andrews, 2014; Tsao in Lin, 2012, v Sayers in 

Andrews, 2014). Učencu je treba pomagati tudi izgraditi vizualne miselne modele, ki 

mu bodo pozneje pomagali pri priklicu dejstev in postopkov ter pri razumevanju 

številskih konceptov. Priporočljivo je, da ne hitimo s prehodom iz konkretnega na 

abstraktno, saj brez razumevanja pri delu s konkretnimi materiali učenec zagotovo ne 

bo razumel, ko bo reševal istovrstne naloge na abstraktni ravni. Poleg tega je 

pomembno, da vsako znanje in spretnost pedagog razdeli na posamezne korake in 

nato preko aktivnosti s konkretnimi materiali usvaja po eno novo znanje naenkrat (Bird, 

2017; Bird b. d). V pedagogiki montessori je ta pristop poimenovan kot »izolacija 

težavnosti«.  

Učenci z izrazitimi učnimi težavami pri učenju matematike bi morali pogosteje imeti 

priložnost, da ubesedijo svoj način razumevanja in da prejmejo povratno informacijo o 

njihovem znanju in strategijah. Pri poučevanju bi pedagogu moralo biti vodilo, da 

poučuje za razumevanje. Smiselno je, da minimizira količino dejstev in postopkov, ki 

se jih mora učenec naučiti na pamet. Učenje na pamet namreč v veliki meri obremeni 

deklarativni spomin, ki pa predstavlja šibko področje pri mnogih učencev z izrazitimi 

učnimi težavami pri matematiki (Gersten idr., 2005).  

Z razvitostjo občutka za števila in količine je tudi tesno povezana spretnost ocenjevanja 

količine predmetov na pogled in ima po mnenju avtorjev (Bird, 2017; Jung, 2011, v 

Sayers idr., 2016; Penner-Wilger idr., 2007, v Sayers idr., 2016;) pomembno vlogo pri 

razvijanju splošnega razumevanja števil in štetja ter pri razumevanju kardinalnosti. 

Poleg tega je pomembno, da se učence poučuje tudi abstraktnega matematičnega 

besedišča, saj je poznavanje matematičnih izrazov predpogoj, da učenci sploh 

razumejo besedilne naloge in tudi izrazijo svoje razmišljanje in rezultate računanja 

(Gersten idr., 2005). 
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Predpogoj za učinkovito in točno računanje je uporaba zrelih strategij računanja. Pri 

razvijanju in utrjevanju uporabe zrelejših strategij pa je za spodbujanje učinkovite rabe 

strategij pomembno individualizirano utrjevanje novo pridobljenih strategij. Nekateri 

učenci potrebujejo tudi neposredno poučevanje strategij, čeprav je le-to za njihove 

vrstnike brez težav lahko nepotrebno. V pomoč pri učenju strategij je učen je po modelu 

in neposredno poučevanje korakov reševanja problema (Gersten, idr., 2005). 

Učencem pri usvajanju strategij matematičnega mišljenja pomaga model učitelja, ki 

nazorno pojasni, iz katerih že znanih dejstev je izhajal pri računanju (Bird, 2017). 

Shrager in Siegler (1998, v Gersten idr., 2005) sta ugotovila, da se vsaj pri osnovnih 

aritmetičnih strategijah poveča generalizacija strategij, če učenca soočimo s težjimi 

besedilnimi nalogami, ki jih je brez uporabe strategije težko pravilno in hitro rešiti, z 

uporabo strategije pa precej lažje in hitreje. Razvoj miselnih strategij računanja 

pozitivno vpliva na razvoj občutka za števila in količine pri učencih (Gersten idr., 2005). 

Kot možna podpora pri razvijanju občutka za števila in količine se kaže uporaba 

tehnologije kot primerna alternativa delovnim listom ter frontalnemu delu z učenci 

(Gersten idr., 2005). 

Obravnava za učence s težavami pri aritmetičnih operacijah naj bi vključevala 2 vidika: 

obravnave, ki pomagajo k hitrejšemu priklicu informacij, in intenzivna ciljna obravnava 

na vseh področjih občutka za števila in količine, ki so pri učencu nezadostno razvita 

(Robinson idr., 2002). 

Pri obravnavi je pomembno, da pedagog sprašuje zadosti vprašanj, da o nalogi odpre 

diskusijo in da izpostavlja vse povezave obravnavane snovi s snovjo prejšnjih ur. 

Napake bi morale biti sprejete kot del učnega procesa in ne nekaj, za kar bi se moral 

učenec počutiti slabo. Za uspešno obravnavo ima velik pomen to, da je obravnava 

pogosta, redna, kratka in da vsebuje ustrezno razmerje med obravnavo nove snovi in 

utrjevanjem stare. Dnevne obravnave namreč izboljšujejo učenčevo samopodobo, 

odnos do matematike in občutek uspešnosti. Poleg tega je pri obravnavi pomembno, 

da učenec pri računanju ni pod časovnim pritiskom (Bird, 2017).  

Za učinkovito poučevanje je glede na metaanalize raziskav priporočljiva tudi uporaba 

strukturiranega dela v skupinah, uporaba multisenzornih reprezentacij in poučevanje 

konkretnih strategij za reševanje problemov (Baker, Gersten in Lee, 2002, v Gersten 

idr., 2005). Učenci naj bi manipulirali z majhnim številom predmetov, prsti na roki in 

miselno ugotavljali osnovne principe računanja, kot je npr. komutativnost.  

Dober način izgradnje občutka za števila in količine naj bi bila tudi uporaba aktivnosti, 

npr. družabnih iger, pri katerih se morajo učenci premikati po navpični številski črti, kot 

je npr. družabna igra kače in lestve. Učencem to namreč pomaga razviti znanje o 

količinah in velikosti števil in izboljšati matematične dosežke (Jordan idr., 2008). Da se 

učencem z izrazitimi učnimi težavami matematična znanja in spretnosti vtisnejo v 

dolgoročni spomin, potrebujejo mnogo več ponavljanja in utrjevanja kot vrstniki. Veliki 

večini učencev se zdi suhoparno ponavljanje učne snovi dolgočasno. Ustrezen način 

za utrjevanje matematičnih znanj in spretnosti so ciljno usmerjene igre, ki učenca 

pritegnejo in mu omogočijo, da na konkretnem materialu uri problematične principe. 
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Igre morajo biti ciljno zasnovane in prilagojene, tako da spodbujajo urjenje zgolj ene 

matematične ideje hkrati. Učenci so po naravi motivirani za sodelovanje v družabnih 

igrah v tej meri, da se želijo igrati znova in znova, pri tem pa sploh ne opazijo, koliko 

učenja in utrjevanja medtem vložijo, ko so aktivno vključeni v igro. Poleg tega je 

prednost iger pred delovnimi listi v tem, da se pri igrah vedno znova pojavljajo malo 

drugačni izzivi in v drugačnem zaporedju, ki zahtevajo dodaten razmislek. Igro učitelj 

lahko učencem posreduje kot domačo nalogo namesto delovnih listov (Bird, 2017). 

Aktivnosti, s katerimi razvijamo občutek za števila in količine pri učencih, bi morale 

učencem omogočiti izkušnjo z različnimi načini predstavitve števil (ordinalni, kardinalni 

in nominalni vidik števil) in povezavo med njimi, učenci bi morali dobiti konkretno 

izkušnjo dela z vizualnimi in prostorskimi predstavitvami števil, dejavnosti bi morale biti 

privlačne in pritegniti učenca na čustvenem področju. Poleg tega naj bi aktivnosti 

učencem zagotovile priložnosti urjenja tako konceptualnega razumevanja kot 

avtomatiziranja številskih dejstev, preko aktivnosti pa naj bi tudi spodbudili rabo 

metakognitivnih procesov, ki utrdijo konstruiranje znanja (Griffin, 2005). 
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1 PROBLEM IN CILJI 
 

1.1 OPREDELITEV PROBLEMA 

 

Skupina učencev z izrazitimi težavami pri matematiki zaobjema učence, ki imajo pri 

usvajanju matematičnih spretnosti izrazite težave. To so lahko učenci s splošnimi 

učnimi težavami pri matematiki ali s specifičnimi učnimi težavami pri matematiki. Po 

mnenju nekaterih avtorjev je v ozadju večine učnih težav na področju matematike šibko 

razvit občutek za števila in količine (Jordan idr., 2011). Glede na raziskave je razvitost 

občutka za števila in količine tako v 1. kot v 3. razredu dober napovednik za kasnejšo 

uspešnost učenja matematike učenca (Jordan idr., 2011; Aubrey in Godfrey, 2003, v 

Sayers in Andrews, 2015; Aunola idr., 2004, v Sayers in Andrews, 2015; Chard, idr., 

2005). Poleg tega bo učenec s slabo razvitim občutkom za števila in količine v 1. 

razredu glede na raziskave celotno šolanje spadal med učno manj uspešne učence 

(Geary, 2013, v Sayers in Andrews, 2015). V svoji raziskavi so Gersten idr. (2005) 

ugotovili, da lahko že hitro ocenimo, kateri učenci bodo imeli pri učenju matematike 

zelo verjetno izrazite težave.  

V slovenskem prostoru že obstaja raziskava v okviru magistrskega dela (Jašarević, 

2016), v katerem je avtorica preverjala razvitost občutka za števila in količine v 

predšolskem obdobju, v strokovni literaturi pa ni zaslediti niti raziskave niti preizkušnje, 

ki bi omogočila preverjanje razvitosti občutka za števila in količine v 3. razredu v 

slovenskem prostoru.  

V magistrskem delu smo priredili preizkus razvitosti občutka za števila in količine po 

preizkusu razvitosti občutka za števila in količine A. Jašarević (2016) za predšolske 

učence, stare med 5 in 6 let, in tako preverili razvitost občutka za števila in količine pri 

učencih 3. razreda, ki imajo pri učenju matematike izrazite težave.  

Zanimalo nas je, če se razlike v razvitosti občutka za števila in količine pojavljajo glede 

na prisotnost izrazitih učnih težav pri učenju matematike, spol, povprečno oceno pri 

matematiki ter podskupino izrazitih učnih težav pri matematiki. Preverili smo tudi, če 

obstaja povezava med povprečno oceno pri matematiki in razvitostjo občutka za števila 

in količine. V raziskavi nas je zanimalo tudi, če obstaja povezanost med učiteljevo 

oceno uspešnosti obvladovanja nalog in izkazano uspešnostjo na preizkusu. 
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1.2 CILJI RAZISKOVANJA 

 

Osrednji cilj raziskave je bil raziskati razvitost občutka za števila in količine učencev 3. 

razreda pri učencih, ki imajo izrazite učne težave pri matematiki, in preveriti 

zanesljivost preizkusa razvitosti občutka za števila in količine v 3. razredu. 

 

Zastavili smo si naslednje cilje: 

1. Za učence 3. razreda glede na kurikularne zahteve prirediti preizkus razvitosti 

občutka za števila in količine otrok pred vstopom v šolo (Jašarević, 2016). 

2. Primerjati rezultate učencev na preizkusu razvitosti občutka za števila in količine v 

3. razredu glede na vrsto izrazitih učnih težav, spol in povprečno oceno pri matematiki. 

3. Ugotoviti, ali je med razvitostjo občutka za števila in količine ter povprečno številčno 

oceno pri matematiki učenca prisotna povezanost. 

4. Preveriti, katere strategije zapisovanja števil in računanja uporabljajo učenci 3. 

razreda z izrazitimi težavami pri učenju matematike, ker zrelost uporabljenih strategij 

nakazuje stopnjo razvitosti občutka za števila in količine. 

5. Ugotoviti povezanost med razrednikovo oceno usvojenosti kurikularnih zahtev 

(seštevanje in odštevanje v množici naravnih števil do 100, urejanje naravnih števil po 

velikosti, predhodnik in naslednik števila, primerjanje števil itd.) in izkazano 

usvojenostjo kurikularnih zahtev na preizkusu razvitosti občutka za števila in količine v 

3. razredu. 

  



Ana Jagodic OBČUTEK ZA ŠTEVILA IN KOLIČINE UČENCEV 3. RAZREDA Z IZRAZITIMI TEŽAVAMI PRI UČENJU MATEMATIKE 

 

46 

2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA IN HIPOTEZE 
 

2.1 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

R1: V kolikšni meri je razvit občutek za števila in količine pri učencih 3. razreda, ki 

imajo pri učenju matematike izrazite težave? 

R2: Katere strategije zapisovanja števil, štetja in računanja uporabljajo učenci 3. 

razreda z izrazitimi težavami pri učenju matematike? 

R3: Katera matematična znanja in spretnosti, vključene v preizkus, imajo najvišjo 

napovedno vrednost za doseganje uspeha na preizkusu razvitosti občutka za števila 

in količine učencev v 3. razredu? 

 

2.2 HIPOTEZE 

 

H1: Med rezultatom učencev na preizkusu razvitosti občutka za števila in količine ni 

prisotne razlike glede na spol. 

H2: Med rezultatom učencev na preizkusu razvitosti občutka za števila in količine in 

povprečno oceno pri matematiki je prisotna statistično pomembna povezanost. 

H3:  Prisotne so statistično pomembne razlike v rezultatu učencev na preizkusu 

razvitosti občutka za števila in količine za 3. razred glede na podskupino izrazitih učnih 

težav (splošne učne težave pri matematiki, učenci v usmerjanju ali specifične učne 

težave pri matematiki). 

H4: Med razrednikovo oceno uspešnosti reševanja nalog in izkazano uspešnostjo pri 

pripadajočih nalogah na preizkusu je prisotna statistično pomembna povezanost. 
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3 METODE DELA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 
 

3.1 OPIS VZORCA 

 

Način vzorčenja je bil neslučajnostni in namenski. Vzorec so sestavljali učenci 3. 

razreda, ki imajo pri učenju matematike izrazite težave. Kontaktirali smo 49 osnovnih 

šol iz Ljubljane in okolice, pripravljenih na sodelovanje je bilo 19 osnovnih šol. Učence 

so predlagali njihovi razredniki ali delavci šolske svetovalne službe kontaktiranih šol. 

Kriterij za izbiro učencev je bila prisotnost izrazitih učnih težav pri učenju matematike. 

V vzorec je bilo vključenih 50 učencev. Preizkus smo izvedli tudi s kontrolno skupino 

učencev 3. razreda, ki pri matematiki nimajo izrazitih učnih težav. Kontrolno skupino je 

sestavljalo 9 učencev (vključeni v isto osnovno šolo).  

V času izvajanja raziskave (maj in junij 2018) so bili učenci vključeni v 3. razred in stari 

med 8 in 11 let. Povprečna starost učencev je bila 8,9 let.  

 

Tabela 2: Struktura vzorca glede na starost 

Starost F 

do 8 let 5 

od 8 let in 1 mesec do 8 let in 6 mesecev 15 

od 8 let in 6 mesecev do 8 let in 9 mesecev 24 

od 8 let in 9 mesecev do 9 let in 6 mesecev 4 

od 9 let in 6 mesecev do 10 let 1 

od 10 let in 1 mesec do 11 let 1 

Skupaj 50 

Legenda: 

F ... frekvenčna porazdelitev odgovorov 

 

Vzorec je sestavljalo 33 deklic in 17 dečkov (N = 50). 

V vzorec so bili vključeni učenci, za katere so strokovni delavci na šoli prepoznali, da 

imajo izrazite učne težave pri matematiki. Med njimi je bilo 21 učencev, ki so usmerjeni 

v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, 7 učencev, ki so 

v postopku usmerjanja, in 22 učencev, ki niso usmerjeni kot učenci s posebnimi 

potrebami, a imajo pri učenju matematike izrazite učne težave. 
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Tabela 3: Struktura vzorca glede na podskupino izrazitih učnih težav pri matematiki 

Podskupina izrazitih učnih težav F 

Neusmerjeni učenci, izrazite težave pri učenju matematike 22 

Učenci, vključeni v program s prilagojenim izvajanjem in 

dodatno strokovno pomočjo, izrazite težave pri učenju 

matematike 

21 

Učenci v postopku usmerjanja, izrazite težave pri učenju 

matematike 

7 

Skupaj 50 

Legenda: 

F ... frekvenčna porazdelitev odgovorov 

 

Vzorec so sestavljali tudi razredniki vključenih učencev. Uspeli smo pridobiti 45 

odgovorov razrednikov.  

 

3.2 OPIS MERSKEGA PREIZKUSA RAZVITOSTI OBČUTKA ZA ŠTEVILA 

IN KOLIČINE V 3. RAZREDU 

 

V raziskavi sta bila uporabljena dva merska pripomočka, ki sta bila oblikovana za 

namene raziskave. Preizkus razvitosti občutka za števila in količine za učence v 3. 

razredu je bil namenjen testiranju učencev. Sestavljen je bil na osnovi preizkusa 

razvitosti občutka za števila in količine A. Jašarević (2016). Preizkus smo priredili glede 

na zahteve učnega načrta za matematiko v 3. razredu in značilnosti razvoja 

matematičnega mišljenja učencev v 3. razredu. 

1. Preizkus razvitosti občutka za števila in količine za učence v 3. razredu (v 

namen raziskave oblikovan merski pripomoček) 

Preizkus je sestavljen iz 16 nalog. Razporeditev nalog po področjih in število možnih 

točk pri posamezni nalogi sta prikazana v tabeli št. 4. 
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Tabela 4: Pregled umestitve nalog po področjih 

Področje Podpodročje  Številka in naslov naloge 

(število možnih točk) 

Občutek za števila Temeljno znanje o številih 

in številski vrsti  

1. Prepoznavanje števil 

(4) 

3. Štetje na pamet (2) 

4. Zapis števil po nareku 

(2) 

9. Štetje grafično 

ponazorjenih količin (3) 

11. Urejanje števil (2) 

Manipuliranje s števili 

 

 

2. Orientacija na številski 

črti (4) 

5. Predhodnik in 

naslednik (3) 

6. Primerjanje moči dveh  

množic (3) 

12. Razdruževanje (2) 

13. Matematične 

besedilne naloge in 

računanje v obsegu do 

100 (4) 

15. Razumevanje 

koncepta mestnih 

vrednosti (4) 

16. Avtomatizacija 

poštevanke (3) 

Prenos znanja o številih 14. Nastavljanje števil z 

denarjem (3) 

Občutek za količine 

 

7. Prepoznavanje količine 

na pogled (3) 

8. Urejanje količin (2) 

10. Prirejanje števil h 

količini (3) 

 

Poleg samega reševanja nalog smo bili pozorni na vrsto strategije reševanja naloge, 

saj nam ta marsikdaj pove več o učenčevem občutku za števila in količine kot 

dosežene točke na preizkusu. 

Na preizkusu učenec lahko doseže skupno največ 47 točk.  
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2. Vprašalnik za razrednike 

Vprašalnik za razrednike obsega 10 postavk na tristopenjski ocenjevalni lestvici. 

Razredniki so morali označiti, v kolikšni meri po njihovem mnenju učenec obvlada  

določeno matematično znanje, pri čemer je ocena 1 pomenila, da učenec nalog, ki 

zahtevajo določeno matematično znanje, nikoli ali skoraj nikoli ne reši pravilno; ocena 

2 je pomenila, da učenec tovrstne naloge občasno reši pravilno; ocena 3 pa, da učenec 

tovrstne naloge večinoma ali vedno reši pravilno. 

V postavke vprašalnika za razrednike smo vključili opis nekaterih nalog, ki smo jih pri 

učencih preverjali z nalogami na preizkusu občutka za števila in količine učencev v 3. 

razredu. V vprašalnik nismo vključili vseh nalog, saj bi bil sicer vprašalnik za razrednike 

preobsežen. Kriterij za izbiro nalog je bila zahtevnost nalog na preizkusu, vse lažje 

naloge smo izpustili iz vprašalnika za razrednike. 

Zanesljivost vprašalnika za razrednike smo preverili s Cronbachovim koeficientom alfa 

in ta znaša 0,758. 

 

3.3 MERSKE KARAKTERISTIKE PREIZKUSA RAZVITOSTI OBČUTKA ZA 

ŠTEVILA IN KOLIČINE V 3. RAZREDU 

 

Merske karakteristike oblikovanega merskega pripomočka za ugotavljanje razvitosti 

občutka za števila in količine učencev v 3. razredu smo ugotavljali na osnovi analize 

rezultatov učencev. 

Objektivnost 

Kriterij objektivnosti smo zagotovili s tem, da smo predhodno opredelili sistem 

točkovanja, učenci so bili deležni razmeroma enakih navodil, preizkus smo vsakič 

izvedli na čim bolj podoben način. Učencem smo zagotovili relativno podobne 

prostorske in časovne pogoje. 

Zanesljivost 

Zanesljivost merskega instrumenta smo preverili s Cronbachovim koeficientom alfa, ki 

znaša 0,792. 

Veljavnost 

Vsebinsko veljavnost instrumenta je preverila strokovnjakinja za področje učnih težav 

pri matematiki. Poleg tega je bil merski instrument oblikovan na podlagi preizkusa za 

učence pred vstopom v šolo (Preizkus razvitosti občutka za števila in količine otrok 

pred vstopom v šolo, Jašarević, 2016), le-ta pa je bil oblikovan na osnovi testa iz tujine 

(Number sense screener, Jordan, Glutting in Dyson, 2012). 
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3.4 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV  

 

Podatke za raziskavo smo pridobili s preizkusom razvitosti občutka za števila in 

količine za učence 3. razreda in z vprašalnikom za razrednike. Oba instrumenta sta 

opisana v prejšnjem poglavju. Preizkus razvitosti občutka za števila in količine smo 

izvajali v maju in juniju 2018. Kontaktirali smo 49 naključno izbranih osnovnih šol v 

Ljubljani, Kamniku, Logatcu in Kranju ter v bližnji okolici teh mest. Pripravljenost na 

sodelovanje so izrazili na 19 osnovnih šolah. Vsi učenci so bili testirani individualno in 

v dopoldanskem času med 8. in 12. uro. Zagotovili smo jim enake časovne in 

prostorske pogoje. Da smo upoštevali varovanje osebnih podatkov, smo vsakemu 

učencu dodelili identifikacijsko številko in jih nadalje v evidenci vodili pod 

identifikacijsko številko. Podatke o vrsti težav, ki jih ima učenec (ali je usmerjen kot 

učenec s posebnimi potrebami, je v postopku usmerjanja ali pa je izrazite učne težave 

pri matematiki zaznal učitelj), smo pridobili v nekaterih primerih od šolskega 

svetovalnega delavca, v nekaterih pa smo jih prejeli od učenčevega razrednika. 

Vprašalnik za razrednike smo razdelili razrednikom po testiranju. Nekaterim smo 

vprašalnik poslali po e-pošti, nekaterim pa smo ga izročili v fizični obliki. V reševanje 

smo dali 50 vprašalnikov za razrednike, izpolnjenih smo prejeli 45. 

 

3.5  STATISTIČNA OBDELAVA PODATKOV  

 

Podatke, ki smo jih pridobili, smo statistično obdelali na ravni deskriptivne statistike, 

uporabili smo univariatno in bivariatno analizo. Uporabljen je bil program SPSS. 

Za vse postavke smo naredili osnovno opisno statistiko (srednje vrednosti, normalnost 

porazdelitve, homogenost varianc). Posamezne postavke smo znotraj nalog združili in 

jim pripisali določeno število možnih točk. Kriterij za doseganje točk pri nalogah, pri 

katerih smo dosežene točke razvrstili v kategorije, smo opredelili glede na izid naloge 

pri kontrolni skupini, ki je obsegala 9 učencev brez izrazith učnih težav pri matematiki. 

Združevanje postavk v naloge je predstavljeno v tabeli št. 5 Pri analizi so bile 

uporabljene tako parametrične kot neparametrične statistične metode. Za preverjanje 

statistične pomembnosti razlik v vsoti točk na preizkusu med testno in kontrolno 

skupino in razlik glede na spol smo uporabili T-test za neodvisne vzorce. Za 

ugotavljanje povezav med točkami na preizkusu in doseganjem točk pri posamezni 

nalogi ter rezultatom učencev na preizkusu in povprečno oceno pri matematiki smo 

uporabili Pearsonov koeficient korelacije. Za preverjanje statistične pomembnosti 

razlik glede na podskupino izrazitih učnih težav smo uporabili test ANOVA. Za 

ugotavljanje povezav med razrednikovo oceno uspešnosti reševanja nalog in izkazano 

uspešnostjo pri nalogah na preizkusu smo uporabili Spearmanov koeficient korelacije.  

Zanesljivost merskih instrumentov smo preverili s Cronbachovim koeficientom alfa. 
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3.5.1.1 Seznam odvisnih spremenljivk preizkusa razvitosti občutka za števila in 

količine v 3. razredu 

 

Tabela 5: Opis postavk, združevanje in umestitev na področje 

OKRAJŠAVA 

SPREMENLJIVKE 

IME in OPIS 

SPREMENLJIVKE 

Številka 

naloge 

Področje in 

podpodročje 

prepoznavanje_stevil_a Učenec pravilno 

prebere števila 58, 

231, 945, 145. 

1. Občutek za števila, 

Temeljno znanje o 

številih in številski vrsti 

prepoznavanje_stevil_b 

prepoznavanje_stevil_c 

prepoznavanje_stevil_d 

umescanje_a Orientacija na 

številski črti. Število 

37, 58, 8, 15 učenec 

pravilno umesti na 

številski trak. 

2. Občutek za števila, 

Manipuliranje s števili umescanje_b 

umescanje_c 

umescanje_d 

st_naprej Štetje na pamet, 

učenec pravilno 

šteje od 58 do 64 in 

od 94 do 86. 

3. Občutek za števila, 

Temeljno znanje o 

številih in številski vrsti 

st_nazaj 

narek_a Učenec pravilno 

zapiše števila 56, 

744, 98, 804 po 

nareku. Pri tem si 

ne pomaga s prsti 

ter subvokalizira. 

Najprej zapiše prvo 

števko 

večmestnega 

števila. 

4. Občutek za števila, 

Temeljno znanje o 

številih in številski vrsti 

narek_b 

narek_c 

narek_d 

narek_prsti 

narek_subvokalizira 

narek_vrstni_red_zapisa 

naslednik_a Učenec pravilno 

pove predhodnike 

števil 41, 513 in 499 

ter naslednike števil 

473, 51 in 340. 

5. Občutek za števila, 

Manipuliranje s števili naslednik_b 

naslednik_c 

predhodnik_a 

predhodnik_b 

predhodnik_c 

prim_moc_dveh_mn_a Učenec pravilno 

primerja moči dveh 

množic, pri tem se 

zanaša na štetje in 

ne zgolj na vizualni 

ključ. 

 

6. Občutek za števila, 

Manipuliranje s števili prim_moc_dveh_mn_b 

prim_moc_dveh_mn_c 



Ana Jagodic OBČUTEK ZA ŠTEVILA IN KOLIČINE UČENCEV 3. RAZREDA Z IZRAZITIMI TEŽAVAMI PRI UČENJU MATEMATIKE 

 

53 

prep_kol_na_pogled_a Učenec pravilno 

oceni količino 4, 9 

ali 13 enakih 

naključno 

razporejenih 

predmetov na 

pogled, tj. brez 

štetja. 

7. Občutek za količine 

prep_kol_na_pogled_b 

prep_kol_na_pogled_c 

urejanje_kolicin Učenec pravilno 

uredi kartice s 

pikami glede na 

količino pik (19, 37, 

41, 48, 58, 70, 92). 

8. Občutek za količine 

stetje_graf_pon_kol_a Učenec pravilno 

prešteje količino 

grafično 

ponazorjenih  pik 

(19, 37, 41, 48, 58, 

70, 92). 

9. Občutek za števila, 

Temeljno znanje o 

številih in številski vrsti 

stetje_graf_pon_kol_b 

stetje_graf_pon_kol_c 

stetje_graf_pon_kol_d 

stetje_graf_pon_kol_e 

stetje_graf_pon_kol_f 

stetje_graf_pon_kol_g 

prir_st_h_kol Učenec pik priredi 

ustrezno število h 

količini pik (19, 37, 

41, 48, 58, 70, 92). 

10. Občutek za količine 

urejanje_st Učenec pravilno 

uredi števila 145, 

206, 231, 412, 512 

in 945 po velikosti.  

11. Občutek za števila, 

Temeljno znanje o 

številih in številski vrsti 

uvrscanje_nicle 

razdruzevanje Učenec razdeli 36 

konkretnih 

predmetov na 2 

enaka dela. 

12. Občutek za števila, 

Manipuliranje s števili strategija_razdeljevanja 

poda_koncni_odgovor 

mbn_ena_a Učenec iz prebrane 

matematične 

besedilne naloge 

izbere ustrezno 

aritmetično 

operacijo in pravilno 

izračuna račun  

(46 + 39 = 85 in  

53 – 18 = 35). 

13. Občutek za števila, 

Manipuliranje s števili mbn_ena_b 

mbn_dva_a 

mbn_dva_a 

denar_a Učenec nastavi 

pravilno vsoto 

14. 

denar_drugace_a 
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denar_b denarja (13 evrov, 

852 evrov, 94 

centov). 

Občutek za števila, 

Prenos znanja o 

številih 

denar_drugace_b 

denar_c 

denar_drugace_c 

raz_koncept_mest_vred_a Učenec pobarva 

ustrezno število 

kvadratov in pove 

pravilno število 

pobarvanih enic, 

desetic in stotic 

(100, 46, 19, 190). 

15. Občutek za števila, 

Manipuliranje s števili raz_koncept_mest_vred_pove_a 

raz_koncept_mest_vred_b 

raz_koncept_mest_vred_pove_b 

raz_koncept_mest_vred_c 

raz_koncept_mest_vred_pove_c 

raz_koncept_mest_vred_d 

raz_koncept_mest_vred_pove_d 

postevanka_a Učenec v eni minuti 

pravilno reši čim več 

računov množenja. 

16. Občutek za števila, 

Manipuliranje s števili postevanka_b 
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4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
 

4.1 REZULTATI IN INTERPRETACIJA PREIZKUSA RAZVITOSTI 

OBČUTKA ZA ŠTEVILA IN KOLIČINE V 3. RAZREDU 

 

V nadaljevanju bomo prikazali uspešnost reševanja preizkusa razvitosti občutka za 

števila in količine po posameznih postavkah. 

 

Tabela 6: Opisna statistika preizkusa razvitosti občutka za števila in količine v 3. 

razredu po postavkah 

  N M Me Mo SD KA KS 

prepoznavanje_stevil_a 50 1 1 1 0,0 –3,82 13,12 

prepoznavanje_stevil_b 50 0,94 1 1 0,24 –3,82 13,12 

prepoznavanje_stevil_c 50 0,94 1 1 0,24 –3,82 13,12 

prepoznavanje_stevil_d 50 0,98 1 1 0,14 –7,07 50 

umescanje_a 50 0,98 1 1 0,16 –6,33 40 

umescanje_b 50 1 1 1 0 
  

umescanje_c 50 0,95 1 1 0,22 –4,35 17,79 

umescanje_d 50 0,98 1 1 0,16 –6,40 41 

st_naprej 50 0,72 1 1 0,45 –1,01 –1,02 

st_nazaj 50 0,60 1 1 0,70 2,23 10,01 

narek_zapis 50 3,68 4 4 0,84 –2,51 4,97 

naslednik_a 50 0,94 1 1 0,24 –3,82 13,12 

naslednik_b 50 0,94 1 1 0,24 –3,82 13,12 

naslednik_c 50 0,54 1 1 0,50 –0,17 –2,06 

predhodnik_a 50 0,58 1 1 0,50 –0,33 –1,97 

prehodnik_b 50 0,82 1 1 0,39 –1,71 ,99 

predhodnik_c 50 0,64 1 1 0,49 –0,60 –1,71 

prim_moc_dveh_mn_a 50 1 1 1 0 
  

prim_moc_dveh_mn__b 50 0,59 1 1 0,50 –0,36 –1,97 

prim_moc_dveh_mn__c 50 0,63 1 1 0,49 –0,58 –1,75 

prep_kol_na_pogled_a 50 1 1 1 0 
  

prep_kol_na_pogled_b 50 0,84 1 1 0,37 –1,91 1,73 

prep_kol_na_pogled_c 50 0,66 1 1 0,48 –0,70 –1,58 

urejanje_kolicin 50 5,56 5 7 1,57 –0,73 –0,43 
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stetje_graf_pon_kol_a 50 0,89 1 1 0,32 –2,60 4,97 

stetje_graf_pon_kol_b 50 0,72 1 1 0,46 –1,0 –1,05 

stetje_graf_pon_kol_c 50 0,80 1 1 0,40 –1,6 0,54 

stetje_graf_pon_kol_d 50 0,80 1 1 0,40 –1,59 0,54 

stetje_graf_pon_kol_e 50 0,87 1 1 0,34 –2,27 3,29 

stetje_graf_pon_kol_f 50 0,78 1 1 0,42 –1,42 0,006 

stetje_graf_pon_kol_g 50 0,48 0 0 0,51 0,09 –2,09 

urejanje_st 50 0,88 1 1 0,33 –2,41 3,97 

uvrscanje_nicle 50 0,98 1 1 0,14 –7,07 50 

razdruzevanje 50 0,56 1 1 0,50 –0,25 –2,02 

mbn_ena_a 50 0,61 1 1 0,49 –0,48 –1,85 

mbn_ena_b 50 0,63 1 1 0,49 –0,57 –1,75 

mbn_dva_a 50 0,63 1 1 0,49 –0,57 –1,75 

mbn_dva_b 50 0,51 1 1 0,51 –0,04 –2,09 

denar_a 50 0,71 1 1 0,46 –0,98 –1,09 

denar_drugace_a 50 0,50 0,50 0* 0,51 0 –2,09 

denar_b 50 0,27 0 0 0,45 1,1 –0,83 

denar_drugace_b 50 0,35 0 0 0,48 0,66 –1,64 

denar_c 50 0,45 0 0 0,50 0,21 –2,04 

denar_drugace_c 50 0,39 0 0 0,49 0,46 –1,87 

raz_koncept_mest_vred_a 50 0,92 1 1 0,28 –3,15 8,28 

raz_koncept_mest_vred_pove_a 50 0,65 1 1 0,48 –0,66 –1,64 

raz_koncept_mest_vred_b 50 0,49 0 0 0,52 0,04 –2,09 

raz_koncept_mest_vred_pove_b 50 0,50 0,50 0* 0,51 0,00 –2,09 

raz_koncept_mest_vred_c 50 0,88 1 1 0,33 –2,38 3,80 

raz_koncept_mest_vred_pove_c 50 0,52 1 1 0,51 –0,09 –2,09 

raz_koncept_mest_vred_d 50 0,59 1 1 0,50 –0,39 –1,93 

raz_koncept_mest_vred_pove_d 50 0,50 0,50 0* 0,51 0 –2,09 

postevanka_a 50 10,56 10 8 5,48 0,51 0,23 

postevanka_b 50 9,04 8,50 7 5,32 0,49 –0,06 

*Obstaja več modusov, prikazana je najnižja vrednost. 

Legenda: 

N ... numerus                             M ... aritmetična sredina 

Me ... mediana                           Mo ... modus 

SD ...  standardni odklon           KA ... koeficient asimetrije 

KS ... koeficient sploščenosti 
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4.1.1 Opisna statistika preizkusa razvitosti občutka za števila in količine v 3. 

razredu po področjih in po nalogah 

 

Preizkus so učenci v povprečju reševali 43 minut. Na preizkusu občutka za števila in 

količine za 3. razred je bilo skupno možno doseči največ 47 točk. V tabeli št. 7 je 

predstavljena opisna statistika izvedenega preizkusa občutka za števila in količine za 

3. razred. 

 

Tabela 7: Opisna statistika preizkusa občutek za števila in količine za 3. razred 

Statistična enota Vrednost 

N 50 

M 32,94 

Me 33,5 

Mo 31 

SD 4,74 

KA –0,21 

KS –0,57 

Max. 41 

Min. 22,5 

25. percentil 30,25 

50. percentil 33,5 

75. percentil 36,5 

Legenda: 

N ... numerus                                                   M ... aritmetična sredina 

Me ... mediana                                                Mo ... modus 

SD ...  standardni odklon                                KA ... koeficient asimetrije 

KS ... koeficient sploščenostI                         Max ... največje število doseženih točk 

Min ... najmanjše število doseženih točk 

 

Učenci so  na preizkusu občutka za števila in količine za 3. razred v povprečju dosegli 

32,94 točk (N = 50, SD = 4,74). Točke so dosegali v razponu med 22,5 in 41 točk. V 

tabelah št. 8 in št. 9 je prikazana opisna statistika doseganja točk po posameznih 

področjih in po posameznih nalogah. 
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Tabela 8: Opisna statistika doseganja točk po področjih na preizkusu občutka za 

števila in količine za 3. razred 

Področje 

Št. 

možnih 

točk 

M SD Max. Min. N  %M 

Temeljno znanje o številih in 

številski vrsti 
13 10,62 1,64 

13 5 
50 0,82 

 Manipuliranje s števili 23 14,72 2,83 19,5 8,5 50 0,64 

 Prenos znanja o številih 3 1,3 0,98 3 0 50 0,43 

 Občutek za količine 8 5,68 1,7 8 3 50 0,71 

 Celoten preizkus 47 32,94 4,74 41 22,5 50 0,70 

Legenda: 

M ... aritmetična sredina                              Me ... mediana 

Mo ... modus                                               SD ...  standardni odklon 

Max ... največje število doseženih točk       Min ... najmanjše število doseženih točk 

%M ... delež aritmetične sredine glede na možne točke pri področju    

N ... numerus 

 

V tabeli št. 8 je razvidno, da so vključeni učenci najbolje reševali naloge na področju 

temeljno znanje o številih in številski vrsti, saj so tam v povprečju dosegli 82 % možnih 

točk na področju. Dobro so reševali tudi naloge iz področja občutek za količine, tam so 

v povprečju dosegli 71 % možnih točk na področju. Na področju področju manipuliranje 

s števili so v povprečju dosegli 64 % možnih točk. Najslabše so reševali področje 

prenos znanja o številih, na katerem so v povprečju dosegli 43 % možnih točk. 
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Tabela 9: Opisna statistika točk po nalogah na preizkusu občutka za števila in 

količine za 3. razred 

Št. naloge in naslov naloge N 

Št. 

možnih 

točk pri 

nalogi 

M 
 

%M 
Me Mo SD KA KS 

1. Prepoznavanje števil 50 4 3,86 0,97 4 4 0,50 –3,47 10,79 

2. Orientacija na številski črti 50 4 3,88 0,97 4 4 0,46 –3,79 13,59 

3. Štetje na pamet 50 2 1,24 0,62 1 2 0,80 –0,47 –1,26 

4. Zapis števila po nareku 50 2 1,84 0,92 2 2 0,42 –2,51 4,97 

5. Predhodnik in naslednik 50 3 2,23 0,74 2,5 3 0,81 –0,89 0,03 

6. Primerjava moči dveh množic 50 3 2,22 0,74 2 3 0,85 –0,45 –1,49 

7. Prepoznavanje količine na pogled 50 3 2,5 0,83 3 3 0,65 –0,94 –0,15 

8. Urejanje količin 50 2 1,07 0,54 1 2 0,83 –0,12 –1,57 

9. Štetje grafično ponazorjenih količin 50 3 1,82 0,61 2 2 1,04 –0,61 –0,77 

10. Prirejanje števila h količini 50 3 2,11 0,70 3 3 1,23 –0,92 –0,92 

11. Urejanje števil 50 2 1,86 0,93 2 2 0,4 –3,05 9,48 

12. Razdruževanje 50 2 1,12 0,56 2 2 1 –0,25 –2,02 

13. Matematične besedilne naloge 50 4 2,39 0,60 2 2 1,04 –0,27 –0,32 

14. Nastavljanje števil z denarjem 50 3 2,46 0,82 2,5 2 1,07 –0,42 –0,16 

15. Razumevanje koncepta mestnih 

vrednosti 50 

4 

1,3 0,33 1,5 0* 0,99 0,06 –1,43 

16. Avtomatizacija poštevanke 50 3 0,5 0,17 0 0 0,89 1,92 2,94 

*Obstaja več modusov. Prikazana je najnižja vrednost. 

Legenda: 

N ... numerus                                                                                     M ... aritmetična sredina 

M % ... delež aritmetične sredine glede na možne točke pri nalogi   Me ... mediana 

Mo ... modus                                                                                      SD ...  standardni odklon 

KA ... koeficient asimetrije                                                                  KS ... koeficient sploščenosti 

 

V tabeli št. 9 lahko vidimo, da so bili vključeni učenci razmeroma uspešni pri reševanju 

nalog prepoznavanja števil, orientacije na številski premici, zapisu števila po nareku in 

pri urejanju števil. Pri teh nalogah so v povprečju dosegli nad 90 % možnih točk pri 

nalogi. Najslabše so vključeni učenci reševali naloge avtomatizacije poštevanke (17 % 

doseženih točk v povprečju od možnih pri nalogi) in razumevanje koncepta mestnih 

vrednosti (33 % doseženih točk v povprečju od možnih pri nalogi). Pri vseh ostalih 

nalogah se povprečni rezultati učencev gibajo med 50 % in 90 % doseženih točk od 

možnih pri posamezni nalogi. 

 

 

 



Ana Jagodic OBČUTEK ZA ŠTEVILA IN KOLIČINE UČENCEV 3. RAZREDA Z IZRAZITIMI TEŽAVAMI PRI UČENJU MATEMATIKE 

 

60 

4.1.2 Interpretacija rezultatov preizkusa razvitosti občutka za števila in 

količine v 3. razredu 

 

V nadaljevanju pa bomo predstavili analizo doseganja točk pri posameznih nalogah po 

področjih. 

Občutek za števila – temeljno znanje o številih in številskih vrsti  

92 % vključenih učencev je pravilno poimenovalo vsa štiri pokazana števila, 2 % jih je 

pravilno poimenovalo 3 števila, 6 % pa dve števili. V grafu št. 1 je prikazano, kolikšen 

delež učencev je pravilno poimenoval določeno število. Število 58 so pravilno 

poimenovali vsi vključeni učenci, števili 231 in 945 94 % vključenih učencev, število 

145 pa 98 % učencev. 

 

 

Graf 1: Prepoznavanje števil 

Pri tretji nalogi so učenci šteli na pamet v obsegu do 100, preverili smo tudi 

konceptualno znanje – če sami prepoznajo, ali morajo šteti naprej ali nazaj. Naprej je 

uspešno štelo 72 % učencev, nazaj pa 52 % učencev. Oboje je pravilno štelo 46 % 

učencev, oboje nepravilno pa 22 % učencev. Od ostalih 32 % učencev  je 6 % učencev 

štelo napačno naprej in pravilno nazaj ter 26 % učenev ravno obratno, torej napačno 

nazaj in pravilno naprej. Precej učencev je imelo težave samostojno ugotoviti smer 

štetja zgolj iz navodila »Štej od–do«. 

Pri četrti nalogi so učenci zapisovali števila po nareku. Vsa štiri števila je pravilno 

zapisalo 86 % učencev, 6 % učencev je pravilno zapisalo eno, 6 % dve števili in 2 % 

učencev je pravilno zapisalo tri števila. V grafu št. 2 smo ponazorili, v kolikšnem deležu 

so učenci pravilno zapisali posamezno število. Pri številu 98 je bila najpogostejša 

napaka zamenjava števk – zapis 89. Pri 804 pa so učenci najpogosteje naredili 

napako, da so zapisali 840 namesto 804. 
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Graf 2: Zapis števila po nareku 

 

Pozorni smo bili tudi na strategije, s katerimi so si učenci pomagali pri zapisu števil. S 

prsti si je pomagalo 6 % učencev, s subvokaliziranjem pa 14 % učencev. Pri zapisu 

dvomestnih števil najprej zapiše enico večmestnega števila kar 58 % učencev.  

Pri deveti nalogi so učenci šteli grafično ponazorjene količine v obsegu do 100. Vseh 

sedem kartic je uspešno preštelo le 28 % učencev, 5 ali 6 kartic je pravilno preštelo 44 

% učenev; 0, 1 ali 2 kartici je uspešno preštelo 16 % vključenih učencev. V grafu št. 3 

je prikazano, kolikšen delež učenec je pravilno zapisal katero število. Največji delež 

učencev (52 %) se je zmotil pri štetju kartice z 92 pikami. Najmanj učencev (10 %) se 

je zmotilo pri štetju kartice z 19 pikami. 

 

Graf 3: Štetje grafično ponazorjenih količin 
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Pri enajsti nalogi so učenci števila urejali po velikosti in v številsko vrsto uvrstili število 

0. Števila je pravilno uredilo po velikosti 88 % učencev. Večina učencev je števila po 

velikosti uredila zelo hitro in brez težav. Tisti, ki so se zmotili, so bili pozorni le na 

stotico, ne pa na desetico. Dve števili sta imeli namreč enako stotico in pri teh dveh 

številih niso bili pozorni na desetici. Učenci so za urejanje števil uporabili strategijo, da 

primerjajo najprej stotice in jih uredijo po velikosti, pri številih z enako stotico pa so 

primerjali desetici. Le en učenec je število 0 v številsko vrsto uvrstil nepravilno. 

Občutek za števila – manipuliranje s števili  

Pri drugi nalogi so morali število umestititi na številsko premico. 92 % učencev je na 

številsko premico pravilno umestilo vsa štiri števila, tri števila je pravilno umestilo 2 % 

učencev, dve števili pa 6 %. V grafu št. 4 je prikazano, kolikšen delež učencev je na 

številsko premico pravilno umestil določeno število. Največ učencev je napačno na 

številsko premico uvrstilo število 58, vsi ti učenci so 58 uvrstili na mesto števila 85. 

 

Graf 4: Umestitev števila na številsko premico 

 

Učenci so pri peti nalogi določali prehodnika in naslednika dvomestnih in tromestnih 

števil. Predhodnika je v vseh treh primerih pravilno imenovalo 48 % učencev, v 

nobenem primeru pa 14 % učencev. Naslednika je v vseh primerih pravilno imenovalo 

52 % učencev, v nobenem pa 4 % učencev. V grafu št. 5 smo ponazorili, v kolikšni 

meri so učenci pravilno zapisali določena števila.  

98 %

100 %

96 %

98 %

94%

95%

96%

97%

98%

99%

100%

101%

št. 37 št. 8 št. 58 št. 15

D
el

ež
 p

ra
vi

ln
o

 u
m

eš
če

n
ih

 š
te

vi
l

Število

Umestitev števila na številsko premico



Ana Jagodic OBČUTEK ZA ŠTEVILA IN KOLIČINE UČENCEV 3. RAZREDA Z IZRAZITIMI TEŽAVAMI PRI UČENJU MATEMATIKE 

 

63 

 

Graf 5: Določanje predhodnika in naslednika 

 

Pri šesti nalogi so učenci primerjali moči dveh množic, pri čemer je bil material za 

preizkus pripravljen tako, da je učence lahko vizualna podoba množice zavedla o moči 

množice. Le slaba polovica učencev (48 %)  je uspešno primerjala moči dveh množic 

v vseh treh primerih, 26 % pa v enem primeru. Vsak učenec je bil uspešen vsaj v enem 

primeru primerjanja moči dveh množic.  

Vsi učenci so pravilno primerjali moči množic, pri katerih je bilo večjih živali vizualno 

manj kot manjših živali. Največji delež učencev od vključenih učencev (42 %) se je 

zmotil v primeru, ko so bile živali v eni in drugi množici različno velike, ampak jih je bilo 

enako število. Če je bilo večjih živali vizualno več, se je zmotilo 36 % učencev. 

Predvidevamo, da zaradi tega, ker so iz prejšnjih dveh primerov pri nalogi sklepali, da 

vizualna podoba množice zavaja. Učenci z normativnim matematičnim razvojem se do 

7. ali 8. leta pri določanju količine predmetov bolj zanašajo na vizualno podobo 

množice kot na štetje (Piaget, 1965, v Geary, 1994)   Izmed učencev, ki so se zmotili 

pri tem primeru, jih je 74 % uporabilo strategijo vizualne ocene množic. Kar 26 % 

učencev je preštelo obe množici, a so se vseeno zmotili pri oceni o moči množice.  

Pozorni smo bili tudi na strategijo, kako je učenec ugotovil moč posameznih množic in 

katero strategijo štetja je uporabil, če je elemente množice štel. Strategije primerjanja 

moči množic in štetja pri tej nalogi so prikazane v grafih št. 6 in št. 7. Kot najmanj 

uspešna strategija primerjanja moči množic se je izkazala vizualna ocena množic, saj 

je kar 90 % učencev, ki so pri nalogi dobili najmanj točk, uporabilo to strategijo. Kot 

najuspešnejša se je izkazala strategija štetja obeh množic, saj je 78 % učencev, ki so 

pri nalogi uporabili to strategijo, dobilo vse možne točke pri nalogi. 
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Graf 6: Strategija primerjanja moči množic 

 

Učenci so pri štetju množic uporabljali raznolike strategije. 64 % učencev je za 

primerjanje moči dveh množic izbralo strategijo štetja. Pregled strategij štetja in delež 

učencev, ki so izbrali določeno strategijo, je prikazan v grafu št. 7. 

 

 

Graf 7: Strategija štetja pri primerjanju moči množic 

 

Pri dvanajsti nalogi smo preverjali razdruževanje števila. Učenci so morali razdeliti 

količino 36 bonbonov na pol. Pri tem je bilo uspešnih 56 % učencev. Končni odgovor, 

koliko bonbonov prejme vsak, če jih pravično razdelimo, so učenci podali na različne 

načine, prikazali smo jih v grafu št. 8. 
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Graf 8: Način podajanja končnega odgovora pri nalogi razdeljevanja na pol  

 

Pozorni smo bili tudi, katero strategijo so učenci izbrali za razpolovitev števila 36. 

Strategije smo predstavili v tabeli št.10. 

 

Tabela 10: Strategija razpolovitve števila 36 

Strategija razpolovitve števila 36 Št. učencev 

Razdeljevanje po sistemu »meni enega, tebi enega« 25 

Razdeljevanje po sistemu »meni 2, tebi 2« ali pa »meni 6, tebi 6« 9 

Miselno računanje 8 

Poskušanje 3 

Vizualna ocena, koliko je pol bonbonov 3 

Nima strategije 2 

 

Najučinkovitejša strategija, po kateri je nalogo pravilno rešil daleč največji delež 

učencev, je bila razdeljevanje po sistemu »meni enega, tebi enega«, in sicer 80 % 

učencev, ki so izbrali to strategijo, je bilo pri reševanju te naloge uspešnih, najmanj 

učinkovita pa strategija miselnega računanja, saj so vsi učenci, ki so izbrali to 

strategijo, nalogo rešili napačno. 

 

Pri trinajsti nalogi so učenci reševali matematični besedilni nalogi. Pozorni smo bili na 

to, ali so iz besedila besedilne naloge razbrali pravilno aritmetično operacijo. Če je 

niso, smo jim dodatno napisali račun s pravilno aritmetično operacijo, da smo lahko 

preverili pravilnost izračuna, način in strategijo računanja. Pravilno aritmetično 

operacijo je v obeh primerih izbralo 34 % učencev, v nobenem primeru pa 10 %. Pri 

matematični besedilni nalogi, ki je zahtevala račun seštevanja, je pravilno operacijo 

izbralo 60 % učencev, pri nalogi, ki je zahtevala odštevanje, pa 62 % vključenih 

učencev. Račun seštevanja v obsegu do 100 je pravilno izračunalo 62 % učencev, 
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račun odštevanja pa 50 % učencev. Le 36 % učencev je oba računa izračunalo 

pravilno, kar 22 % učencev pa je oba računa izračunalo napačno. V tabeli št. 11 je 

prikazano, na kateri način so učenci računali. Učenci so v 50 % primerov seštevali in 

v 52 % primerov odštevali z uporabo več različnih načinov hkrati, zato je seštevek 

odstotkov uporabljenih načinov izračuna večji od 100 %. Najpogosteje uporabljeni 

kombinirani način izračuna je bil pri obeh aritmetičnih operacijah uporaba pisnega 

računanja ter računanja na prste (22 %). 

 

Tabela 11: Način izračuna rezultata pri aritmetičnih operacijah seštevanja in 

odštevanja 

Način izračuna aritmetične operacije 

seštevanja in odštevanja 

f % 

pri seštevanju 

f % 

pri odštevanju 

Pisno računanje 56 % 46 % 

Računanje na prste 66 % 68 % 

Miselno računanje 18 % 14 % 

Risanje 0 % 0 % 

Stotični kvadrat 2 % 2 % 

Razgradnja seštevanca na desetice in enice 2 % 2 % 

 

Učenci so za izračun aritmetične operacije seštevanja in odštevanja v največji meri 

izbrali strategiji pisnega računanja in računanja na prste. Najredkeje so se poslužili 

strategije risanja, stotičnega kvadrata in razgradnje seštevanca na desetice in enice. 

V tabelah št. 12 in 13 smo prikazali, katere strategije seštevanja in odštevanja so 

učenci uporabili pri posamezni besedilni nalogi. 
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Tabela 12: Opis in pogostost uporabljenih strategij seštevanja 

 

Mama je šla v trgovino in nakupila hrane za 46 evrov. Nato si je kupila še čevlje, ki so 

stali 39 evrov.  

Koliko je porabila denarja za oboje skupaj? 

 

Opis uporabljene strategije seštevanja f % 

Uporabljeni načini 

izračuna pri posamezni 

strategiji 

Učenec sešteje enici obeh števil, sešteje desetici obeh 

števil in sešteje vsoti. 

46 + 39 = 

6 + 9 = 15 (10 enic nato prenese naprej ali jih »izgubi«) 

4(0) + 3(0) = 7(0)  

5 + 0 = 5 

7 + 1 = 8 

Rezultat je 85. 

52 

% 

Pisno računanje (74 

%) 

Računanje na prste  

(56 %) 

Miselno računanje  

(14 %) 

Učenec prvemu številu prišteje najprej desetico drugega 

števila, nato še enico. 

46 + 39 = 

46 + 30 = 76 

76 + 9 = 85 

Rezultat je 85. 

22 

% 

Računanje na prste 

(100 %) 

Pisno računanje (34 

%) 

 

Učenec sešteje desetici obeh števil, sešteje enici obeh 

števil in sešteje vsoti.  

46 +  39 = 

4(0) + 3(0) = 7(0) 

6 + 9 = 15 (10 enic nato prenese naprej ali jih »izgubi«) 

8(0) + 5 = 85 

Rezultat je 85. 

12 

% 

Miselno računanje  

(66 %) 

Računanje na prste  

(34 %) 

 

Učenec prvemu številu prišteva po eno desetico drugega 

števila. Nato prišteje enice drugega števila, eno po eno. 

46 + 39 = 

46 + 10 = 56; 56 + 10 = 66; 66  + 10 = 76  

76 + 1 = 77; 77 + 1 = 78; ... ; 83 + 1 = 84; 84 + 1 = 85 

Rezultat je 85. 

4 

% 

Računanje na prste  

(50 %) 

Stotični kvadrat (50 %) 

Učenec sešteje desetici obeh števil, vsoti prišteje enico 

prvega števila, nato še enico drugega števila. 

46 + 39 =  

40 + 30 = 70 

70 + 6 = 76 

76 + 9 = 85 

Rezultat je 85. 

4 

% 

Računanje na prste 

(100 %) 
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Učenec prvemu številu prišteje enico drugega števila, 

nato še desetico drugega števila. 

46 + 39 =  

46 + 9 = 55 

55 + 30 = 85 

Rezultat je 85. 

2 

% 

Razgradnja 

seštevanca na 

desetice in enice (100 

%) 

Pisno računanje  

(100 %) 

Učenec nima strategije za seštevanje, naloge se ne loti 

ali pa si rezultat izmisli. 

4 

% 

 

 

Tabela 13: Opis in pogostost uporabljenih strategij odštevanja 

 

Gašper je imel na računu 53 evrov. Nato si je s svojim denarjem kupil rolko. Na računu 

mu je ostalo 18 evrov.  

Koliko je stala rolka? 

 

Opis uporabljene strategije odštevanja f % 

Najpogostejši 

uporabljeni načini 

izračuna pri posamezni 

strategiji 

Učenec zmanjševancu odšteje enico odštevanca, nato 

odšteje še desetico odštevanca. 

53 – 18 = 

53 – 8 = 45 

45 – 10 

Rezultat je 35. 

56 

% 

Pisno računanje (50 %) 

Miselno računanje  

(50 %) 

Učenec zmanjševancu odšteje desetico odštevanca, 

nato še enico odštevanca. 

53 – 18 = 

53 – 10 = 43 

43 – 8 = 35 

Rezultat je 35. 

36 

% 

Računanje na prste  

(92 %) 

Pisno računanje (16 %) 

Miselno računanje (8 %) 

Učenec zmanjševancu odšteva po eno desetico, nato 

odšteva po eno enico. 

53 – 18 =  

53 – 10 = 43 

43 – 1 = 42; 42 – 1 = 41; ... ; 37 – 1 = 36; 36 – 1 = 35 

Rezultat je 35. 

4 % Računanje na prste  

(50 %) 

Stotični kvadat (50 %) 

 

Učenec šteje od zmanjševanca nazaj tolikokrat, kot je 

vrednost odštevanca. 

53 – 18 = 

53 – 1 = 52; 52 – 1 = 51; 51 – 50 = 49; ... ; 37 – 1 = 36; 

36 – 1 = 35 

Rezultat je 35. 

2 % Pisno računanje  

(100 %) 

Računanje na prste 

(100 %) 
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Učenec odšteva s pomočjo seštevanja. Najprej 

ugotovi, koliko enic je od manjše enice števil v računu 

do večje enice, nato koliko desetic je od manjše 

desetice do večje desetice v računu. 

53 – 18 = 

3 in koliko je 8? 5 

1 in koliko je 5? 4 

Rezultat je 45. 

2 % Pisno računanje  

(100 %) 

Računanje na prste 

(100 %) 

 

 

Pri analizi uporabljenih strategij seštevanja in odštevanja smo ugotovili, da so učenci 

izbirali različne načine izračuna glede na vrsto strategije računanja. Tako so si npr. pri 

nekaterih strategijah učenci pri računanju v 100 % primerih pomagali z računanjem na 

prste, pri drugih strategijah računanja s pisnim računanjem itd. 

Pri nalogi z matematičnima besedilnima nalogama smo bili pozorni tudi na to, ali so 

enico v računu prenesli naprej, na kateri način so izračunali rezultat in katero strategijo 

so uporabili za seštevanje in katero za odštevanje. Pri računu seštevanja je enico 

preneslo naprej 80 % učencev, pri računu odštevanja pa je enico prenesel naprej 

precej manjši delež učencev, in sicer 62 %. V grafu št. 9 smo ponazorili, na kateri način 

so pri tem učenci računali – tiho, glasno ali tiho s subvokaliziranjem. 

 

 

Graf 9: Način računanja pri seštevanju in odštevanju 

 

Petnajsta naloga je od učencev zahtevala, da v kvadratu 10 x 10 polj označijo določeno 

število polj in nato povedo, koliko stotic, desetic in enic sestavlja število pobarvanih 

polj. Vse štiri primere je pravilno označilo 36 % učencev. 6 % učencev je pravilno 

označilo en kvadrat s polji, prav tako 6 % učencev ni pravilno označilo nobenega 

kvadrata s polji. V grafu št. 10 je prikazano, kolikšen delež učenec je pravilno označil 
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polja oz. določil mestne vrednosti določenemu številu. Le 50 % učencev je pravilno 

označilo 46 polj v kvadratu, 58 % pa 190 polj  v kvadratu. Največji delež učencev (90 

%) je pravilno označil 100 polj. Pravilno je stotice, desetice in enice številom v 

preizkusu določilo v vseh primerih 28 % učencev, v nobenem primeru pa kar 24 % 

učencev. Največ učencev (60 %) je pravilno mestno vrednost določilo številu 100, 

najmanj učencev pa številoma 46 in 190, in sicer vsakemu po 46 % učencev. 

 

 

Graf 10: Razumevanje koncepta mestnih vrednosti 

Pri nalogi 16 so učenci zapisovali račune poštevanke z množenci in množitelji med 0 

in 10. Bili smo pozorni na to, koliko računov rešijo v minuti in koliko računov od teh je 

pravilnih. Vključeni učenci so v eni minuti v povprečju rešili 10,56 računov (N = 50, SD 

= 5,48). Pravilno so v eni minuti rešili v povprečju 9,04 računov (N = 50, SD = 5,32). 

Največ pravilnih računov (22 računov) je v minuti rešil en učenec. 50 % učencev je v 

eni minuti pravilno rešilo 8 računov ali manj, 76 % pa 12 računov ali manj. 

 

Občutek za števila – prenos znanja o številih  

 

Pri nalogi 14 so učenci nastavljali določeno vsoto denarja. Preverjali smo, ali znajo 

nastaviti zahtevano vsoto in ali jo znajo nastaviti tudi na poljuben drugačen način. 
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Graf 11: Nastavljanje števila z denarjem 

 

V grafu št. 11 je prikazano, kako uspešni so bili učenci pri nastavljanju posamezne 

vsote in posamezne vsote na drugačen način. Denar je v vseh treh primerih pravilno 

nastavilo 20 % učencev. V vseh primerih je denar napačno nastavilo 24 % učencev. 

Nepravilno je denar največji delež učencev (72 %) nastavil za vsoto 852 evrov. Največji 

delež učencev (70 %) je pravilno nastavil denar za vsoto 13 evrov. Na drugačen način 

je v vseh treh primerih denar pravilno nastavilo 24 % učencev, 38 % učencev ni znalo 

denarja nastaviti na drugačen način niti v enem primeru. Največji delež učencev (60 

%) je imel težave pri nastavljanju vsote denarja na drugačen način pri vsoti 852 evrov. 

 

Občutek za količine  

 

Pri sedmi nalogi so učenci prepoznavali količino 4, 9 in 13  predmetov na pogled. Vse 

tri količine je pravilno prepoznalo 58 % učencev, vsi učenci pa so prepoznali vsaj eno 

količino. Vsi učenci so pravilno prepoznali količino štirih predmetov, 84 % učencev je 

pravilno prepoznalo 9 predmetov, 66 % učencev pa 13 predmetov. 

Pri osmi nalogi so učenci grafično ponazorjene količine v obliki pik urejali po velikosti. 

Vse kartice s količinami je pravilno po velikosti uredilo 46 % učencev. 5 kartic jih je 

pravilno uredilo 36 %, 28 % učencev je pravilno po velikosti uredilo 4 kartice ali manj. 

Pri deseti nalogi so učenci h grafični reprezentaciji količin prirejali števila. 60 % učencev 

je priredilo ustrezna števila v vseh sedmih primerih. 20 % učencev je kartici s pikami 

priredilo le eno ali dve pravilni števili. 
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4.1.3 Povzetek ključnih rezultatov preizkusa razvitosti občutka za števila in 

količine v 3. razredu 

 

Učenci so na preizkusu od 47 možnih točk dosegli med 22,5 točk in 41 točk. Najbolje 

so reševali naloge prepoznavanja števil, orientacije na številski premici, zapis števila 

po nareku in urejanje števil. Največ težav pa so imeli pri nalogah avtomatizacije 

poštevanke in razumevanja koncepta mestnih vrednosti.  

Opazili smo nekatere zanimive razlike: znatno več učencev je imelo težave pri štetju 

nazaj kot s štetjem naprej, težave so imeli tudi pri štetju grafično ponazorjenih količin, 

saj je le dobra četrtina (28 %) pravilno preštela vse kartice. Pri našem preizkusu je bilo 

vključenim učencem lažje določati naslednika kot predhodnika. Pri razdeljevanju na 

pol je kar slaba polovica (44 %) učencev podala napačen odgovor. Vključeni učenci so 

imeli pri izbiri ustrezne aritmetične operacije na podlagi matematične besedilne naloge 

precejšnje težave, saj je le dobra tretjina (34 %) v obeh primerih izbrala ustrezno 

aritmetično operacijo, podoben delež učencev (36 %) je v obeh primerih pravilno 

izračunal oba računa. Učenci so imeli pri določanju mestnih vrednosti števil precejšnje 

težave, pravilno je v vseh primerih mestno vrednost številom določilo le 28 % učencev, 

kar 24 % pa ni v nobenem primeru pravilno določilo mestne vrednosti. Pri priklicu 

rezultatov računov poštevanke so bili vključeni učenci razmeroma počasni in negotovi, 

saj je 50 % učencev v eni minuti rešilo zgolj 8 računov ali manj, kar pomeni, da so 

potrebovali približno 7–8 sekund na en račun.  
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4.2 REZULTATI IN INTERPRETACIJA ODGOVOROV NA VPRAŠALNIKU 

ZA RAZREDNIKE 

 

4.2.1 Seznam postavk vprašalnika za razrednike 

 

V vprašalnik za razrednike smo vključili postavke, ki so preverjale razrednikovo mnenje 

o učenčevem obvladovanju znanja nekaterih nalog iz preizkusa. V tabeli št. 14 smo 

prikazali, katera postavka iz vprašalnika se nanaša na katero nalogo iz preizkusa 

razvitosti občutka za števila in količine učencev v 3. razredu. 

Tabela 14: Postavke vprašalnika za razrednike 

Okrajšava Postavka  

Pripadajoča 

naloga na 

preizkusu 

občutka za 

števila in 

količine v 3. 

razredu. 

1_Prep_kol Učenec brez štetja prepoznava število elementov do 

10. 

7. 

2_Prir_št Učenec pravilno prireja slike pik k številu, ki 

označuje število pik v obsegu do 100. 

10. 

3_Štetje Učenec pravilno šteje v obsegu do 100. 3. 

4_Zapis_narek Učenec piše števila po nareku v obsegu do 1000. 4. 

5_Predh_nasl Učenec pove predhodnika in naslednika na dano 

število. 

5. 

6_Več_manj Učenec pravilno vstavi znak >, < ali =. 6. 

7_Urejanje_št Učenec pravilno uredi števila po velikosti v obsegu 

do 1000. 

11. 

8_MBN Učenec uspešno reši besedilne naloge, primerne za 

nivo 3. razreda 

13. 

9_Mestne_vredn Učenec pravilno rešuje naloge, ki zahtevajo 

razumevanje koncepta mestnih vrednosti. 

15. 

10_Razr_10 Učenec račune poštevanke prikliče hitro in pravilno. 16. 

 

4.2.2 Opisna statistika vprašalnika za razrednike 

 

Razrednike smo na vprašalniku prosili, da nam zaupajo podatke o pisnih in ustnih 

ocenah učencev. Povprečna ustna ocena učencev je 2,93 (N = 45, SD = 0,94), 

povprečna pisna ocena pa 2,54 (N = 45, SD = 0,79). Povprečna ocena vključenih 

učencev je 2,47 (N = 45, SD = 0,77). 
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Postavke na vprašalniku za razrednike so razredniki ocenjevali na tristopenjski 

ocenjevalni lestvici, pri čemer je ocena 1 pomenila, da učenec tovrstnih nalog nikoli ali 

skoraj nikoli ne reši pravilno; ocena 2, da učenec tovrstne naloge občasno reši pravilno; 

ocena 3 pa, da učenec naloge večinoma ali vedno reši pravilno.  

 

Tabela 15: Opisna statistika postavk vprašalnika za razrednike 

Številka postavke na 

vprašalniku za 

razrednike in 

pripadajoča naloga na 

preizkusu N 

Frekvenčna distribucija odgovorov Delež 

aritmetične 

sredine 

pripadajoče 

naloge na 

preizkusu 

Učenec 

nalog nikoli 

ali skoraj 

nikoli ne 

reši 

pravilno 

Učenec 

naloge 

občasno 

reši 

pravilno 

Učenec 

naloge 

vedno ali 

večinoma 

reši 

pravilno 

Prepoznavanje količine 

na pogled 
45 13,3 % 51,1 % 35,6 % 0,83 

Prirejanje števil h 

količini 
45 6,7 % 62,2 % 31,1 % 0,70 

Štetje na pamet 45 2,2 % 40 % 57,8 % 0,62 

Zapis števil po nareku 45 4,4 % 60 % 35,6 % 0,92 

Predhodnik in 

naslednik 
45 4,4 % 71,1 % 24,4 % 0,74 

Primerjanje moči dveh 

množic 
45 0 % 57,8 % 42,2 % 0,74 

Urejanje števil 45 2,2 % 64,4 % 33,3 % 0,54 

Matematične besedilne 

naloge 
45 55,6 % 36 % 4,4 % 0,60 

Razumevanje koncepta 

mestnih vrednosti 
45 37,8 % 60 % 2,2 % 0,33 

Avtomatizacija 

poštevanke 
45 33,3 % 53,3 % 13,3 % 0,17 

Legenda: 

N ... numerus 

 

V tabeli št. 15 je predstavljena opisna statistika postavk vprašalnika za razrednike in 

primerjava s tem, kako dobro so učenci reševali pripadajočo nalogo na preizkusu 

razvitosti občutka za števila in količine za učence 3. razreda. Primerjava odgovorov na 

vprašalniku za razrednike in primerjave z rezultati učencev, ki jih predstavljamo v 

nadaljevanju, je bila narejena pregledno, nismo pa primerjali posameznih odgovorov 

razrednika z rezultatom učenca. 
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4.2.3 Interpretacija vprašalnika za razrednike 

 

Pri večini vprašanj so razredniki v največjem deležu podali odgovore, da njihov učenec 

določeno nalogo občasno reši pravilno, razen pri postavkah štetje na pamet in 

matematične besedilne naloge. Pri postavki štetje na pamet je 57,8 % razrednikov 

podalo odgovor, da njihov učenec vedno ali večinoma nalogo reši pravilno. Če 

primerjamo delež povprečno doseženih točk pri nalogi štetja z deležem povprečno 

doseženih točk pri ostalih nalogah, ugotovimo, da na preizkusu naloge štetje na pamet 

rezultati učencev niso v skladu z odgovori razrednikov. V povprečju so pri nalogi štetje 

na pamet dosegli 1,24 točk (N = 50, SD = 0,80) od dveh možnih točk, kar predstavlja 

delež 62 % možnih točk.  

Pri postavki matematične besedilne naloge je največji delež razrednikov (55,6 %) 

ocenil, da njihovi učenci nikoli ali skoraj nikoli naloge ne rešijo pravilno. Učenci so v 

povprečju pri nalogi z besedilnimi nalogami dosegli 2,69 točke od štirih možnih točk, 

kar predstavlja delež 60 % možnih točk. Ugotovimo, da so razredniki pri tej postavki 

precej realno ocenili obvladovanje spretnosti reševanja matematičnih besedilnih nalog.  

Pri nekateri postavkah so bili razredniki bolj kritični in so učence v povprečju ocenili kot 

manj uspešne, na preizkusu pa so učenci v povprečju izkazali relativno dobro 

obvladovanje znanj in spretnosti. Ti dve postavki sta zapis števila po nareku in urejanje 

števil. Pri postavki zapis števila po nareku je kar 60 % razrednikov odgovorilo, da 

nalogo njihov učenec občasno reši pravilno, učenci pa so na preizkusi pri tej nalogi v 

povprečju dosegli 1,84 točke (N = 50, SD = 0,42) od dveh možnih, kar je 92 % možnih 

točk. Pri postavki urejanje števil je kar 64,4 % razrednikov odgovorilo, da njihov učenec 

nalogo občasno reši pravilno, učenci pa so pri nalogi v povprečju dosegli 1,86 točke 

(N = 50, SD = 0,4), kar je 93 % možnih točk.  

Pri postavki avtomatizacija poštevanke pa se je izkazalo, da so razredniki učence 

ocenili uspešnješe, kot so učenci nato pokazali obvladovanje na preizkusu. Učenci so 

v povprečju dosegli 0,5 točke (N = 50, SD = 0,89) od treh možnih točk, kar je 17 % 

možnih točk. 

 

4.2.4 Povzetek ključnih rezultatov vprašalnika za razrednike 

 

Razredniki so učenčevo obvladovanje nalog pri večini vprašanj ocenili, da učenci 

naloge občasno rešijo pravilno, razen pri postavki štetje na pamet in matematične 

besedilne naloge. Razredniki so pri nekaterih postavkah na vprašalniku učence ocenili 

slabše, kot so se nato učenci izkazali na preizkusu. To sta bili postavki zapis števila po 

nareku in urejanje števili. Pri postavki avtomatizacija poštevanke pa so razredniki 

učence precenjevali, saj so jih ocenili za uspešnejše, kot so se izkazali na preizkusu. 

Pri ostalih nalogah so razredniki relativno realno ocenili obvladovanje znanj svojih 

učencev. 
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5 PREVERJANJE IN ODGOVARJANJE NA 

RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 

R1: V kolikšni meri je razvit občutek za števila in količine pri učencih tretjega 

razreda, ki imajo pri učenju matematike izrazite težave? 

 

Vključeni učenci z izrazitmi učnimi težavami pri matematiki so na preizkusu občutka za 

števila in količine v 3. razredu v povprečju dosegli 32,9 točk (N = 50, SD = 47), kar 

predstavlja 70 % možnih točk. Učenci so sicer na preizkusu dosegli točke med 22,5 in 

41 točkami, pri čemer je bilo maksimalno možno število točk 47 točk. 90. percentil 

učencev je dosegel 39,5 točk, tj. 84 % možnih točk. 10. percentil je dosegel 26 točk, tj. 

55 % možnih točk. Podrobnejše doseganje točk na preizkusu in po področjih pri 

učencih z izrazitimi učnimi težavami in pri kontrolni skupini smo predstavili v tabeli št. 

16. 

 

Tabela 16: Doseganje točk na preizkusu in po področjih 

Seštevek točk 

Preizkus Temeljno 

znanje o 

številih in 

številski vrsti 

Manipuliranje 

s števili Prenos 

znanja o 

številih 

Občutek za 

količine 

 TS KS TS KS TS KS TS KS TS KS 

N 50 9 50 9 50 9 50 9 50 9 

Percentil 10 25,8 38,5 8,6 10,5 11,1 19 0,0 3 3 6 

25 30,3 42,8 10 12 12,5 19,8 0,5 3 4,8 8 

50 33,5 45 12 13 15 21 1,5 3 6 8 

75 36,5 46,5 12 13 16,5 21,8 2,3 3 7 8 

90 39,5 46,5 12 13 19 21,8 2,5 3 8 8 

Legenda: 

N ... numerus                                      

TS ... testna skupina – učenci z izrazitimi učnimi težavami  

KS ... kontrolna skupina – učenci brez izrazitih učnih težav 

 

Učenci iz kontrolne skupine so v povprečju dosegli 44,3 točk (N = 9, SD = 2,70), kar 

predstavlja 94 % možnih točk. Učenci iz kontrolne skupine so dosegli med 38,5 in 47 

točk. Med velikostjo vzorca kontrolne in testne skupine je sicer velika razlika, toda 

namen našega magistrskega dela je bil preučiti razvitost občutka za števila in količine 

v 3. razredu pri učencih, ki imajo pri učenju matematike izrazite učne težave. Preizkus 

smo na kontrolni skupini izvedli z namenom, da bi se z nanašanjem na referenčno 

skupino lahko verodostojnejše opredelili, v kolikšni meri je razvit občutek za števila in 

količine pri testni skupini – učencih, ki imajo pri učenju matematike izrazite učne 

težave. V pomoč pri razumevanju matematičnega razvoja učencev z izrazitimi učnimi 
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težavami pri matematiki je namreč študija matematičnega razvoja učencev brez teh 

težav (Geary idr., 1999).  

S Shapiro-Wilk testom (tabela št. 17) smo v programu SPSS preverili normalnost 

porazdelitve. Tako testna kot kontrolna skupina sta imeli normalno porazdelitev vsote 

točk na preizkusu.  

 

Tabela 17: Normalnost porazdelitve podatkov pri testni in kotrolni skupini 

 Shapiro-Wilk 

test 
df Sig. 

Učenci z izrazitimi učnimi težavami pri 

matematiki 
0,893 9 0,214 

Učenci brez izrazitih učnih težav 0,974 50 0,456 

Legenda: 

df ... stopinje prostosti                    Sig. ... statistična pomembnost 

 

Nato smo uporabili parametrični T-test za neodvisne vzorce za testiranje statistične 

pomembnosti razlik v rezultatu na preizkusu občutka za števila in količine za 3. razred 

med kontrolno in testno skupino. Ugotovili smo, da so razlike v vsoti točk na preizkusu 

med testno in kontrolno skupino statistično pomembne. Rezultati T-testa za neodvisne 

vzorce so prikazani v tabeli št. 18. 

  

Tabela 18: Rezultati T-testa za neodvisne vzorce med kontrolno in testno skupino 

 Levenov test 

homogenosti 

varianc 

T-test za nedvisne vzorce 

F Sig. t df 
Sig. 

(dvosmerna) 

Razlika 

M 

Standardna 

napaka 

razlike 

4,112 0,48      

Variance so 

homogene 

  
–6,894 57 0,000 –11,34 1,6446 

Variance 

niso 

homogene 

  

–9,740 18,299 0,000 –11,34 1,1641 

Legenda: 

F ... F-test                                                           df ... stopinje prostosti 

Sig. ... statistična pomembnost                           t ... T-test 

Razlika M ... razlika v aritmetičnih sredinah 
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Na osnovi rezultata iz tabele št. 18 lahko sklepamo, da imajo vključeni učenci z 

izrazitimi učnimi težavami pri matematiki šibko razvit občutek za števila in količine 

glede na učence brez izrazitih učnih težav. Med učenci z izrazitimi učnimi težavami in 

brez težav namreč obstajajo statistično pomembne razlike v doseganju točk na 

preizkusu občutka za števila in količine v 3. razredu. Poleg tega je tudi sam preizkus 

sestavljen tako, da so vanj vključena matematična znanja in spretnosti, ki naj bi jih po 

kurikulu učenci na koncu 3. razreda imeli dobro usvojena, in naj bi preizkus učenci na 

koncu 3. razreda reševali uspešno. 

Ugotovitev v naši raziskavi je skladna z ugotovitvami avtorjev iz literature. Berch (2005) 

navaja, da učenci z izrazitimi učnimi težavami pri matematiki in vrstniki brez težav v 

povprečju nimajo razvitega občutka za števila in količine povsem v enaki meri. Razlago 

za večjo verjetnost pojava izrazitih učnih težav pri matematiki pri šibko razvitem 

občutku za števila vidimo v tem, da je razvitost občutka za števila in količine ena izmed 

nujno potrebnih spretnosti, ki omogočajo uspešno reševanje osnovnih aritmetičnih 

operacij (Gersten in Chard, 1999). Ker je obvladovanje osnovnih aritmetičnih operacij 

predpogoj za uspešno usvajanje kompleksnejših matematičnih znanj in spretnosti, se 

pri učencih s šibko razvitim občutkom za števila verjetneje pojavljajo izrazite učne 

težave pri matematiki (Butterworth idr., 2011; Dehaene, 2011). Tako naj bi bil slabše 

razvit občutek za števila in količine napovednik pojava izrazitih učnih težav pri 

matematiki (Chard, 2005; Jordan idr., 2011; Kroesbergen in Dijk, 2015). 

 

R2: Katere strategije zapisovanja števil, štetja in računanja uporabljajo učenci 

3. razreda z izrazitimi težavami pri učenju matematike? 

 

 STRATEGIJE ZAPISA ŠTEVIL 

Učenci so si pri zapisu števil pomagali s prsti in s subvokaliziranjem. Pri zapisu 

dvomestnih števil smo opazili, da večina učencev (58 %) najprej zapiše enico 

večmestnega števila. Učenci med matematičnim razvojem usvojijo besedno in slušno 

podobo števila ter prevajanje iz ene reprezentacije v drugo (Geary in Hoard, 2005). 

Menimo, da je znak ponotranjenega prevajanja iz slušne v vidno reprezentacijo to, da 

učencev zapiše števke po vidnem vrstnem redu, torej od leve proti desni, namesto da 

števke v številu zapiše slušnem vrstnem redu. 

STRATEGIJE ŠTETJA 

Učenci so pri štetju pri nalogi primerjanja moči množic uporabljali raznolike strategije. 

16 učencev se je ob štetju s prstom dotikalo vseh elementov množice, 5 jih je zgolj 

kazalo s prstom, 11 učencev pa si pri štetju ni pomagalo s prsti, temveč so predmetom 

sledili zgolj s pogledom. Večina učencev, ki je štela, je v naši raziskavi uporabila 

strategijo pomoči s kazanjem s prsti, pri čemer gre za manj zrelo strategijo štetja 

(Geary in Hoard, 2005). Učenci z izrazitimi učnimi težavami pogosto uporabljajo 

nezrele in neučinkovite strategije štetja za reševanje problemov (Berch, 2005).  
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STRATEGIJE RAČUNANJA 

Učenci so za računanje uporabili raznolike strategije. Najpogostejši strategiji 

seštevanja sta bili Učenec sešteje enici obeh števil, sešteje desetici obeh števil in 

sešteje vsoti (52 %) ter Učenec prvemu številu prišteje najprej desetico drugega 

števila, nato še enico (22 %). Najpogostejši strategiji odštevanja pa sta bili Učenec 

zmanjševancu odšteje enico odštevanca, nato odšteje še desetico odštevanca (56 %) 

ter Učenec zmanjševancu odšteje desetico odštevanca, nato še enico odštevanca (36 

%). Strategije, ki so jih po večini uporabili vključeni učenci, spadajo med strategije, ki 

temeljijo na priklicu iz spomina in jih Geary in M. K. Hoard (2005) uvrščata v strategije, 

ki spadajo med zrelejše strategije. Učenci so uporabljali različne podskupine teh 

strategij – od manj zrele pomoči s prsti do razdruževanja števil do najzrelejše strategije 

priklica aritmetičnega dejstva. 

Ugotovili smo, da pri računanju učenci pri različnih strategijah seštevanja ali 

odštevanja uporabljajo različne načine izračuna. Opazili smo tudi, da si večinski delež 

učencev (66 % pri seštevanju in 68 % pri odštevanju) pri izračunu pomaga s prsti. Tudi 

v literaturi več avtorjev omenja, da si učenci z izrazitimi učnimi težavami pri računanju 

pogosto pomagajo s prsti ter da se njihove težave pokažejo ravno preko uporabe 

prstov pri računanju (Jordan idr., 2003, v Gersten idr., 2005; Kavkler, 2011a). Uporaba 

prstov pri računanju je torej pedagogom lahko nek znak, ki jih spodbudi, da so na  

uspešnost učenčevega funkcioniranja pri matematiki pozornejši.  
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R3: Katera matematična znanja in spretnosti, vključene v preizkus, imajo 

najvišjo napovedno vrednost za doseganje uspeha na preizkusu razvitosti 

občutka za števila in količine učencev v 3. razredu? 

 

Preverili smo, če med doseganjem točk pri posamezni nalogi in doseganjem točk pri 

preizkusu obstaja statistično pomembna povezava. Korelacijski koeficienti Pearson r 

za vse naloge so prikazani v tabeli št. 19.  

 

Tabela 19: Povezava med točkami na preizkusu in doseganjem točk pri posamezni 

nalogi 

Naloga 

Korelacijski koeficient 

Pearson r posamezne 

naloge s točkami na 

celotnem preizkusu 

Sig. (dvosmerna) 

Prepoznavanje števil 0,261 0,099 

Orientacija na številski črti 0,209 0,189 

Štetje na pamet 0,518 0,001 

Zapis števil po nareku 0,296 0,060 

Predhodnik in naslednik 0,712 0,000 

Primerjanje moči dveh množic –0,058 0,716 

Prepoznavanje količine na pogled 0,249 0,116 

Urejanje količin 0,347 0,026 

Štetje grafično ponazorjenih količin 0,021 0,894 

Prirejanje števil h količini 0,461 0,002 

Urejanje števil 0,512 0,001 

Razdruževanje  0,377 0,15 

Matematične besedilne naloge 0,627 0,000 

Nastavljanje vsote denarja 0,565 0,000 

Razumevanje koncepta mestnih 

vrednosti 

0,648 0,000 

Avtomatizacija poštevanke 0,206 0,197 

Sig. (dvosmerna) ... statistična pomembnost testa 

 

Iz tabele št. 19 je razvidno, pri katerih nalogah je statistično pomembna povezava med 

doseganjem točk pri nalogi in točkami na celotnem preizkusu. Te naloge smo v tabeli 

št. 19 označili s krepkim tiskom. 

Avtorji v literaturi navajajo, da imajo največjo veljavnost pri odkrivanju rizičnih učencev 

za izrazite učne težave pri matematiki primerjava količin, učinkovito štetje, priklic 

osnovnih aritmetičnih dejstev seštevanja in odštevanja ter reševanje besedilnih 
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problemov (Gersten idr., 2011). Ugotovitve naše raziskave v večji meri sovpadajo z 

ugotovitvami iz raziskav. Tiste naloge, ki imajo glede na literaturo največjo napovedno 

veljavnost, smo v tabeli št. 18 označili z rdečo – primerjava količin je bila zajeta v nalogi 

urejanja količin, učinkovito štetje smo preverili pri nalogi štetje na pamet. Preverjanje 

priklica osnovnih aritmetičnih dejstev seštevanja in odštevanja ter reševanje besedilnih 

nalog pa je bilo zajeto v nalogi matematične besedilne naloge.  

Glede na rezulate Pearson r-testa sklepamo, da imajo najvišjo napovedno vrednost za 

razvitost občutka za števila in količine pri našem preizkusu matematična znanja in 

spretnosti: 

– miselno štetje , 

– poznavanje in miselno predstavljanje številske vrste, 

– urejanje po količini in po velikosti, 

– pripisovanje števil količinam, 

– razgrajevanje števil in količin, 

– razumevanje besedilnih nalog, 

– izbira ustrezne računske operacije, 

– seštevanje in odštevanje, 

– ponazarjanje števil na drug način, 

– razumevanje koncepta mestne vrednosti. 

 

6 PREVERJANJE POSTAVLJENIH HIPOTEZ 
 

H1:  Med rezultatom učencev na preizkusu razvitosti občutka za števila in 

količine za 3. razred ni prisotna razlika glede na spol. 

 

Najprej smo s Shapiro-Wilk testom preverili normalnost porazdelitve doseženih točk 

na preizkusu pri dečkih in deklicah in ugotovili normalno porazdeljenost. Zato smo za 

testiranje pristotnosti statične pomembnosti razlik uporabili T-test za neodvisne vzorce, 

rezultati so prikazani v tabeli št. 20. 
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Tabela 20: Rezultati T-testa za neodvisne vzorce glede na spol 

 Levenov test 

homogenosti 

varianc 

T-test za nedvisne vzorce 

F Sig. t df 
Sig. 

(dvosmerna) 

Razlika 

M 

Standardna 

napaka 

razlike 

2,632 0,113      

Variance so 

homogene 

  
0,602 48 0,550 1,0152 1,6855 

Variance niso 

homogene 

  
0,696 29,864 0,493 1,0152 1,4595 

Legenda: 

F ... F-test                                                           df ... stopinje prostosti 

Sig. ... statistična pomembnost                          t ... T-test 

Razlika M ... razlika v aritmetičnih sredinah 

 

Ugotovili smo, da je statistična pomembnost testa nad 0,05 in s tem potrdili našo 

hipotezo, da med dosežki dečkov in deklic na preizkusu ni statistično pomembnih 

razlik. Hipotezo H1 smo potrdili. 

Tudi nekateri avtorji v literaturi pišejo, da glede na spol ni statistično pomembnih razlik 

v razvitosti občutka za števila in količine (Dehaene, 2011). Tosto idr. (2014) so v 

raziskavi ugotovili, da med dečki in deklicami ni razlik v dedni zasnovi za razvitost 

občutka za števila in količine. Sklepamo lahko, da so bili vključeni učenci in učenke 

deležni enakovredne obravnave in spodbud in so tako enakovredne genske zasnove 

lahko razvijali v relativno enaki meri. Nekateri avtorji poročajo o tem, da dečki in deklice 

v prvem razredu sicer izbirajo različne strategije reševanja aritmetičnih problemov, a 

kljub temu dosegajo približno enake rezultate (Carr in Jessup, 1997).  

 

H2: Med rezultatom učencev na preizkusu razvitosti občutka za števila in 

količine in povprečno oceno pri matematiki je prisotna statistično pomembna 

povezanost. 

 

Da bi ugotovili, ali obstaja statistično pomembna povezava med rezultatom na 

preizkusu razvitosti občutka za števila in količine v 3. razredu in povprečno oceno pri 

matematiki, smo najprej preverili normalnost porazdelitve s Shapiro-Wilk testom. 

Ugotovili smo, da je porazdelitev normalna (Sig. je 0,088 za povprečno oceno pri 

matematiki in 0,493 za rezultat na preizkusu), zato smo statistično pomembnost 

povezave preverili s Pearson r-testom. Rezultat testa je prikazan v tabeli št. 21. 
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Tabela 21: Pearson r-test povezave med povprečno oceno pri matematiki in 

doseženimi točkami na preizkusu 

 Povprečna ocena pri 

matematiki 

Vsota točk 

na 

preizkusu 

Koeficient korelacije 

Pearson r 

0,347 

Sig. (dvosmerna) 0,038 

N 45 

 

Pearson r-test je pokazal, da je med povprečno oceno pri matematiki in razvitostjo 

občutka za števila in količine v 3. razredu prisotna nizka, a statistično pomembna 

povezava, zato smo hipotezo H2 potrdili. 

Naša predpostavka je bila, da slabše razvit občutek za števila in količine vpliva na 

večje težave pri usvajanju matematičnih spretnosti in znanj ter posledično pri 

izkazovanju teh znanj pri ustnem ali pisnem ocenjevanju znanja, saj ima šibko razvit 

občutek za števila in količine visoko napovedno vrednost za uspešnost pri matematiki 

v prvem razredu (Jordan idr., 2008). Uspešnost izkazovanja znanj pisno ali ustno pa 

se odraža v oceni, ki jo učenec dobi (Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter 

napredovanju učencev, 2013). 

Zdi se nam povsem smiselno, da je povezava statistično pomembna, a nizka, saj je v 

ciljih in standardih znanja učnega načrta za matematiko v 3. razredu zajetih več vsebin 

kot v zahteve preizkusa razvitosti občutka za števila in količine za 3. razred. Povsem 

možno je, da so vključeni učenci pri matematiki bolje ocenjeni pri ocenjevanju 

doseganja ciljev in standardov znanja iz učnega načrta, ki ne vključujejo neposredne 

uporabe občutka za števila in količine, kot je npr. večina ciljev iz sklopa geometrija in 

merjenje.  

Poleg tega kot enega od možnih razlogov, zakaj je prisotna zgolj nizka statistično 

pomembna povezava med povprečno oceno pri matematiki in razvitostjo občutka za 

števila in količine, vidimo v tem, da pogosto učenci v osnovni šoli naloge na preizkusih 

znanja rešujejo po modelu vzorčnih nalog na preverjanju znanja in pri ocenjevanju 

znanja lahko dobijo boljšo oceno, kot bi jo, če bi se preverjalo zgolj konceptualno 

znanje in razumevanje znanj, ki so vključena v ocenjevanje. Na našem preizkusu pa 

smo preverjali razumevanje in konceptualno znanje temeljnih aritmetičnih veščin in 

spretnosti, ne da bi se učenci učili za naš preizkus. Tako smo lahko dobili precej realno 

sliko o obvladovanju znanj in spretnosti, vključenih v preizkus.  

Poleg tega je možno tudi, da nekaterih veščin učitelji v šolah v 3. razredu ne preverjajo 

za oceno, vključeni učenci pa teh veščin v resnici še ne obvladajo (kot je npr. zapis 

števil po nareku, urejanje količin itd.). Učenci tako dobijo pri ocenjevanju znanja višjo 

oceno, kot bi jo, če bi učitelji ocenjevali tudi temeljno konceptualno znanje in 

obvladovanje znanj in spretnosti v povezavi z občutkom za števila.  
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H3:  Prisotne so statistično pomembne razlike v rezultatu učencev na 

preizkusu razvitosti občutka za števila in količine za 3. razred glede na 

podskupino izrazitih učnih težav (splošne učne težave pri matematiki, učenci v 

usmerjanju ali specifične učne težave pri matematiki). 

 

Najprej smo preverili normalnost porazdelitve rezultatov učencev glede na podskupino 

izrazitih učnih težav s Shapiro-Wilk testom in ugotovili normalnost porazdelitve. Ker 

nas zanima prisotnost statistično pomembnih razlik na več kot dveh vzorcih, smo 

uporabili parametrični test One-way ANOVA. Rezultat testa je prikazan v tabeli št. 22. 

 

Tabela 22: Test ANOVA – Testiranje statistične pomembnosti razlik v dosežku na 

preizkusu glede na podskupino izrazitih učnih težav 

 
Vsota 

kvadratov 
df 

Kvadrat 

aritmetične 

sredine 

F Sig. 

Med 

skupinami 
2,389 2 1,194 0,51 0,951 

Znotraj 

skupin 
897,709 47 23,624   

Skupaj 900,098 49    

Legenda: 

df ... stopinje prostosti                  F ... F-test 

Sig ... statistična pomembnost 

 

Test ANOVA je pokazal, da v preizkusu razvitosti občutka za števila in količine za 3. 

razred glede na podskupino izrazitih učnih težav ni prisotnih statistično pomembnih 

razlik. Hipotezo H3 smo ovrgli. V naši raziskavi smo ugotovili, da pri učencih, ki imajo 

odločbo, in učencih, ki so še v postopku usmerjanja ali pa nimajo odločbe, ne prihaja 

do statistično pomembnih razlik v razvitosti občutka za števila in količine.  

Po mnenju nekaterih avtorjev je v ozadju večine učnih težav na področju matematike 

šibko razvit občutek za števila in količine (Jordan idr., 2011). To se je pokazalo pri 

našem preizkusu, saj ni statistično pomembnih razlik v številu doseženih točk na 

preizkusu občutka za števila in količine v 3. razredu glede na podskupino izrazitih učnih 

težav pri matematiki. Pravico do usmeritve v program s prilagojenim izvajanjem in 

dodatno strokovno pomočjo naj bi sicer imeli učenci z nevrološko pogojenimi težavami 

pri matematiki, saj pri teh – za razliko od okoljsko pogojenih težav – primanjkljaji 

vztrajajo  kljub intenzivni in dalj časa trajajoči dodatni podpori in pomoči (Kavkler, 

2011a).  

Domnevali smo, da bo prišlo do statistično pomembnih razlik, ker smo v literaturi 

zasledili mnenje nekaterih avtorjev o tem, da obstaja povezava med razvitostjo 

občutka za števila in količine ter primanjkljaji, ki so vzrok za specifične učne težave 
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(Geary, 1993, v Gersten in Chard, 1999; McCloskey in Macaruso, 1995, v Gersten in 

Chard, 1999).  

Možno razlago, da statistično pomembnih razlik ni, vidimo v tem, da se morda izrazite 

učne težave vključenih učencev pri matematiki pri šolskem funkcioniranju zaradi 

uspešnih kompenzacijskih strategij ne kažejo v tolikšni meri, da bi jih strokovni delavci 

na šoli prepoznali kot učence, ki potrebujejo usmeritev v program s prilagojen im 

izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. 

 

H4: Med razrednikovo oceno uspešnosti reševanja nalog in izkazano 

uspešnostjo pri pripadajočih nalogah na preizkusu je prisotna statistično 

pomembna povezanost. 

 

Najprej smo preverili normalnost porazdelitve rezultatov na vprašalniku za razrednike 

in normalnost porazdelitve izzidov pri nalogah na preizkusu, ki sovpadajo s postavkami 

na vprašalniku s Shapiro-Wilk testom. Ugotovili smo, da so podatki vprašalnika za 

razrednike normalno porazdeljeni, podatki sovpadajočih nalog pa ne. Zato smo 

povezanost preverili s neparametričnim testom za odvisne vzorce Spearman ro. 

Rezultat testa smo predstavili v tabeli št. 23. 

 

 

 

Tabela 23: Spearman ro povezave med vsoto točk pri nalogah, ki sovpadajo z 

vprašalnikom za razrednike, in vsoto točk na vprašalniku za razrednike 

 Vsota točk na vprašalniku 

za razrednike 

Vsota točk pri nalogah, ki 

sovpadajo z vprašalnikom za 

razrednike 

Koeficient korelacije 

Spearman ro 
0,365 

Sig. (dvosmerna) 0,029 

N 45 

Legenda: 
Sig. (dvosmerna) ... statistična pomembnost testa 
N ... numerus 
 

Ugotovili smo, da je med oceno razrednika o uspešnosti reševanja določenih nalog ter 

rezultatom na preizkusu pri pripadajočih nalogah prisotna nizka, a statistično 

pomembna povezanost, kar pomeni, da obstaja nizka, a statistično pomembna 

povezava med oceno razrednika o učenčevem obvladovanju vključenih nalog in 

dejanskim dosežkom učencev pri teh nalogah. Hipotezo H4 smo potrdili.  

V literaturi M. Kavkler (2011a) navaja, da slovenski učitelji dobro razlikujejo učence 

glede na dosežke. Tudi pri naši raziskavi se je pokazalo, da obstaja sicer nizka, a 
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statistično pomembna povezava med učenčevo uspešnostjo reševanja nalog na 

preizkusu in učiteljevo oceno obvladovanja nalog.  
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7 SKLEP 
 

V Kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev je v sklopu drugega kriterija 

omenjen primanjkljaj razvoja občutka za števila (Magajna idr., 2015). S tem se je na 

zakonski ravni dalo pomen razvitosti občutka za števila in količine pri prepoznavanju 

in obravnavi učnih težav pri matematiki. Pomen občutka za števila in količine za 

uspešno učenje matematike je analogen pomenu, ki ga ima fonološko zavedanje za 

uspešno usvajanje bralnih spretnosti. Namen našega magistrskega dela je bil 

spregovoriti o tej temi, ovrednotiti pomembnost občutka za števila in količine za 

učenčevo uspešno usvajanje matematičnih spretnosti in znanj ter vseživljenjsko 

aritmetično funkcioniranje in morda s tem spodbuditi kakšnega šolskega strokovnega 

delavca več, da se poduči o občutku za števila in količine, prepoznavanju in razvijanju 

le-tega. 

Učenci z izrazitimi učnimi težavami pri matematiki, vključeni v našo raziskavo, imajo 

relativno šibko razvit občutek za števila in količine, saj so v primerjavi s kontrolno 

skupino učencev brez težav na preizkusu občutka za števila in količine za 3. razred 

dosegli statistično pomembno manj točk (t = –6,894, df = 48, Sig. = 0,000). Za 

doseganje točk na celotnem preizkusu so se statistično pomembne izkazale naloge 

predhodnik in naslednik, matematične besedilne naloge, razumevanje koncepta 

mestnih vrednosti, nastavljanje vsote denarja, urejanje števil, štetje na pamet, 

prirejanje števil h količini, razdruževanje in urejanje količin. Iz tega sklepamo, da imajo 

najvišjo napovedno vrednost za razvitost občutka za števila in količine pri našem 

preizkusu matematična znanja in spretnosti: miselno štetje, poznavanje in miselno 

predstavljanje številske vrste, urejanje po količini in po velikosti, pripisovanje števil 

količinam, razgrajevanje števil in količin, razumevanje besedilnih nalog, izbira ustrezne 

računske operacije, seštevanje in odštevanje, ponazarjanje števil na drug način in 

razumevanje koncepta mestne vrednosti. 

Ugotovili smo tudi statistično pomembno povezanost med rezultatom učencev na 

preizkusu razvitosti občutka za števila in količine v 3. razredu in povprečno oceno pri 

matematiki. Rezultati so pokazali, da ni statistično pomembnih razlik v rezultatu 

učencev na preizkusu razvitosti občutka za števila in količine v 3. razredu glede na 

spol in podskupino izrazitih učnih težav pri matematiki. Izkazalo se je tudi, da je med 

razrednikovo oceno uspešnosti reševanja nalog in izkazano uspešnostjo pri 

pripadajočih nalogah na preizkusu prisotna statistično pomembna povezanost. Na 

osnovi naših rezultatov smo potrdili preizkus občutka za števila in količine za 3. razred 

in ugotovili njegovo uporabnost. Zaradi majhnosti vzorca (N = 50) rezultatov ne 

moremo in ne smemo posploševati na celotno populacijo, nam pa nudijo vpogled v 

razvitost občutka za števila in količine vključenih učencev 3. razreda. Poleg tega bo 

zasnovani preizkus razvitosti občutka za števila in količine v 3. razredu uporaben za 

odkrivanje in prepoznavanje učencev, ki imajo težave pri učenju matematike. 

Pri izvedbi naše raziskave je bilo nekaj pomanjkljivosti, ki nudijo prostor za izboljšanje. 

Kot prvo bi sam preizkus lahko zasnovali bolj časovno ekonomično. Zdaj ko so znani 
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rezultati o napovedni veljavnosti posameznih nalog, bi iz raziskave morda lahko 

izpustili naloge, za katere se je na našem vzorcu pokazalo, da doseganje točk ni 

statistično povezano z doseganjem točk na preizkusu. Ko smo pri naši raziskavi iskali 

vzorec učencev, je bilo prepuščeno presoji šolskih strokovnih delavcev, kateri učenci 

imajo izrazite učne težave. Morda bi bilo bolje, da bi v e-pošti priložili kratko ček listo 

značilnosti učencev z izrazitimi učnimi težavami. Poleg tega smo v vprašalniku za 

razrednike nekatere postavke premalo natančno opredelili. Bolje bi bilo, če bi k vsaki 

postavki navedli še primer konkretne naloge, ki jo postavka opisuje. V naši raziskavi 

nismo razlikovali med različnimi skupinami posebnih potreb, saj razredniki oziroma 

šolski svetovalni delavci pogosto niso bili prepričani, v katero skupino je učenec 

usmerjen, ali pa nam tega podatka niso bili pripravljeni zaupati. Morda bi to vprašanje 

lahko vključili kar v vprašalnik za razrednike in tako pri usmerjenih učencih pridobili več 

odgovorov, v katero skupino posebnih potreb je učenec usmerjen. Potem bi lahko 

preverili, če prihaja do statistično pomembnih razlik glede na skupino posebnih potreb.  

Raziskovalnih smeri, ki jih odpira naše magistrsko delo, vidimo kar nekaj. Zanimivo bi 

bilo preveriti, kako dobro sploh šolski strokovni delavci poznajo konstrukt občutka za 

števila in količine, v kolikšni meri se čutijo kompetentne za prepoznavanje in obravnavo 

težav, ki izhajajo iz šibko razvitega občutka za števila in količine. Zanimive bi bile tudi 

longitudinalne raziskave, kako se spreminja razvitost občutka za števila in količine od 

vrtca naprej pri učencu z izrazitini učnimi težavami pri matematiki glede na prisotnost 

ali odsotnost zgodnje obravnave. Zanimivo bi bilo tudi raziskati, ali prihaja med učenci 

brez izrazitih učnih težav in s težavami do razlik v počutju pri matematiki in v tem, kako 

radi imajo matematiko. Zanimiva bi bila tudi raziskava, ki bi ugotavljala razvitost 

občutka za števila in količine v 3. razredu pri učencih brez težav in raziskava, ki bi 

primerjala razvitost občutka za števila in količine učencev v javni šoli in v montessori 

učnem okolju. 
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9 PRILOGE  
 

Priloga št. 1: Vprašalnik za razrednike 

VPRAŠALNIK ZA RAZREDNIKA 

Spoštovani, 

moje ime je Ana Jagodic in zaključujem magistrski program Specialne in 

rehabilitacijske pedagogike na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. 

V okviru raziskave za magistrsko delo želim ugotoviti, v kolikšni meri imajo razvit 

občutek za števila učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. Poleg 

izvedbe preizkusa z učencem bi potrebovala še vašo oceno obvladovanja učenčevih 

matematičnih znanj. Vsi podatki, ki mi jih boste posredovali, bodo namenjeni zgolj za 

potrebe magistrskega dela in bodo ostali anonimni. 

Za pomoč se Vam zahvaljujem. 

Lepo Vas pozdravljam.  

Ana Jagodic 

1. Ime in priimek učenca: __________________________________________________ 

2. Katere ocene je učenec v letošnjem letu pridobil pri matematiki? 

 

Pisne: __________________________   Ustne:_________________________ 

3. Prosim, ocenite, v kolikšni meri obvlada učenec naslednja matematična znanja, pri čemer 

ocena pomeni: 

1 – učenec tovrstnih nalog nikoli ali skoraj nikoli ne reši pravilno 

2 – učenec tovrstne naloge občasno reši pravilno  

3 – učenec tovrstne naloge večinoma ali vedno reši pravilno. 

 1 2 3 

1. Učenec brez štetja prepoznava število elementov do 10.    

2. Učenec pravilno prireja slike pik k številu, ki označuje število pik v obsegu do 100.    

3. Učenec pravilno šteje v obsegu do 100.    

4. Učenec piše števila po nareku v obsegu do 1000.    

5. Učenec pove predhodnika in naslednika na dano število.    

6. Učenec pravilno vstavi znak >, < ali =.    

7. Učenec pravilno razvrsti števila po velikosti v obsegu do 1000.    

8. Učenec uspešno reši besedilne naloge, primerne za nivo 3. razreda    

9. Učenec pravilno rešuje naloge, ki zahtevajo razumevanje koncepta mestnih vrednosti.    

10. Učenec račune poštevanke prikliče hitro in pravilno.    
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PREIZKUS RAZVITOSTI OBČUTKA ZA ŠTEVILA IN KOLIČINE ZA 3. RAZRED 

Avtorica testa: Ana Jagodic 

Čas reševanja preizkusa: 35–45 min. 

Področja preizkusa:  

1. Občutek za števila in količine 

Podpodročja: 

• Temeljno znanje o številih in številski vrsti 

• Manipuliranje s števili 

• Prenos znanja o številih 

2. Občutek za količine 

MATERIALI 

– svinčnik, barvice 

– list papirja 

– kartončki s števili 58, 231, 945 in 145  

– kartončki s števili 19, 37, 41, 48, 58, 70 in 92  

– kartončki s števili 0, 145, 206, 231, 421, 512 in 945 

– kartončki z znakom <, >, = 

– številski trak do 100, lahko tudi šiviljski trak 

– list za odgovore 

– priloga št. 1 – slikovna priloga preizkusu – slike množic živali, priloga št. 2 – kartice s pikami, 

priloga št. 3 – 36 slik bonbonov 

– natisnjeni bankovci (3x 500 evrov, 10x 100 evrov, 2x 50 evrov, 5x 20 evrov, 5x 10 evrov, 5x 5 

evrov) in kovanci (2x 2 evra, 5x 1 evro, 2x 50 centov, 10x 10 centov, 5x 5 centov, 5x 2 centa 

in 5x 1 cent) 

– kamenčki (najbolje v mini kuvertah), in sicer posebej nastavljenih 4, 9 in 13 kamenčkov 

 

NAVODILA ZA IZVAJANJE IN BELEŽENJE REZULTATOV 

Splošna navodila: 

– Za izvajanje preizkusa skušajte zagotoviti čim bolj miren prostor, v katerem bo čim manj 

motečih dejavnikov.  

– Pred začetkom poskrbite, da imate vse potrebne materiale in pripomočke pripravljene.  

– Učenec naj sedi nasproti vas, pred sabo pa naj ima ustrezno velik delovni prostor.  

– Poskrbite tudi za pozitivno naravnano in sproščeno vzdušje, saj bo učenec tako lažje pokazal 

svoje znanje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priloga št. 2: Navodila za preizkus razvitosti občutka za števila in količine za 3. razred 
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Specifična navodila po področjih preizkusa: 

  

NALOGA ŠT. 1: Prepoznavanje števil 

 

Material: 

– kartončki s števili 58, 231, 945, 145  

 

Navodila: 

Učencu dajte navodilo, da bo poimenoval števila, ki mu jih boste pokazali na kartončku. Učencu 

nato pokažite po en kartonček s številom naenkrat (58, 231, 945, 145). 

 

Vrednotenje: 

Učenec dobi 1 točko za vsak pravilen odgovor, skupaj največ 4 točke. Če odgovori nepravilno, 

si zapišite, katero število je rekel in namesto katerega števila. 

 

NALOGA ŠT. 2 : Orientacija na številski črti 

 

Material: 

– številski trak do 100, lahko tudi šiviljski trak 

 

Navodila: 

Učencu dajte navodilo, da bo njegova naloga, da na tem številskem traku pokaže števila, ki mu 

jih boste rekli. Nato mu povejte eno število naenkrat (37, 58, 8, 15). 

 

Vrednotenje: 

Učenec dobi 1 točko za vsak pravilen odgovor, skupaj največ 4 točke. Če odgovori nepravilno, 

si zapišite, katero število je narobe pokazal in kaj je pokazal namesto njega. 

 

NALOGA ŠT. 3: Štetje na pamet 

 

Material: / 

 

Navodila: 

Učencu dajte navodilo, da bo njegova naloga, da šteje na pamet od 58 do 64 (2A). Nato še od 

94 do 86 (2B). Pri tem bodite pozorni, da ne ubesedite, ali mora šteti naprej ali nazaj. 

 

Vrednotenje: 

Učenec dobi 1 točko za  pravilno štetje naprej in 1 točko za pravilno štetje nazaj, skupaj največ 

2 točki. Če učenec šteje nepravilno, si zabeležite števila, ki jih našteva. 
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NALOGA ŠT. 4: Zapis števil po nareku 

 

Material: 

– list za odgovore, naloga 1 

– svinčnik 

 

Navodila: 

Učencu dajte navodilo, da bo na list za odgovore po nareku zapisal število, ki mu ga boste 

narekovali. Nato učencu narekujte števila, in sicer eno po eno (56, 744, 98, 804). Pri tem bodite 

pozorni, da z naslednjim številom počakate, da učenec zapiše prejšnjega. 

 

Vrednotenje: 

Učenec dobi za vsako pravilno zapisano število 0,5 točke, skupaj največ 2 točki.  

 

Medtem ko učenec zapisuje števila, opazujte in si zabeležite, če si učenec pri zapisu pomaga 

s prsti, če subvokalizira, dolgo razmišlja in katero števko pri številu zapiše prvo.  

 

NALOGA ŠT. 5: Predhodnik in naslednik 

 

Material: / 

 

Navodila: 

Učenca vprašajte, če ve, kaj je to predhodnik in kaj naslednik števila. Če ne ve, mu razložite s 

konkretnim primerom. Potem ko ste prepričani, da učenec pozna pojem, mu najprej povejte po 

eno število, za katerega vam učenec pove naslednika (41, 513, 499). Nato postopek ponovite 

še s predhodnikom (473, 51, 340). 

 

Vrednotenje: 

Učenec dobi 0,5 točke za vsak pravilen odgovor, skupaj največ 3 točke 
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NALOGA ŠT. 6: Primerjanje moči dveh množic 

 

Material: 

– priloga št. 1 - Slikovna priloga preizkusu – slike množic živali 

– kartončki z znakom <, >, = 

 

Navodila: 

Učenca vprašajte, če ve, kaj pomenijo znaki <, > in =. Nato mu povejte, da vas zanima njegovo 

mnenje o tem, na kateri sliki je več živali. Pokažite mu najprej sliki mačkov, nato konjev in nato 

psov. Naenkrat mu pokažete le eno dvojico slik.  

 

 

 

 

Vrednotenje: 

Učenec dobi 1 točko za vsak pravilen odgovor, skupaj največ 3 točke. Medtem ko učenec 

primerja moči množic, bodite pozorni na strategijo, ki jo izbere za primerjanje ter način štetja, 

in oboje zabeležite v zbirni list. 

 

NALOGA ŠT. 7: Prepoznavanje količine na pogled 

 

Material: 

– kamenčki, najbolje v mini kuvertah posebej 4, 9 in 13 kamenčkov 

– list papirja 

 

Navodila: 

Učencu povejte, da boste na mizo raztresli kamenčke in da bo imel zelo malo časa, da oceni, 

koliko je teh kamenčkov. Na mizo iz kuverte stresite najprej 9 kamenčkov, nato iz druge kuverte 

4, potem 13 kamenčkov. Ob vsakem primeru po približno 2–3 sekundah zakrijte kamenčke z 

listom papirja. 

 

Vrednotenje: 

Učenec dobi točko, če količino kamenčkov zadane v obsegu plus ali minus 2 kamenčka, skupaj 

največ 3 točke. 
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NALOGA ŠT. 8: Urejanje količin 

 

Material: 

– priloga št. 2 – kartice s pikami 

 

Navodila: 

Na mizo mešano raztresite kartice s pikami. Učencu nato povejte, če vam jih lahko pomaga 

urediti po velikosti. 

 

Vrednotenje: 

Učenec lahko dobi največ 2 točki. Kriterij za dodelitev točk je predstavljen v tabeli. 

 

Št. pravilno urejenih kartic s pikami Točke 

7 2 

6 ali 5 1 

4 0,5 

1–3 0 

 

 

NALOGA ŠT. 9: Štetje grafično ponazorjenih količin 

 

Material: 

– priloga št. 2 – kartice s pikami 

 

Navodila: 

Učencu povejte, da vas zanima, koliko pik je na posamezni kartici s pikami. Date mu navodilo, 

da jih prešteje. 

 

Vrednotenje: 

Učenec lahko dobi največ 3 točke. Kriterij za dodelitev točk je predstavljen v tabeli. Medtem ko 

učenec šteje pike, opazujte, ali šteje glasno, tiho in subvokalizira ali šteje tiho. Poleg tega bodite 

pozorni na način, kako učenec prešteva pike in to označite v zbirnem listu. 

 

Št. pravilno preštetih kartic s pikami Točke 

7 3 

6 ali 5 2 

4 1 

3 0,5 

2, 1 ali 0 0 
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NALOGA ŠT. 10: Prirejanje števil h količini 

 

Material: 

– priloga št. 2 – kartice s pikami 

– kartončki s števili 19, 37, 41, 48, 58, 70 in 92 

 

Navodila: 

Učencu dajte navodilo, da naj kartončke s števili priredi h karticam s pikami, vsaki kartici pripada 

eno število. 

 

Vrednotenje: 

Učenec lahko dobi največ 3 točke. Kriterij za dodelitev točk je predstavljen v tabeli. Ko učenec 

prireja števila k pikam, opazujte, na kakšen način učenec ugotovi, katero število gre h kateri 

kartici s pikami, in to označite v zbirnem listu. 

 

Št. pravilno preštetih kartic s pikami Točke 

7 3 

6 ali 5 2 

4 1 

3 0,5 

2, 1 ali 0 0 

 

NALOGA ŠT. 11: Urejanje števil 

 

Material: 

– kartončki s števili 0, 145, 206, 231, 421, 512 in 945 

 

Navodila: 

Učencu v mešanem vrstnem redu na mizo raztresite števila 145, 206, 231, 421, 512 in 945 na 

kartončkih. Dajte mu navodilo, da jih uredi po velikosti od najmanjšega do največjega števila. 

Ko števila uredi po velikosti, ga vprašajte, kako je razmišljal, ko je urejal števila.  

 

Nato mu dajte kartonček s številom 0 in ga vprašajte, kam bi uvrstil to število. 

 

Vrednotenje: 

 

Učenec dobi za popolnoma pravilno razvrščena števila 1 točko (0,5 točk ni možnih), za pravilno 

uvrščeno število nič 1 točko, skupaj največ 2 točki. 
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NALOGA ŠT. 12: Razdruževanje 

 

Material: 

– priloga št. 3 – 36 slik bonbonov  

 

Navodila: 

Učencu dajte navodilo, da imate v roki 36 slik bonbonov in da vas zanima, kako bi jih pravično 

razdelil med sebe in vas.  

 

Vrednotenje: 

 

Učenec dobi 2 točki, če pravilno pove, koliko bonbonov dobi vsak. Ob razdeljevanju bodite 

pozorni na to, katero strategijo izbere za razdeljevanje, in jo zabeležite v zbirnem listu. Poleg 

tega opazujte, kako poda končni odgovor – ali preštejte eno ali obe množici, šteje ob 

razdeljevanju ali odgovor poda iz glave. 

 

NALOGA ŠT. 13: Matematične besedilne naloge in računanje v obsegu do 100 

 

Material: 

– list za odgovore, nalogi 2 in 3 

– svinčnik  

 

Navodila: 

Učenci dajte list za odgovore in navodilo, da naj reši besedilni nalogi (nalogi št. 2 in 3 na listu 

za odgovore). Če učenec iz besedila besedilne naloge prepozna napačno aritmetično operacijo, 

ga pustite, da izračuna, nato pa mu kar na list napišite pravilen račun iz besedilne naloge in mu 

recite, da vas zanima, kako bi izračunal ta račun. Ko učenec izračuna posamezni račun, ga 

vprašajte, kako je razmišljal, ko je računal, in si strategijo zabeležite v zbirnem listu. 

 

Vrednotenje: 

Učenec dobi pri vsaki besedilni nalogi po eno točko za pravilno izbrani aritmetični operaciji in 

pri vsaki besedilni nalogi po eno točko za pravilen izračun računa. Skupaj lahko pri nalogi dobi 

največ 4 točke.  
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NALOGA ŠT. 14: Nastavljanje števil z denarjem 

 

Material: 

– natisnjeni bankovci (3x 500 evrov, 10x 100 evrov, 2x 50 evrov, 5x 20 evrov, 5x 10 evrov, 5x 5 

evrov) in kovanci (2x 2 evra, 5x 1 evro, 2x 50 centov, 10x 10 centov, 5x po 5 centov, 5x 2 

centa in 5x 1 cent) 

 

Navodila: 

Učencu date navodilo, da naj z bankovci in kovanci nastavi vsoto 13 evrov, 852 evrov in 94 

centov. Naenkrat mu povejte eno vsoto denarja, ki jo mora nastaviti. Ko jo nastavi, ga vprašajte, 

če bi znal to vsoto nastaviti še na drugačen način, npr. 2 evra lahko nastavimo z dvema 

kovancema po 1 evro ali pa z enim kovancem za 2 evra. 

 

Vrednotenje: 

Učenec dobi 0,5 točke za vsako pravilno nastavljeno vsoto in 0,5 točke za vsako drugače 

nastavljeno vsoto. Skupaj lahko dobi največ 3 točke. 

 

NALOGA ŠT. 15: Razumevanje koncepta mestnih vrednosti 

 

Material: 

– list za odgovore, naloga 4 

– barvica, svinčnik 

 

Navodila: 

Učencu dajte navodilo, da  bo pobarval določeno število kvadratkov v polju kvadratkov. Nato 

mu povejte število kvadratkov, ki naj jih pobarva – 100, 46, 19 in 190. Povejte mu eno število 

naenkrat. Ko pobarva kvadratke v posameznem polju, ga prosite, da zraven polja zapiše, koliko 

stotic, desetic in enic ima število pobarvanih kvadratkov.  

 

Medtem ko učenec barva, bodite pozorni na strategijo določanja števila polj za barvanje, kako učenec 

šteje in kako barva. 

 

Vrednotenje: 

Učenec za vsako pobarvano polje dobi 0,5 točke, za vsako pravilno določeno mestno 

vrednost 0,5 točke, skupaj največ 4 točke. 
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NALOGA ŠT. 16: Avtomatizacija poštevanke 

 

Material: 

– list za odgovore, naloga 5 

 

Navodila: 

Učencu dajte navodilo, da bo reševal nalogo 5 na listu za odgovore, in sicer poštevanko. Ne 

povejte mu, da ima za reševanje računov 1 minuto časa, lahko pa mu omenite, da ga boste po 

določenem času ustavili. Po eni minuti ga ustavite ali pa ga pustite, da rešuje naprej, sami pa 

si označite, do katerega računa je prišel. Med reševanjem računov opazujte učenca in si 

beležite, katere strategije uporablja, s čim si pomaga.  

 

Vrednotenje: 

Preglejte, koliko računov je učenec rešil in koliko od teh je pravilnih. V zbirni list si zapišite, 

kateri tip napak se pojavlja. Učenec lahko dobi največ 3 točke. Kriterij za dodelitev točk je 

predstavljen v tabeli.  

 

 

Št. pravilno rešenih računov poštevanke Točke 

18 ali več 3 

16 ali 17 2 

12–15 1 

Manj kot 12 računov 0 
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PREIZKUS RAZVITOSTI OBČUTKA ZA ŠTEVILA IN KOLIČINE za 3. razred – zbirni list 

Ime in priimek učenca:                                                                                     ID:                 Spol:    M/Ž                      Starost:                                OŠ: 

 

Ocenjevalec:                                                                                                                             Datum:                             Čas reševanja preizkusa: 

 

Navodila: Odgovore učenca označite z znakom  ali   v za to predvideno mesto. Kjer je na voljo, obkrožite tudi, katere strategije uporablja učenec. Če učenec 

odgovori narobe, si skušajte čim bolj natančno zabeležiti njegov odgovor. Prazni prostori na desni so namenjeni zapisom ocenjevalca. Opisane so tudi 

usmeritve, kaj opazovati. Prostor za dodatne opombe in opažanja se nahaja tudi na koncu zbirnega lista. 

1. PREPOZNAVANJE ŠTEVIL (____/4 t) 
 

Poimenuje pokazana števila. 
58 ___          231 ____             945 ____                145 ____ 

 

2.  ORIENTACIJA NA ŠTEVILSKI ČRTI (____/4 t) 
 

 Učenec število umesti na ustrezno mesto na številskem traku. 

37 ___                                 58 ____               

       8 ____                                   15 ____ 

 

3. ŠTETJE NA PAMET (____/2t) 
 

       2A. Pravilno šteje:  
od 58 do 64 ____ 
 

Učenec za štetje naprej uporabi strategijo: 
a. Konkretna opora in šteje naprej. 
b. Konkretna opora, a šteje nazaj. 
c. Štetje naprej brez opor. 
d. Štetje nazaj brez opor. 
e. Nima strategije. 
f. Drugo: 

Šteje: 
a. hitro. 
b. počasi. 
 

Priloga št. 3: Zbirni list za preizkus razvitosti občutka za števila in količine za 3. razred 
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        2B. Pravilno šteje: 

od 94 do 86 ____ 
 

Učenec za štetje nazaj uporabi strategijo: 
a. Konkretna opora in šteje naprej. 
b. Konkretna opora, a šteje nazaj. 
c. Štetje naprej brez opor. 
d. Štetje nazaj brez opor. 
e. Nima strategije. 
f. Drugo: 
 

Šteje: 
a. hitro. 
b. počasi. 

 

4. ZAPIS ŠTEVIL PO NAREKU (____/2 t) 
 

4A. Zapiše število po nareku. 
56 ____                                744 ____     

       98 ____                                804 ____ 
 

Kakšna je oblika števil, orientacija na listu, prijem svinčnika? 
  
Si pomaga s prsti?     DA/NE                                          Ali dolgo razmišlja?   DA/NE                                                                                                            

Ali subvokalizira?       DA/NE                                         Najprej zapiše: prvo/drugo števko 

 

5. PREDHODNIK IN NASLEDNIK (____/3 t) 
 

       5A.   Pravilno pove naslednika.                                                                                                                 
       41 ____                                513 ____                        499 ____                                                                
       5B.   Pravilno pove predhodnika.                 
       473 ____                             51 ____                           340 ____ 
 

Ali pozna besedo PREDHODNIK/NASLEDNIK? DA/NE 
 

6. PRIMERJANJE MOČI DVEH MNOŽIC (____/3t) 
 

    6A. Pravilno vstavi znak za večje, manjše ali je enako  
(manjši > večji mački). ____ 
    6B. Pravilno vstavi znak za večje, manjše ali je enako (konji). ____ 
    6C. Pravilno vstavi znak za večje, manjše ali je enako  
(večji psi > manjši psi). ____ 
 
 
 
 
 

Učenec za primerjanje moči množic uporabi 
strategijo: 
a. Vizualno oceni obe množici. 
b. Preštejo eno množico, drugo oceni vizualno. 
c. Prešteje obe množici. 
d. Nima strategije. 
e. Drugo: 
 

Kako šteje? 
a. Se s prstom dotika vseh živali na 

eni in na drugi sliki. 
b. S prstom zgolj kaže na vse živali 

na eni in na drugi sliki. 
c. Pikam sledi zgolj s pogledom. 

 
Šteje: 
a. glasno. 

b.tiho in subvokalizira. 

c. tiho. 
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7. PREPOZNAVANJE KOLIČINE NA POGLED (____/3 t) 
    
Pravilno prepozna število kamenčkov. 
    9 ____                                   4 ____                          13 ____       
                                  

 

8. UREJANJE KOLIČIN (____/2 t) 
 
Kartice s pikami pravilno uredi po velikosti. ____ / 7 
 

 

9. ŠTETJE GRAFIČNO PONAZORJENIH KOLIČIN (____/3 t) 
 
Prešteje pike na karticah.  
 
19 _____   37  _____   41 _____   48 _____   58 _____  
 
70 _____   92 _____   
 
 
 
 

Učenec za štetje uporabi strategijo: 

a. Prešteje vse pike, dotika se vsake posebej. 
b. S pomočjo prsta prešteje število pik v vrsti, nato s prstom šteje 
po deseticah. 
c. Šteje brez pomoči prstov. 
d. Drugo: 

Šteje: 
a. glasno. 

b.tiho in subvokalizira. 

c. tiho. 

 

10. PRIREJANJE ŠTEVIL H KOLIČINI (____/3 t) 
 

Ustrezno priredi število k reprezentaciji s pikami. ____  /7 
     

Učenec za prirejanje števil h karticam s pikami uporabi strategijo:  
a. Še enkrat šteje vse kartice. 
b. Števila uredi po velikosti in priredi pikam. 
c. Prireja po spominu. 
d. Drugo: 
 

11. UREJANJE ŠTEVIL  (____/2 t) 
   11A. Pravilno razvrsti števila po velikosti. ____   
   11B. Pravilno uvrsti število 0. ____   
 

Učenec števila uredi na način: 
a. Primerja števke na mestu stotice, če sta stotici enaki, primerja desetici in enici. 
b. Drugo: 
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12. RAZDRUŽEVANJE (____/2 t) 
   Pravično razdeli bonbone: ____  
 
 

Učenec za razdelitev uporabi strategijo: 

a. Razdeljevanje po sistemu »meni ___, tebi ____« 

b. Deljenje z 2 
c. Miselno računanje 
d. Vizualna ocena 
e. Poskušanje 
f. Drugo: 
 
 
 
 

Da poda končni 
odgovor, 
a. prešteje eno 
množico. 
b. prešteje obe 
množici. 
c. šteje ob 
razdeljevanju. 
d. ga poda iz glave. 

13. MATEMATIČNE BESEDILNE NALOGE IN RAČUNANJE V 
OBSEGU DO 100  (____/4 t) 
 

   13A. Izbere ustrezno računsko operacijo.  ____ 

   Pravilno izračuna (46 + 39 = 85). ____ 

   Pravilno odgovori na vprašanje besedilne naloge. ____ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Učenec za seštevanje uporabi strategijo: 
a. Sešteje desetici, sešteje enici in sešteje obe vsoti. 
b. Sešteje enici, sešteje desetici in sešteje obe vsoti. 
c. Prvemu številu prišteje desetico drugega števila, nato prišteje 
še enico drugega št. 
d. Prvemu številu prišteje enico drugega števila, nato prišteje še 
desetico drugega števila. 
e. Prvemu številu prišteva po eno desetico, nato prišteva še eno 
po eno enico. 
f. Prvemu število prišteje desetico drugega števila, nato še enico 
drugega števila. 
g. Sešteje desetici, prišteje enico prvega števila, nato še enico 
drugega števila. 
h. Drugo:  
 
 
 
 
 
 
 
 

Pomaga si z: 
a. Pisnim računanjem 
b. Računanjem na 
prste 
c. Risanjem 
d. Miselnim 
računanjem 
e. Podčrtovanjem 
podatkov 
 
Računa: 
a. glasno. 
b. tiho in subvokalizira. 
c. tiho.  
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 13B. Izbere ustrezno računsko operacijo.  ____ 

   Pravilno izračuna (53 – 18 = 35). ____ 

   Pravilno odgovori na vprašanje besedilne naloge. ____ 

 

Učenec za seštevanje uporabi strategijo: 
a. Zmanjševancu odšteje desetico, odšteje enico odštevanca. 
b. Zmanjševancu odšteje enico odštevanca, odšteje desetico 
odštevanca. 
c. Od zmanjševanca odšteje enico odštevanca, odšteje še 
desetico odštevanca. 
d. Zmanjševancu odšteva po eno desetico odštevanca, nato po 
eno enico odštevanca. 
e. Šteje od zmanjševanca nazaj tolikokrat, kot je vrednost 
odštevanca. 
f. Odšteva spomočjo seštevanja. Najprej ugotovi, koliko enic je od 
manjše enice do večje enice, nato koliko desetic je od manjše 
desetice do večje desetice v računu. 
g. drugo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pomaga si s/z: 
a. pisnim računanjem. 
b. računanjem na 
prste. 
c. risanjem. 
d. miselnim 
računanjem. 
e. podčrtovanjem 
podatkov. 
 
Računa: 

a. glasno. 
b. tiho. 

14. NASTAVLJANJE ŠTEVIL Z DENARJEM (____/3 t) 
  
  14A. Učenec nastavi pravilno vsoto denarja (13 evrov). ____ 
Učenec pravilno vsoto denarja nastavi na drugačen način. ____ 
   14B. Učenec nastavi pravilno vsoto denarja (852 evrov). ____ 
Učenec pravilno vsoto denarja nastavi na drugačen način. ____ 
   14C. Učenec nastavi pravilno vsoto denarja (94 centov). ____ 
Učenec pravilno vsoto denarja nastavi na drugačen način. ____ 
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15. RAZUMEVANJE KONCEPTA MESTNIH VREDNOSTI (____/4 t) 
 

   15A. Učenec pobarva ustrezno število kvadratov (100).  ____ 
          Učenec zapiše pravilno število pobarvanih enic in desetic. ____ 
   14B. Učenec pobarva ustrezno število kvadratov (46).  ____ 
          Učenec zapiše pravilno število pobarvanih enic in desetic. ____ 
   15C. Učenec pobarva ustrezno število kvadratov (19).  ____ 
      Učenec zapiše pravilno število pobarvanih enic in desetic. ____ 
   15D. Učenec pobarva ustrezno število kvadratov (190).  ____ 
      Učenec zapiše pravilno število pobarvanih enic in desetic. ____ 
 
 

Strategija določanja št. polj za barvanje: 
a. štetje po en kvadratek 
b. štetje vrstic po 10 
c. vizualna ocena 
d. drugo 
 

Vsakič znova prešteje št. pik v vrsti.  

DA/NE 

Šteje: 
a. glasno. 
b. tiho in subovokalizira. 
c. tiho. 
 

Kako barva? 

a. Oceni število zahtevanih kvadratkov, 

pobarva vse naenkrat. 

b. Oceni število zahtevanih kvadratkov, 

barva postopno, po stolpcih/vrsticah. 

 

16. AVTOMATIZACIJA POŠTEVANKE (____/3 t) 
 

Učenec je v 1 minuti rešil ____ računov. 
Pravilno je rešil ____ računov. 
 

Katere strategije uporablja? Kateri tip napak se pojavlja? 
 
 
 
 
 
 
 

OPOMBE IN OPAŽANJA 
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 Priloga št. 4: List za odgovore  

 

Številka in naslov naloge  Št. doseženih 

točk 

1. Prepoznavanje števil ____ / 4 

3. Štetje na pamet ____ / 2 

4. Zapis števil po nareku  ____ / 2 

9. Štetje grafično ponazorjenih količin ____ / 3 

11. Urejanje števil ____ / 2 

SKUPAJ podpodročje Temeljno znanje o številih in številski vrsti ____ / 13 

2. Orientacija na številski črti ____ / 4 

5. Predhodnik in naslednik ____ / 3 

6. Primerjanje moči dveh  množic ____ / 3 

12. Razdruževanje ____ / 2 

13. Matematične besedilne naloge in računanje v obsegu do 100 ____ / 4 

15. Razumevanje koncepta mestnih vrednosti ____ / 4 

16. Avtomatizacija poštevanke  ____ / 3 

SKUPAJ podpodročje Manipuliranje  s števili ____ / 23 

14. Nastavljanje števil z denarjem (podpodročje Prenos znanja o številih) ____ / 3 

SKUPAJ področje OBČUTEK ZA ŠTEVILA ____ / 39 

7. Prepoznavanje količine na pogled ____ / 3 

8. Urejanje količin  ____ / 2 

10. Prirejanje števil h količini  ____ / 3 

SKUPAJ področje OBČUTEK ZA KOLIČINE ____ / 8 

SKUPAJ TOČK NA CELEM PREIZKUSU: ____ / 47 

 

Priloga št. 4: List za točkovanje – preizkus razvitosti občutka za števila in količine za 3. razred 
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PREIZKUS RAZVITOSTI OBČUTKA ZA ŠTEVILA IN KOLIČINE ZA 3. RAZRED – LIST ZA 

ODGOVORE 

ID: ____ 

 

1. Zapiši števila. 

 __________  

__________ 

__________  

__________   

 

 

 

2. Mama je šla v trgovino in nakupila hrane za 46 evrov. Nato si je kupila še čevlje, ki so stali 39 

evrov.  

Koliko je porabila denarja za oboje skupaj? 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Gašper je imel na računu 53 evrov. Nato si je s svojim denarjem kupil rolko. Na računu mu je 

ostalo 18 evrov.  

Koliko je stala rolka? 

 

 

 

 

 

 

Priloga št. 5: List za odgovore za učenca – preizkus razvitosti občutka za števila in količine za 3. razred 
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1. 2. 

3. 

4. 

4. 

4. Označi kvadratke po navodilih. 

                                 

      

           

  

 

       

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____ S _____ D 

_____  

____ S _____ D 

_____  

____ S _____ D 

_____  

____ S _____ D 

_____  
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5. Zapiši račune poštevanke. 

 

9 x 2 = ___________                6 x 3 =___________          3 x 7 = ___________          5 x 5 = ___________                 

 

3 x 7 = ___________               10 x 6 = ___________        5 x 4 = ___________         7 x 2 = ___________                 

 

6 x 1 = ___________               8 x 0 = ___________          4 x 6 =___________           9 x 8 =___________    

              

9 x 4 = ___________                5 x 3 =___________          2 x 4 = ___________          3 x 5 = ___________                 

   

7 x 7 = ___________               6 x 4 = ___________           8 x 4 = ___________         7 x 6 = ___________                 

 

2 x 6 = ___________               8 x 7 = ___________          3 x 2 =___________            8 x 8 =___________       

 

8 x 2 = ___________                0 x 3 =___________          3 x 8 = ___________          6 x 9 = ___________                 

 

4 x 7 = ___________               6 x 8 = ___________               
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Priloga št. 6: Priloga slike živali za 6. nalogo 
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Ana Jagodic OBČUTEK ZA ŠTEVILA IN KOLIČINE UČENCEV 3. RAZREDA Z IZRAZITIMI TEŽAVAMI PRI UČENJU MATEMATIKE 

 
118 

 

 



Ana Jagodic OBČUTEK ZA ŠTEVILA IN KOLIČINE UČENCEV 3. RAZREDA Z IZRAZITIMI TEŽAVAMI PRI UČENJU MATEMATIKE 

 
119 
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Ana Jagodic OBČUTEK ZA ŠTEVILA IN KOLIČINE UČENCEV 3. RAZREDA Z IZRAZITIMI TEŽAVAMI PRI UČENJU MATEMATIKE 

 
122 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priloga št. 7: Priloga kartice s pikami za 8., 9. in 10. nalogo 

 



Ana Jagodic OBČUTEK ZA ŠTEVILA IN KOLIČINE UČENCEV 3. RAZREDA Z IZRAZITIMI TEŽAVAMI PRI UČENJU MATEMATIKE 

 
123 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ana Jagodic OBČUTEK ZA ŠTEVILA IN KOLIČINE UČENCEV 3. RAZREDA Z IZRAZITIMI TEŽAVAMI PRI UČENJU MATEMATIKE 

 
124 
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Priloga št. 8: Kartončki s števili za nalogo št. 1, 10 in 11 ter znaki <,>, = za nalogo št. 6 
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Priloga št. 9: Slikovna predloga Denar za nalogo št. 14 
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Priloga št. 10: Slikovna predloga Bonboni za nalogo št. 12 


