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I 
 

POVZETEK 

 

Diplomsko delo poleg pojma strategij obravnava tudi druge dejavnike (težave, napake in čas 

reševanja), ki so vključeni v reševanje nalog pisnega deljenja. V teoretičnem delu je 

predstavljeno, od česa je odvisen uspeh ali neuspeh učencev pri matematiki, s katerimi učnimi 

težavami se učenci soočajo pri matematiki in kateri so ukrepi pomoči. Poleg tega je 

predstavljeno tudi, katere so strategije računskih operacij, kako lahko učencem pomagamo pri 

učenju le-teh ter katere težave in napake lahko nastanejo pri pisnem računanju. 

V empiričnem delu diplomskega dela so predstavljeni rezultati po zastavljenih raziskovalnih 

vprašanjih, s katerimi je bilo ugotovljeno: 

- s katerimi težavami se učenci najpogosteje srečujejo pri pisnem deljenju; 

- katere strategije reševanja nalog pisnega deljenja uporabljajo učenci v 5. razredu in ali 

učenčeva uspešnost pri matematiki vpliva na izbor strategij; 

- katere napake učenci najpogosteje delajo pri nalogah pisnega deljenja in ali so vrste 

napak odvisne od uspešnosti učencev pri matematiki ter 

- ali učenčeva uspešnost pri matematiki vpliva na čas reševanja nalog pisnega deljenja.  

Podatki so bili zbrani s pomočjo preverjanja znanja, strukturiranega opazovanja in z razgovori 

z učenci. V raziskavo je bilo vključenih 16 učencev 5. razreda Osnovne šole Janka Kersnika 

Brdo in njene podružnične šole v Blagovici.  

Rezultati raziskave so pokazali, da se učenci pri reševanju nalog pisnega deljenja srečujejo z 

različnimi vrstami težav. Petošolci najpogosteje uporabljajo strategijo priklica aritmetičnih 

dejstev, na izbor strategije pa vpliva učenčeva uspešnost pri matematiki. Napake, ki jih učenci 

najpogosteje delajo pri reševanju nalog pisnega deljenja, se prav tako navezujejo na priklic 

aritmetičnih dejstev, vrste in število narejenih napak pa so odvisne od učenčeve uspešnosti pri 

matematiki. Ta vpliva tudi na čas reševanja nalog pisnega deljenja. 

 

KLJUČNE BESEDE: učne strategije, pisno deljenje, učne težave in ukrepi pomoči, napake 

pri pisnem deljenju. 
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ABSTRACT 

 

The diploma thesis addresses the issue of solving strategies of written division and other 

connected elements, such as problems, calculation errors and the time of solving presented 

tasks. The theoretical part outlines key elements, required for pupils’ success at mathematics, 

problems with which pupils deal at learning mathematics and methods of overcoming these 

problems. Also presented are calculation strategies, ways of teaching these to pupils and 

common errors that occur at written calculation. 

The empirical part brings forth results of a research, which was focused at recognizing: 

- most frequent problems of pupils at written division, 

- most widely used strategies of pupils in 5th grade relative to pupils’ success rate at 

mathematics, 

- most common errors at these tasks, also relative to success rates and 

- the correlation of success rate at mathematics to the time, spent in solving written 

division tasks. 

The data were collected through an examination, structured observation and discussions with 

pupils. The research included 16 fifth-grade pupils of Janko Kersnik Brdo primary school and 

it` s branch school in Blagovica. 

The research has shown that pupils encounter different kinds of problems at written division 

tasks, while the most widely used strategy is retrieval of arithmetical facts. The latter is also 

tightly connected to the majority of errors that pupils make. Furthermore, the research shows 

that pupils’ success in mathematics rate influences their choice of strategy at solving written 

division tasks, type and number of errors, and time of solving presented tasks. 

 

KEYWORDS: learning strategies, written division, learning difficulties and helping methods, 

written division errors. 
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1 UVOD 
 

Ljudje se celo življenje učimo podobnih vsebin na različne načine. V obdobju obiskovanja 

osnovne šole imajo učenci priložnost pridobiti znanje iz tem, ki so predvidene v učnih načrtih 

po posameznih predmetih. Za učence 5. razreda devetletne osnovne šole je pri matematiki 

predvidena obravnava teme pisnega deljenja dvomestnih števil. Tako kot ostale teme tudi 

pisno deljenje različni učitelji predstavljajo učencem na različne načine. To je verjetno eden 

izmed vzrokov, ki privede do tega, da se vrstniki pri reševanju nalog pisnega deljenja 

poslužujejo različnih strategij. Na izbiro strategij pri pisnem deljenju pa vplivajo tudi drugi 

dejavniki, kot je na primer uspešnost vsakega posameznega učenca. 

Individualnost posameznika je zelo zanimiva. Misel na to, da učence pod enakimi pogoji pri 

reševanju enakih nalog obhajajo različni načini razmišljanja, nas zelo vznemiri. Želja po tem, 

da nekoliko spoznamo način mišljenja nekaterih posameznikov, nas je spodbudila k pisanju 

diplomskega dela o uporabi strategij učencev pri pisnem deljenju in k analizi le-teh. 

V diplomskem delu smo se na temo pisnega deljenja osredotočili na podlagi ugotovitev 

predhodne raziskave, v katero smo vključili učitelje, ki poučujejo učence 5. razreda osnovne 

šole. S pomočjo kratkih vprašalnikov smo ugotovili, da imajo učenci v 5. razredu pri 

matematiki najpogosteje težave pri reševanju nalog pisnega deljenja, kar je v nas vzpodbudilo 

iskanje vzrokov za takšno stanje. Pridobljeni rezultati so lahko v pomoč predvsem učiteljem, 

ki lahko ugotovitve nato upoštevajo pri obravnavi učne teme. Poleg tega smo tudi po 

prebiranju literature ugotovili, da je bilo na temo strategije in deljenje v primerjavi z drugimi 

računskimi operacijami opravljenih najmanj raziskav. 

V diplomskem delu bomo torej predstavili strategije in druge elemente (težave, napake in čas 

reševanja), s katerimi se srečujejo učenci v 5. razredu pri reševanju nalog pisnega deljenja. Za 

boljšo preglednost in berljivost smo tako teoretične kot tudi empirične ugotovitve pisali le za 

moški spol (npr. učitelj in učenec). 
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2 UČNE TEŽAVE PRI MATEMATIKI IN UKREPI POMOČI 

 

V tem poglavju bomo predstavili vrste težav, s katerimi se lahko učenci srečujejo pri 

matematiki, kateri so vzroki teh težav in ukrepe pomoči pri morebitnem soočanju z njimi. 

Učenci zaradi težav pri matematiki doživljajo neuspeh, prav tako pa se lahko zaradi neuspeha 

začnejo srečevati z različnimi težavami. V nadaljevanju bomo zato po Žerdinovi (1991) 

najprej predstavili, od česa je odvisen učni uspeh učencev, saj se lahko pri upoštevanju teh 

dejavnikov učenci redkeje srečajo s težavami ali neuspehom. 

 

2.1 UČNI USPEH UČENCEV 

 

Učni uspeh otrok je odvisen od mnogih dejavnikov. Žerdinova in sodelavke (1991) pravijo, 

da je učni uspeh otrok prav gotovo najbolj odvisen od otrokove splošne sposobnosti, splošne 

inteligentnosti. Učenci brez normalnih učnih sposobnosti ne morejo doseči absolutnega 

uspeha. Dosežejo lahko le relativni uspeh, ki ustreza njihovim sposobnostim. Poleg splošnih 

sposobnosti so pomembne tudi posamezne vrste nadarjenosti, kot so nadarjenost za 

matematiko, jezik, umetnost, za tehnične stroke itd. 

Za učni uspeh so zelo pomembne še naslednje lastnosti: prilagodljivost, poslušnost, 

ubogljivost, dober spomin, sposobnost usmerjanja in ohranjanja pozornosti, kratkotrajnega in 

dolgotrajnega pomnjenja, nemoteče vedenje, spretnost za pisanje, sposobnost posnemanja, 

sposobnost za hitro in dobro avtomatizacijo navad, zmožnost dolgotrajnega sedenja, 

vztrajnost in volja. Poleg naštetih lastnosti in še nekaterih drugih je zelo pomembno otrokovo 

čustveno ravnovesje, kar pomeni, da je otrok sproščen in sposoben izraziti svoje znanje. Pri 

tem imajo ključno vlogo otrokova samopodoba, stopnja samozavesti, prepričanje o lastni 

moči, sposobnosti in vrednosti. Otrok brez teh lastnosti ne bo mogel prepričati drugih o 

svojem znanju. 

Za doseganje učnega uspeha je potrebna tudi energija, s katero so učenci dobro ali slabo 

opremljeni. Zdravi otroci se gotovo lažje spopadajo z zahtevami šole kot bolni otroci, ki so 

energijsko slabše opremljeni. Vendar pa tudi nekateri zdravi otroci nimajo dovolj moči za 

delo, ki ga od njih zahteva šola in so pogosto utrujeni, napol budni in zehajo. 
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Učni uspeh učencev pa ni odvisen le od njih samih, ampak tudi od njihovega ožjega in širšega 

okolja, od kulturne ravni in kraja, od socialnih in ekonomskih razmer. Čim bolj je okolje 

sposobno nuditi otroku spodbude za razvoj, tem bolje je. Seveda pa mora biti okolje 

ozaveščeno in sposobno, da otroku priskoči na pomoč v pravem trenutku. Šolo in otrokov 

šolski uspeh pripadniki različnih socialnih slojev različno vrednotijo. Za izobražence je 

značilno, da šolskemu uspehu pripisujejo velik pomen, zato so za otrokove šolske uspehe 

pripravljeni veliko storiti, od samih otrok pa veliko zahtevajo. To je po eni strani dobro, saj je 

tako okolje do otrok spodbudno, po drugi strani pa je za otroke z učnimi težavami lahko 

prezahtevno. 

Le redko so izpolnjeni vsi pogoji za uspešno učenje, saj ima skoraj vsak otrok vsaj eno šibko 

točko. Težave nastanejo, kadar je teh slabosti več, posebno če imata šibkosti tudi otrokovo 

okolje in šola, ti pa so lahko med seboj še neusklajeni. Če gre le za posamezne šibke funkcije, 

po navadi njihovo vlogo prevzamejo druge funkcije. Učenec, ki ima slab slušni spomin, si bo 

pomagal z vizualnim ali motoričnim pomnjenjem, tisti, ki ima slab mehanični spomin, si bo 

skušal pomagati z logično zapomnitvijo. Težava pa je v tem, da otroci tega niso sposobni 

sami spoznati in najti ustrezne poti, po kateri bi prišli do cilja, zato jim morajo pri tem 

pomagati odrasli. 

Med obveznim šolanjem ima približno polovica otrok učne težave. Učenci imajo težave lahko 

pri posamezni učni snovi, učenju predmeta pri enem od učiteljev, posameznih predmetih, 

večini ali pa celo pri vseh predmetih. Tudi trajanje učnih težav ali neuspešnega učenja je 

lahko zelo različno (Žerdin idr. 1991). 

 

2.2 NEUSPEH PRI MATEMATIKI 
 

Magajna pravi, da je učni neuspeh učencev lahko relativen (ko so dosežki učencev nižji od 

pričakovanih glede na njihove sposobnosti) ali absoluten (ko so učenci negativno ocenjeni, 

ponavljajo razred, ko zaključijo osnovno šolo v nižjem razredu) (Magajna idr. 2008). 

Matematika je v šoli eden najpomembnejših in za mnoge učence eden izmed najtežjih učnih 

predmetov. Učenci med seboj zelo radi tekmujejo, vendar nihče od njih ni rad poražen. 

Sprejemajo različnost sposobnosti, se brez problemov razvrstijo v pozitivne kategorije, ne 

sprejemajo pa negativne uvrščenosti. Ko učenci dobijo številčne ocene, se znajo takoj 
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razvrstiti po lestvici pozitivnih ocen od 5 do 2 in jim to ne vzame motivacije, prizadene pa jih 

negativna ocena, ki jim močno zmanjšuje prizadevanja. Otrokov položaj v vsakdanjem 

življenju zahteva mnogo potrdilnih ocen, ki mu pomagajo, da sprejema svet, sebe v njem in 

ga uporablja sebi v prid. Oznaka učenca npr.  z negativnimi ocenami pa zanj pomeni 

nekakšno zavrnitev, zaradi katere doživlja nemoč in je negativno označen (Žerovnik 2004). 

Schwarzova (2000) pravi, da so pri ugotavljanju, zakaj so nekateri učenci pri matematiki 

neuspešni, zelo pomembne izkušnje učencev v šoli. Velik problem za učence predstavljata 

pomanjkanje razumevanja in pomanjkljive predstave. Do tega pride, če pri pouku ne 

uporabljajo konkretnih pripomočkov in morajo že zgodaj vse računske postopke opraviti v 

glavi, zadoščale pa naj bi jim slike v učbenikih. To za učence včasih ni dovolj (sploh za 

učence s težavami) in tako pride do tega, da ne razumejo osnov matematike. 

Pri pouku učitelji kmalu ne dovolijo več računanja na prste, čeprav ta možnost ob odsotnosti 

konkretnega materiala daje učencem neko gotovost. Pogosto učenci potem še vedno računajo 

na prste, vendar naskrivaj. To lahko privede otroke do nagnjenja, da tudi druge probleme, ki 

niso v zvezi z računanjem, skušajo reševati nekako s prikrivanjem. 

Druga možnost je učenje na pamet. S tem otroci sicer okrepijo svoj spomin, vendar jim pri 

razumevanju to ne pomaga, dolgoročno gledano pa jim ta metoda sploh ne pomaga (Schwarz 

2000). 

Schwarzova pravi, da nikakor ne smemo zanemariti psihičnih obremenitev, zaradi katerih 

otrok s težavami trpi pri računanju. Učenci morajo obvladati veliko nalog, kar od njih zahteva 

veliko časa. To pa je prezahtevno za učence, ki delajo počasi in zaradi pomanjkanja časa 

doživljajo miselne blokade. Učence dodatno zmede različnost metod v učbenikih. Ker pri 

reševanju nalog le redko pridejo do pravilnega rezultata, izgubijo občutek lastne vrednosti. 

Tudi če je bil postopek pravilen, šteje vendarle pravilen rezultat. Ti učenci se sramujejo 

priznati svoje slabosti, spremlja pa jih tudi strah pred norčevanjem sošolcev. 

Učitelji pogosto delajo napake in za učence, ki imajo težave, menijo, da so leni in nesposobni. 

Nekateri jih izpostavljajo pred celotnim razredom, zato se ti učenci še bolj  zaprejo vase, 

bojijo se, da bi delali napake, zato sploh ne upajo več sodelovati med poukom. Ker so pogosto 

okregani, izgubijo zaupanje v svoje sposobnosti tudi na drugih področjih. Zaradi tega lahko 

popustijo tudi pri drugih predmetih, se razvijejo v nekakšne poražence, polotijo pa se jih še 

dodatni strahovi (Schwarz 2000). 
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2.3 DELITEV UČNIH TEŽAV 
 

2.3.1 Osnovni tipi učnih težav 

Učne težave smo po Magajni idr. (2008) razdelili v osnovne tri tipe težav in jih predstavili v 

nadaljevanju. 

TIP I 

Pri prvem tipu težav so vzroki primarno v učenčevem okolju. V to skupino spadajo problemi 

pri učenju, ki so posledica kulturne in ekonomske prikrajšanosti, pomanjkljivega ali 

neustreznega poučevanja, problemov, povezanih z večjezičnostjo in multikulturnostjo ali s 

trajnejšimi stresnimi dražljaji v otrokovem okolju. 

Primeri učencev prvega tipa težav: 

- učenci, ki se v šolskem razredu nenadoma znajdejo v okolju, ki je po vrednotah, 

aspiracijah in navadah povsem različno od domačega; 

- učenci, ki slabo obvladajo jezik, v katerem poteka poučevanje (težave pri 

sporazumevanju in spremljanju pouka); 

- učenci, ki so stalno v stresnih situacijah v družinskem ali šolskem okolju (stres 

prizadene učenčevo osebnostno organizacijo, ovira njegovo učenje in 

prilagajanje); 

- učenci, ki pogosto zaradi različnih razlogov izostajajo od pouka, menjajo učitelje 

ali šole (to v njihovem znanju povzroča vrzeli, zaradi katerih težje napredujejo pri 

usvajanju znanja, posebno na področjih, kjer se novo znanje gradi na predhodnem 

(npr. pri matematiki) (Magajna idr. 2008, 7—8)). 

 

TIP II 

Vzroki drugega tipa težav so v kombinaciji dejavnikov (vzajemni interakciji) med 

posameznikom in okoljem. V posameznem otroku ali mladostniku so prisotni neki notranji 

dejavniki, ki povzročajo večjo ranljivost, večjo nagnjenost k razvoju določenih splošnih ali 

specifičnih učnih težav. Do odkritega pojavljanja učnih težav in neuspešnosti bo prišlo le v 

primeru, ko okolje (materiali, metode, šolska klima) ni načrtovano in usposobljeno za 

ustrezno ukvarjanje s temi ranljivostmi, posebnostmi ali nagnjenostmi. 
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Primeri težav drugega tipa: 

- učenci z blažjimi specifičnimi učnimi težavami, ki bodo ob ustreznem pristopu 

težave dobro kompenzirali;  

Ob neustrezni metodi poučevanja, ki bo pretirano obremenjevala njihove šibke 

funkcije in tako celo ovirala učenje, pa se lahko sproži spiralni razvoj učne 

neuspešnosti z nadaljnjimi posledicami na čustvenem in socialnem področju. 

- učenci z epilepsijo in drugimi kroničnimi obolenji, katere spremlja strah pred 

napadi vrstnikov in stigmatizacijo ali marginalizacijo;  

Tudi preveč zaščitniški starši lahko pri otrocih povzročijo pretirano odvisnost, 

naučeno nemoč, manjši trud in vztrajnost. 

- težave, ki nastopijo kot posledica vzgoje doma in/ali v šoli, ki je neusklajena z 

značilnostmi otrokovega osnovnega temperamenta (Magajna idr. 2008, 8). 

 

TIP III 

Pri tretjem tipu težav so vzroki primarno v posamezniku (nevrološka motnja, razvojne ali 

motivacijske posebnosti, zmerne do težje specifične motnje učenja itd.). Ta tip težav je 

običajno najbolj resen, kroničen in pogosto vključuje več področij. Otroci s tem tipom bodo 

verjetno imeli težave in potrebovali bodo večje prilagoditve tudi v okoljih, ki so z običajnega 

vidika ustrezna. Največjo skupino tretjega tipa predstavljajo učenci z zmerno in predvsem 

hujšo obliko specifičnih učnih težav. 

Primer težav tretjega tipa: 

- učenci, ki jih poleg epilepsije spremljajo tudi specifične motnje učenja ali 

posledice dodatnih možganskih poškodb (Magajna idr. 2008, 9). 

 

2.3.2 Splošne in specifične učne težave 
 

Učne težave delimo na splošne in specifične. Spodnje opredelitve splošnih in specifičnih 

težav smo opredelili po Magajni idr. (2008). Oboje so lahko lažje ali težje, trajajo pa lahko le 

nekaj časa ali pa celo življenje. Učenci imajo lahko le splošne ali le specifične, mnogi pa 

imajo učne težave obeh vrst. 
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Splošne učne težave so značilne za zelo heterogeno skupino učencev, ki imajo bistveno večje 

težave kot vrstniki pri usvajanju znanj in spretnosti pri enem ali več izobraževalnih predmetih. 

Zaradi izrazitejših težav so pri enem ali več učnih predmetih manj uspešni ali celo neuspešni. 

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

matematiki in pogosto tudi pri drugih predmetih, ker na splošno počasneje usvajajo znanja ali 

pa imajo čustvene težave. 

Splošne učne težave so lahko posledica naslednjih notranjih in zunanjih dejavnikov: motnje 

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

socialno-emocionalnem prilagajanju, pomanjkanja motivacije, slabše razvitih 

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

ekonomske oviranosti. 

Vsi našteti dejavniki se pri povzročanju učnih težav lahko povezujejo z neustreznim in 

neprilagojenim poučevanjem, ki je prepleteno še z ovirami prikritega kurikula (prikritim 

institucionalnim učenjem, učenčeve pasivnosti, odtujenosti, odvisnosti, vdanosti v usodo, 

odtujenosti in nekritičnosti) (Magajna idr. 2008). 

Izraz specifične učne težave označuje zelo raznoliko skupino motenj, ki se kažejo z 

zaostankom v zgodnjem razvoju in/ali težavah na področjih: pozornosti, pomnjenja, mišljenja, 

koordinacije, komunikacije (jezik, govor), branja, pisanja, pravopisa, računanja, socialne 

kompetentnosti in čustvenega dozorevanja. 

Specifične učne težave vplivajo na učenčevo sposobnost predelovanja, interpretiranja in 

povezovanja zaznanih informacij, s tem pa ovirajo učenje osnovnih šolskih veščin (branja, 

pisanja, računanja). 

Specifične učne težave lahko delimo v dve skupini, ki vključujeta: 

- specifične primanjkljaje na ravni slušno-vizualnih procesov, ki povzročajo motnje 

branja (disleksija), pravopisne težave (disortografija) in druge učne težave, 

povezane s področjem jezika (npr. nekatere oblike specifičnih motenj pri aritmetiki 

itd.); 

- specifične primanjkljaje na ravni vizualno-motoričnih procesov, ki povzročajo 

težave pri pisanju (disgrafija), matematiki (spacialna diskalkulija), načrtovanju in 

izvajanju praktičnih dejavnosti (dispraksija) pa tudi na področju socialnih veščin 

(Magajna 2008). 
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2.3.3 Specifične učne težave pri matematiki 
 

Splošne ali specifične učne težave so vzrok, da so učenci pri matematiki manj uspešni. Učne 

težave pri matematiki so povezane z naslednjimi ovirami: 

- spominske težave in slabše razvite strategije (pri učencu lahko ovirajo razvoj 

pojmov matematičnih operacij, predstavitev pojmov in priklic aritmetičnih dejstev, 

razvoj pojma in učenje algoritmov ter formul, lahko pa vplivajo na težave pri 

reševanju besednih problemov); 

- jezikovne in komunikacijske težave (učenca ovirajo pri pisanju in branju 

matematičnih besedil in pri pogovorih o matematičnih idejah ter strategijah 

reševanja matematičnih problemov); 

- primanjkljaji, povezani s procesi in strategijami reševanja besednih 

problemov (vplivajo na samo pojmovanje besednih problemov in prevedbo 

informacij besednega problema v matematični jezik); 

- nizka motivacija, slaba samopodoba in zgodovina učne neuspešnosti (vpliva na 

učenčev odnos do matematike, na znižano stopnjo njegove angažiranosti pri 

učenju matematike, na znižano raven njegovih prizadevanj v zvezi z 

matematičnimi dosežki ipd.) (Magajna idr. 2008). 

 

� Značilnosti in prepoznavanje težav pri matematiki 

V strokovni literaturi je označevanje specifičnih učnih težav pri matematiki terminološko 

različno, kar povzroči, da otroke s temi težavami težje proučujemo in obravnavamo. Učne 

težave pri matematiki najpogosteje označujejo termini: diskalkulija, akalkulija, specifična 

razvojna motnja aritmetičnih veščin, anaritmija, računska legastenija, motnja računanja, 

specifične učne težave pri učenju matematike ali aritmetike, učenci z nizkimi matematičnimi 

dosežki (Kavkler 1997).  

Specifične učne težave pri matematiki, ki se razprostirajo od lažjih, zmernih do težkih, lahko 

delimo v dve skupini: 

- diskalkulija in 

- specifične aritmetične učne težave (Magajna idr. 2008). 
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� Diskalkulija 

Beseda diskalkulija je sestavljena iz dveh delov: iz predpone dys (iz grščine), ki pomeni 

težko, težavno; in kalkulija, ki se nanaša na calculus (iz latinščine), calculus  pa pomeni 

kamenček, kroglica za računanje, torej gre za težave pri delu z računskimi kamenčki (Schwarz 

2000). 

Učenci z diskalkulijo imajo po navadi zmerne in težje učne težave pri matematiki. Ti učenci 

zelo težko opravljajo računske operacije. Pri računskih operacijah učenci ne delajo le s 

konkretnim materialom, ampak si morajo v glavi predstavljati ves postopek operacije. Najprej 

si morajo v spomin priklicati že usvojeno znanje, si predstavljati, kako bo postopek potekal, 

nato pa ga izvesti. To pa učencem z diskalkulijo povzroča velike težave (Schwarz 2000). 

Diskalkulija je lahko: 

- pridobljena, kar je posledica določene oblike možganske okvare (težave z 

dojemanjem števil in aritmetičnih operacij); 

- ali razvojna, zaradi katere imajo učenci slabše konceptualno, proceduralno in 

deklarativno matematično znanje (Magajna idr. 2008). 

 

� Specifične aritmetične učne težave 

Težave z aritmetiko kažejo predvsem na slabost, ki je povezana s števili. Ta ne vsebuje le 

psihosomatske komponente, ampak opozarja na slabo predstavljivost števil zaradi 

pomanjkljivih izkušenj s količinami. Učenci s temi težavami nimajo prave predstave niti v 

območju do 10, kaj šele do 100 ali v večjem območju (Schwarz 2000). 

Učne težave pri aritmetiki, ki so vezane na vse štiri osnovne računske operacije, lahko delimo 

na tri podskupine: 

- slabši semantični spomin: težave pri priklicu aritmetičnih dejstev iz dolgotrajnega 

spomina (npr. poštevanka, seštevanje in odštevanje z enomestnimi števili); 

- proceduralne težave: učenci uporabljajo manj razvite ali nepopolne aritmetične 

postopke (npr. težave s pretvarjanjem in prenašanjem desetic pri pisnem 

odštevanju); 

- vizualno-prostorske težave: učenci neustrezno uporabljajo vizualno-prostorske 

spretnosti za predstavljanje in razlago aritmetičnih informacij (npr. slabša 



Jamšek, S. (2011). Strategije reševanja nalog pisnega deljenja v 5. razredu osnovne šole. Diplomsko delo. 
Ljubljana: PeF UL. 

 

10 

 

orientacija na številski črti, obračanje števk v dvomestnih številih, težave z 

določanjem predhodnika, naslednika, težave pri decimalnem zapisu …) (Magajna 

idr. 2008).  

Schwarzova (2000) pa med specifične učne težave pri matematiki poleg diskalkulije in težav z 

računanjem uvršča tudi aritmastenijo. Pojem aritmastenija (iz grščine) je sestavljen iz delov 

arithmós, ki pomeni: število, količina in asthénema, ki pomeni slabost oziroma asthéneia, kar 

pomeni: revščina, telesna šibkost. Učenci s to težavo so pogosto šibki in včasih celo bolni, 

kadar se srečajo s števili. Spremljajo jih glavoboli, trebušne bolečine, slabost, bruhanje, 

vrtoglavica. 

 

2.3.4 Težave pri pisnem računanju 
 

V empiričnem delu se bomo pri enem izmed raziskovalnih vprašanj osredotočili na težave pri 

pisnem računanju, predvsem na tiste, ki se nanašajo na pisno deljenje. Zato bomo te težave, s 

katerimi se učenci srečujejo, podrobneje predstavili. 

Vzroki težav pri pisnem računanju so različni. Nekatere težave povzroča specifična motnja pri 

računanju. Ti otroci imajo (Kavkler idr. 1991): 

- slabše kratkotrajno in dolgotrajno pomnjenje, zato je moten priklic podatkov (na 

primer poštevanke) ali pa si težko zapomnijo zaporedne stopnje pri računanju; 

- kratkotrajno pozornost in zbranost, so impulzivni, zato spregledajo ali zamenjajo 

računske znake, preskakujejo števila, ne dokončajo računov; 

- slabšo vidno razlikovanje (zamenjajo podobne številke); 

- slabšo prostorsko orientacijo (obračajo števke v številu), začnejo računati na 

napačni strani, pri množenju štejejo naprej enice namesto desetic, težave imajo pri 

razlikovanju figure od ozadja (prištejejo na primer še zaporedno številko naloge). 

Odpravljanju zgoraj naštetih težav je potrebno posvetiti veliko časa. Težave pisnega računanja 

pa lahko hitreje odpravimo, če so te nastale, ko so učenci le slabo usvojili ali pa pozabili 

računske tehnike. Veliko napak, ki se pogosto ponavljajo, bi lahko odpravili že s tem, če bi 

tako v šoli kot doma poslušali otroka, kako glasno računa in mu pri tem pomagali. Učenci 

rešujejo zelo različne težave na različne načine, okolje pa pogosto tega sploh ne opazi 

(Kavkler idr. 1991). 
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2.5 VZROKI TEŽAV PRI MATEMATIKI 
 

Kavklerjeva pravi, da lahko razloge za težave pri matematiki v grobem delimo na: 

- subjektivne razloge (nižje sposobnosti, motnje pozornosti, poslušanja, prostorske 

orientacije, težave pri izražanju in branju, strah, slabe delovne navade, slabo 

predhodno znanje in drugi razvojni zaostanki); 

- objektivne razloge (neusklajenost učnih načrtov z razvojnimi možnostmi učencev, 

neustrezni učbeniki, metode in oblike dela, didaktični pripomočki ipd.) (Kavkler 

1991). 

Schmassmannova (povzeto po Schwarz 2000) pa vzroke za težave pri matematiki deli v tri 

skupine: 

- organsko-nevrološki vzroki; 

- psihični, čustveni in socialni vzroki; 

- didaktični vzroki. 

Ti vzroki so lahko tudi medsebojno odvisni, zato mora vsakršna pomoč upoštevati vse tri 

dejavnike. Ni pa vedno nujno, da so prisotne vse tri skupine. Obstajajo otroci, ki so odlični na 

vseh področjih, pa imajo kljub temu težave z računanjem. Razlog temu je lahko že napeto 

družinsko okolje (npr. ločitev staršev). Obstajajo pa tudi ljudje, ki so odlični matematiki, 

vendar imajo velike težave na drugih področjih (Schwarz 2000). 

 

2.5.1 Organsko-nevrološki vzroki 
 

Velikokrat je vzrok težav prirojena funkcionalna motnja, kar pomeni, da so vzroki v otroku. 

Schwarzova (2000, 20) pravi: »Primarna diskalkulija obsega telesno pogojene, se pravi 

nevrogene, iz možganske šibkosti porojene motnje. Sem spadajo genetski in perinatalni (pred 

in med porodom ter po njem) pridobljeni vzroki kot tudi vplivi na razvoj v najzgodnejši 

dobi.« 

Povzročitelji teh organskih vzrokov so različni: dedna zasnova, alkohol, zdravila, droge, 

nikotin, obsevanje med nosečnostjo, pomanjkanje kisika med porodom, znižanje sladkorja v 

krvi po porodu ipd. 
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Zaradi tega lahko pri otrocih pride do naslednjih motenj: 

- minimalne možganske disfunkcije, ki jo lahko zaznajo le zares dobri nevrologi; 

- pomanjkanje pozornosti, zaradi katere se otroci niso sposobni dlje časa 

osredotočiti na predmet ali neko dogajanje; 

- psihoorganskega sindroma, zaradi katerega imajo otroci težave pri povezovanju 

svojih zaznav v celoten vtis (pri tem negotovost in nelagodnost vplivata na psiho, 

ta pa spet nazaj na otrokovo vedenje); 

- posledic pri računskih sposobnostih.  

Pri tej motnji se pojavijo težave na taktilno-kinestetičnem, avditivnem, vizualnem 

in tudi na motoričnem področju, zaradi tega pa pride do pomanjkljivosti pri 

osnovnih kognitivnih sposobnostih, kot so miselne predstave in spomin, na katerih 

gradimo znanje v šoli. Zelo negotova so vsa predznanja, ki so potrebna za kasnejše 

računanje (Schwarz 2000). 

 

2.5.2 Psihični, čustveni in socialni vzroki 
 

Ti vzroki so povezani z okoljem, v katerem otrok živi. Tako imenovano sekundarno 

diskalkulijo lahko povzroči otrokovo okolje (družina, prijatelji, vzgojitelji, učitelji), nastane 

pa v njegovi psihi. 

Možni so lahko različni vzroki: slabe bivanjske razmere, zanemarjanje vzgoje, pritiski in 

zahteve po uspehu, negativna doživetja, vzgoja za nesamostojnost, slabe razmere v šoli 

(pogosto menjavanje učiteljev in s tem tudi učnih stilov, preštevilčni razredi, zanemarjanje 

pouka matematike ipd.) (Schwarz 2000). 

 

2.5.3 Didaktični vzroki 
 

Pri tej skupini gre za probleme pri podajanju matematične snovi, torej za probleme v šoli. 

Profesor Gerster (povzeto po Schwarz 2000) pravi, da so učne težave šolarjev tudi težave 

poučevanja. Če ima šolar probleme pri učenju, pogosto pomeni tudi, da ima šola težave 

poučevanja. Težave šolarja nikoli ne izvirajo le iz njegovih osebnih slabosti, ampak so 

odvisne tudi od primernosti in prirejenosti načina dela posamezniku in stopnji njegovega 
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razvoja. Otroku je tako lahko onemogočeno, da bi kakorkoli gradil na svojem trenutnem 

znanju in spoznaval nove strukture. 

V šoli ni vedno lahko poučevati otrok, ki so na različnih razvojnih stopnjah, zato bi lahko 

učitelji pouk večkrat individualizirali in diferencirali. Nujno je, da učitelj doseže vsakega 

posameznika na njegovi lastni ravni, da lahko ta napreduje (Schwarz 2000). 

 

2.6 STRATEGIJE IN UKREPI POMOČI UČENCEM Z UČNIMI 
TEŽAVAMI 
 

2.6.1 Zakonsko opredeljena pomoč 
 

Po 11. členu Zakona o osnovni šoli spadajo učenci z učnimi težavami pri matematiki v 

skupino otrok s posebnimi potrebami. Ta člen zakona opredeljuje pravico otrok s posebnimi 

potrebami do zagotavljanja ustreznih pogojev za njihovo vzgojo in izobraževanje. V 12. členu 

Zakona o osnovni šoli pa je opredeljeno izobraževanje otrok s posebnimi potrebami. 

Izobraževanje otrok s posebnimi potrebami se izvaja tako, da šola prilagodi metode in oblike 

dela ter jim omogoči vključitev v dopolnilni pouk in druge oblike individualne in skupinske 

pomoči (Zakon o osnovni šoli 1996).  

Učitelj mora po Zakonu o osnovni šoli v okviru pouka prilagajati oblike in metode 

poučevanja otrok z učnimi težavami pri matematiki. Da je uspešen pri prilagajanju pa je 

potrebno, da dobro oceni pojmovno znanje učencev, obvladovanje strategij in njihove 

postopke reševanja aritmetičnih problemov. Šele na podlagi te ocene lahko učitelj načrtuje 

diferenciacijo, ki jo bo izvajal v procesu poučevanja (Kavkler 1999). 

2.6.2 Diferenciacija 
 

Diferenciacija se pri pouku najpogosteje izvaja s pomočjo naloge (različno zahtevne naloge) 

in rezultata (različna kvaliteta odgovora ali različna predstavitev odgovora). Učitelj pa lahko v 

proces poučevanja vključi tudi druge strategije, kot so: upoštevanje otrokovih učnih stilov, 

spreminjanje narave učiteljeve intervencije, skrbno postavljanje vprašanj, razumljivost 

navodil, različne metode beleženja rezultatov, uporaba različnih virov in učnih pripomočkov 
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itd. Učitelji v procesu poučevanja diferenciacijo pogosteje organizirajo za skupine otrok (npr. 

nadarjene, otroke z učnimi težavami) kot za posamezne otroke (Kavkler 1999). 

Kalan (2002) pravi, da moramo učence, ki imajo težave pri matematiki, razbremeniti, saj so 

drugače stalno preobremenjeni. Diferenciacija vsebin, ki jih učenci zaradi težav z računanjem 

v danem času ne zmorejo, lahko te učence zelo razbremeni. Učenci s težavami naj raje 

rešujejo take naloge, ki pri njihovih sedanjih predpogojih dejansko nakazujejo dolgoročen 

napredek. Takšno diferenciacijo bi morali imeli učenci tudi pri domačih nalogah. Učence 

lahko razbremenimo tudi tako, da jim ne vsiljujemo zahtevnih postopkov (npr. pri pisnem 

deljenju jim dovolimo postopek, ki ga obvladajo). Učencem ponudimo tudi dodatne 

pripomočke, pri čemer moramo paziti, da z njihovo uporabo ne krepijo vzorcev mišljenja, ki 

naj bi jih odpravili. Cilj vsake pomoči je, da se učencu posreduje učinkovitejša strategija 

reševanja problema. Če učenec v višjih razredih pretežno računa s prsti, to pomeni, da z 

drugimi možnostmi ne razpolaga. Če mu računanje s prsti prepovemo, zelo verjetno učenčevo 

stisko še povečamo. Naloga učitelja je, da učencu korak za korakom nakaže alternative, 

učenec pa naj tako prek ravnanja s pripomočki razvije mentalne slike v glavi (Kalan 2002). 

Če učitelj želi izboljšati pristope v poučevanju matematike in s tem pomagati učencem, naj 

daje učencem pri reševanju nalog oporo in nadzoruje njihovo dejavnost. V snov naj vpleta 

čim več primerov iz življenjskih situacij, pouk naj bo problemsko zastavljen, z več 

samostojnega in raziskovalnega dela ter nazornega prikazovanja, ki se učencem vtisne v 

spomin. S tem, ko je razlaga snovi prikazana na različne načine, lahko učitelj poskrbi tako za 

vidni in slušni tip učencev. Učence je potrebno spodbujati, da svoje postopke in rešitve znajo 

utemeljiti. Pomembno je tudi delo v dvojicah, kjer se učenci med seboj dopolnjujejo. Tudi 

uporaba elektronskih učnih gradiv je lahko zelo primerna za učenje, saj lahko z njimi 

zagotovimo zgoraj naštete pogoje, poleg tega pa učenci dobijo takojšnjo povratno informacijo 

(Močnik, Štern in Tadić 2008).  

Opisane strategije diferenciacije učitelj realno lahko izvaja v procesu poučevanja, če je 

usposobljen in motiviran (Kavkler 1999). Učitelj lahko učencem s težavami zelo pomaga, če 

težave v razredu pravočasno opazi in jih razume. Tako tudi spozna, da za neuspeh učenca ni 

kriva lenoba, neumnost ali hudobnost, ampak težave (Kalan 2002). Učitelj lahko tudi s 

sodelovanjem s starši pomaga otroku s težavami. Zelo dobro lahko svetuje staršem, kako 

lahko svojemu otroku pomagajo in jim predstavi, kakšno je vzdušje v šoli, kakšni so odnosi 

med učenci in podobno. Obratno pa lahko tudi starši predstavijo navade, posebnosti in stiske 
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učenca. Za učenca je zelo pozitivno, če čuti, da njegovi bližnji poskušajo delati v njegovo 

dobro (Trampuš 2005). 

Učenci z učnimi težavami pri matematiki lahko v šoli obiskujejo dopolnilni pouk, ki ga izvaja 

učitelj. Ta oblika dela je po navadi organizirana za preveliko število učencev, pogosto pa se z 

istimi metodami in učnimi pripomočki utrjuje obravnavana snov v razredu. Tako ponavljanje 

je sicer učinkovito za učence z lažjimi težavami, ne pa za večino učencev s specifičnimi in 

splošnimi težavami (Kavkler 1999). 

Šola nudi nekaterim učencem z učnimi težavami tudi dodatno obliko pomoči, ki jo lahko 

izvajajo razni strokovnjaki, kot so: pedagogi, psihologi, specialni pedagogi (defektologi), 

socialni pedagogi, prostovoljci itd. Da postane taka pomoč koristna, potrebujemo dobro 

diagnostiko in temu ustrezne dobre strokovnjake, pomemben pa je tudi pozitiven odnos do 

otrok z učnimi težavami. Specialni pedagog je tisti strokovnjak, ki se v času študija intenzivno 

usposablja za delo z otroki s posebnimi potrebami (Kalan 2002; Kavkler 1999). 

 

3 UČNE STRATEGIJE 
 

3.1 OPREDELITEV POJMA STRATEGIJE 
 

Na področju učenja se v zvezi z načini posameznikovega učenja in predelave učne snovi 

uporablja veliko število različnih izrazov, kot so npr. učne strategije, učni stili, učne 

spretnosti, učni pristopi, učne taktike in podobno. Pri opredeljevanju izrazov učna taktika, 

učna strategija in učni stil je Marentič Požarnikova definirala učno taktiko kot najožji pojem, 

učno strategijo širši in učni stil kot najširši pojem (Pečjak, Gradišar 2002). 

Za učno strategijo Marentič Požarnikova (1995, 76) pravi, da je to »specifična kombinacija 

mentalnih operacij, ki jih nekdo uporablja glede na zahteve konkretne učne situacije 

(naloge)«. Kasneje pa je definicijo učnih strategij nekoliko spremenila v svojem novejšem 

delu, ko pravi, da je učna strategija »zaporedje ali kombinacija v cilj usmerjenih učnih 

aktivnosti, ki jih posameznik uporablja na svojo pobudo in spreminja glede na zahteve 

situacije« (Marentič Požarnik 2000, 167; povzeto po Pečjak, Gradišar 2002, 30). 
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Avtorji Pressley, Woloshyn, Lysynchuck, Martin, Wood in Willoughby (1990; povzeto po 

Pečjak, Gradišar 2002) pa so učne strategije definirali bolj splošno. Pravijo, da je učna 

strategija nek urejen sistem miselnih operacij tako z višjimi kot z nižjimi miselnimi procesi. 

Posledica teh procesov je rešitev naloge. 

Weinsteinova s sodelavci (1998; povzeto po Pečjak, Gradišar 2002) je učno strategijo 

opredelila kot vsako vedenje, mišljenje ali akcijo učenca v procesu učenja. Namen učne 

strategije je ohraniti določene informacije, jih shraniti v spominu ter te pridobljene 

informacije v prihodnosti povezati na različne načine itd. 

Za pojem učna taktika Marentič Požarnikova (2000; povzeto po Pečjak, Gradišar 2002, 30) 

pravi, da je »specifičnejša in ožje usmerjena v konkreten cilj in predstavlja del širše 

strategije«. 

Avtorice Marentič Požarnik, Magajna in Peklaj (1995, 76) so učni stil opredelile tako: »Učni 

stil je za posameznika značilna kombinacija učnih strategij, ki jih običajno uporablja v večini 

situacij. Stil tvori zbirka strategij, ki jim posameznik daje prednost in ki so v nekaterih 

situacijah bolj, v drugih pa manj ustrezne.« 

 

3.2 VRSTE ARITMETIČNIH STRATEGIJ 
 

Nihče, tako otroci kot odrasli, ne izbira vedno iste vrste strategij pri reševanju aritmetičnih 

problemov. Kavklerjeva (1996/1997) pravi, da je izbira strategije odvisna od različnih 

dejavnikov, kot so: 

- vrsta aritmetičnega problema, ki ga rešujemo, 

- razvojni dejavniki, 

- delovni spomin, 

- spominska reprezentacija in priklic bazičnih aritmetičnih dejstev, 

- anksioznost itd. 

De Corte in Verschaffel (1987; povzeto po Kavkler 1996/1997) sta strategije razdelila na: 

materialne strategije, verbalne strategije in priklic aritmetičnih dejstev iz dolgotrajnega 

spomina. Ta delitev strategij je za učiteljevo praktično opazovanje in ocenjevanje učenčevih 

strategij najbolj primerna. 
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Materialne strategije so strategije, pri katerih otroci pri reševanju aritmetičnih problemov 

(računov) potrebujejo neko materialno oporo, kot so prsti, tabele, računala, številske črte itd. 

S to strategijo rešujejo aritmetične probleme predvsem mlajši otroci in otroci s posebnimi 

vzgojno-izobraževalnimi potrebami, od katerih nekateri (otroci s hujšimi specifičnimi učnimi 

težavami pri matematiki in otroci z motnjo v duševnem razvoju) nikoli ne razvijejo bolj 

sofisticiranih aritmetičnih strategij. 

Verbalne strategije reševanja aritmetičnih problemov vključujejo verbalno oporo (na primer 

štetje pri seštevanju, ponavljanje večkratnikov pri množenju itd.). Učinkovitost in točnost 

verbalnih strategij sta odvisni od razvoja različnih sposobnosti, kot so sposobnost štetja, 

pomnenja, pozornosti itd. Ker je sled pri uporabi verbalnih strategij manj močna, naredijo 

zlasti otroci s slabšo pozornostjo pri reševanju aritmetičnih problemov več napak. Če otrok ni 

dovolj pozoren ali ima slabše razvito kratkotrajno pomnenje, hitro pozabi, katero število je že 

imenoval in kje so omejitve (do katerega števila mora npr. šteti). 

Priklic aritmetičnih dejstev iz dolgotrajnega spomina omogoča otroku najhitrejše in 

učinkovitejše reševanje temeljnih aritmetičnih problemov. Otroci, ki so uspešni pri učenju 

matematike, od osmega leta naprej že prikličejo veliko aritmetičnih dejstev (rezultatov) iz 

baze podatkov. To je pomemben napredek, saj manj obremenjujejo delovni spomin in imajo 

zato na razpolago večjo količino delovnega spomina za reševanje kompleksnih aritmetičnih 

problemov (večinoma so to problemi z enomestnimi števili). Učitelji težijo k čim hitrejši 

avtomatizaciji aritmetičnih dejstev, vendar te stopnje kognitivnega razvoja ne morejo doseči 

vsi otroci istočasno. Težave pri avtomatizaciji aritmetičnih dejstev imajo predvsem otroci s 

specifičnimi učnimi težavami, z jezikovno motnjo v duševnem razvoju itd. Uspešnost priklica 

aritmetičnih dejstev je odvisna od: 

- pogostosti reševanja določenega problema (redkeje ko učenci utrjujejo določen 

problem, pogosteje se motijo pri priklicu tega aritmetičnega dejstva); 

- zahtevnosti štetja, ki ga otrok uporabi (lažje je štetje, tem hitreje si zapomnimo 

aritmetično dejstvo); 

- velikosti števil, ki nastopajo v problemu (manjša števila med seboj lažje ločimo 

(npr. 1 od 2) kot večja števila (npr. 8 od 9), zato pri problemih z večjimi števili 

naredimo več napak, postopek reševanja pa traja dalj časa) (Kavkler 1996/1997). 
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3.2.1 Vrste napak pri priklicu aritmetičnih dejstev 
 

Napake pri priklicu aritmetičnih dejstev ločimo v štiri skupine (Kavkler 1996/1997). 

• Ugibanje  

Najpogosteje se pojavlja pri mlajših otrocih in otrocih s posebnimi potrebami 

pri učenju matematike. 

• Približen rezultat  

O tej napaki govorimo, kadar je priklicano aritmetično dejstvo za 1 ali 10 večje 

ali manjše od pravilnega rezultata. Do te napake običajno pride zaradi 

nepopolne strategije preštevanja predmetov ali sistematične napake v strategiji 

odštevanja. Ta napaka se pogosteje pojavlja pri mlajših učencih zaradi napake 

v strategiji štetja (običajno prstov), ker pozabijo, kateri prst od preštetih jim 

pomeni vsoto oz. razliko danih števil. 

Primeri: 6 + 8 = 13; 

    8 + 7 = 14; 

    223 + 179 = 392. 

• Zamenjava operacij 

Do te napake pride, kadar otrok prikliče pravilen rezultat za napačen problem, 

ker napačno poveže računski znak ali besedo z aritmetično operacijo. 

Primer: 4 + 3 = 12. 

 

• Shematske napake 

Do shematskih napak pride zaradi netočnega priklica aritmetičnega dejstva, ki 

je sicer pravilen za podoben problem ali za problem, ki je blizu v shemi. Take 

napake nastanejo zaradi neustrezne reprezentacije aritmetičnih dejstev v 

dolgotrajnem spominu. 

Primer: za problem 7 + 6 = prikliče aritmetično dejstvo 12.  

 

V nadaljevanju smo predstavili strategije posameznih računskih operacij, pri katerih smo 

opisali, kako učenci strategije, ki smo jih razdelili na tri skupine (materialne strategije, 

verbalne strategije in priklic aritmetičnih dejstev iz dolgotrajnega spomina), uporabljajo pri 

posameznih računskih operacijah. 
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3.2.2 Strategije seštevanja 
 

Učenci pri reševanju enostavnih aritmetičnih problemov seštevanja najpogosteje uporabljajo 

naslednje strategije: preštevanje predmetov, verbalno štetje brez ponazoril, specifične metode, 

specifične metode transformacije ali izpeljani priklic in priklic aritmetičnih dejstev (Geary 

1994; Siegler 1987; povzeto po Kavkler 1996/1997). 

� Preštevanje predmetov ali materialne strategije 

Nekateri štiriletniki so že sposobni rešiti enostavne probleme seštevanja (npr. Koliko je 2 

jabolki in še 1 jabolko skupaj?), vendar le s pomočjo dejavnosti s predmeti in preštevanjem 

konkretnih predmetov. Konkretni predmeti štiriletniku tako pomagajo predstaviti abstrakten 

pojem (število) in omejiti količino, saj brez predmetne opore pri verbalnem štetju le »recitira« 

imena števil in se ne ustavi pri ustreznem številu. 

Nekateri 6-, 7-, 8-letniki ali še starejši otroci s posebnimi potrebami si morajo pri učenju 

matematike ponazarjati aritmetične probleme s predmeti, ki jih preštevajo tako, da jih 

premikajo. Otrok ne smemo siliti, naj aritmetične probleme rešujejo s strategijami, ki jih ne 

obvladajo, saj tako problemov ne bodo rešili uspešno. Otroci bodo hitreje napredovali s 

strategije štetja na priklic aritmetičnih dejstev, če bodo lahko probleme reševali samostojno, z 

lastno dejavnostjo, svojemu razvojnemu nivoju primerno. Veliko število vaj z navajanjem na 

uporabo neustrezne strategije pa onemogoča vzpostavitev asociacije med računom in 

pravilnim rezultatom. 

Za ponazoritev količin in za pomoč pri računanju učenci najpogosteje uporabljajo prste, 

vendar vemo, da le v šolah s prilagojenim programom in posamezni učitelji učijo učence 

računati s prsti (npr. kako ponazoriti s prsti oba seštevanca, kje začeti šteti, kako odvzeti itd.) 

(Kavkler 1996/1997). 

� Verbalno štetje brez ponazoril 

Dejavniki, kot so: vrsta štetja, ki jo otrok obvlada, delovni spomin, sposobnost koncentracije 

in drugi, vplivajo na prehod s preštevanja predmetov na uporabo verbalnih strategij reševanja 

aritmetičnih problemov. Verbalno štetje delimo na tri skupine: preštevanje vsega, štetje od 

prvega danega števila naprej in štetje od večjega števila naprej (Fuson 1982; Geary 1994; 

povzeto po Kavkler 1996/1997). 
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Preštevanje vsega je podobno postopku preštevanja predmetov, le da pri verbalnem štetju 

otrok predmetov nima pred sabo. Vsoto seštevancev dobi tako, da začne s štetjem prvega in 

nadaljuje s štetjem količine drugega seštevanca. Vsota je zadnje število, ki ga otrok pove pri 

štetju. 

Ko otrok obvlada štetje, ki ga imenujemo prekinjena vrsta, lahko šteje od prvega seštevanca 

naprej (npr. račun 2 + 5 = __, reši tako, da nadaljuje s štetjem od dve dalje in šteje 3, 4, 5, 6, 

7, število 7 pa mu pomeni vsoto). Naslednji razvojni korak po štetju od prvega seštevanca je 

štetje od večjega števila naprej (npr. pri računu 2 + 4 = __, otrok zamenja seštevanca med 

seboj in šteje od večjega števila naprej: 5, 6). Zadnja dva postopka pomenita velik napredek, 

saj otroci tako hitreje in učinkoviteje računajo. Postopek štetja od večjega števila naprej se 

začne najpogosteje uporabljati pri sedemletnih otrocih (Kavkler, Lipec-Stopar 1996; povzeto 

po Kavkler 1996/1997). 

Otroci, ki rešujejo probleme seštevanja s štetjem, se pogosto zmotijo za 1. Primer: 7 + 9 = 15. 

Ta napaka nastane, ker otrok pozabi, kje je začel šteti, ali pa zaradi proceduralne napake, ki 

nastane zato, ker otrok prešteva napačno število (Fuson 1982; povzeto po Kavkler 

1996/1997). 

� Izpeljani priklic 

To metodo uporabljajo otroci, ko že obvladajo priklic nekaterih aritmetičnih dejstev (pare 

števil, seštevanje manjših števil itd.), ne pa vseh. Problem rešujejo tako, da za rešitev 

problema 7 + 6 = __ prikličejo vsoto para števil 6 + 6 = __ in prištejejo še 1 (Geary 1994; 

povzeto po Kavkler 1996/1997). Nekateri učenci, predvsem bistri, pa lahko za reševanje 

aritmetičnih problemov izumijo tudi svoje strategije (Kavkler 1996/1997). 

 

3.2.3 Strategije odštevanja 
 

Za strategije odštevanja veljajo vsa splošna načela, ki veljajo za strategije seštevanja. Tudi 

strategije odštevanja delimo na strategije preštevanja, verbalne strategije in strategije priklica 

aritmetičnih dejstev. 
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� Strategije preštevanja ali materialne strategije 

Dejavnosti odštevanja s predmeti lahko otroci (še večina 6-letnikov) izvajajo različno 

(Kavkler 1996/1997): 

- z odvzemanjem predmetov od količine predmetov, ki predstavljajo vrednost 

zmanjševanca (npr. 7 – 2 = __, otrok nastavi 7 predmete in od teh 7 predmetov 

odvzame 2 predmeta, enega za drugim); 

- z dodajanjem predmetov odštevancu (npr. 6 – 3 = __, otrok nastavi 3 predmete in 

dodaja po enega, da dobi 6 predmetov); 

- s primerjanjem 1 : 1 (npr. 5 – 2 = __, otrok nastavi 5 predmetov v eno vrsto in v 

drugo vrsto 2 predmeta; vrsti predmetov primerja, ugotavlja, kje je manj 

predmetov in za koliko manj, ter v to vrsto doda manjkajoče število predmetov).  

Starejši otroci (7- in 8-letniki) pa nastavijo ustrezno količino predmetov za zmanjševanec in 

odvzamejo celotno količino predmetov, ki ustreza odštevancu. Nekateri otroci potrebujejo le 

pogled na množico danih predmetov, nato pa lahko miselno izvedejo dejavnost odvzemanja. 

� Verbalno štetje 

Ta postopek lahko poteka s: 

- štetjem nazaj (npr. račun 8 – 2 = __, otrok reši tako, da nadaljuje s štetjem od osem 

nazaj, število 6 pa mu pomeni razliko; osnova tega štetja je odvzemanje 

predmetov); 

- štetjem naprej, ki zahteva štetje od odštevanca do zmanjševanca.  

Npr. račun 8 – 4 = __, otrok reši tako, da nadaljuje s štetjem od štiri naprej do 

osem. Število besed (imen števil) pomeni rezultat, v tem primeru je to število 4 

(pet, šest, sedem, osem). 

Vrsta verbalnega štetja je odvisna od problema, ki ga učenec rešuje. Na primer: problem 9 – 2 

= __ bo hitreje in lažje rešil s pomočjo štetja nazaj, problem 7 – 5 = __ pa s pomočjo štetja 

naprej (Siegler 1987; povzeto po Kavkler 1996/1997). 

Izkušnje pa kažejo, da se večina prvošolcev še ne zaveda, da s štetjem naprej rešujejo isti 

račun kot s štetjem nazaj. Teh dveh postopkov pri šestih letih še ne dojemajo kot 

enakovrednih (npr. pri reševanju računa 7 – 2 = __), ampak nekoliko kasneje. 
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� Priklic aritmetičnega dejstva 

Pri verbalnem štetju učenci naredijo več napak, ker pozabijo števila in omejitve ter izgubijo 

sled štetja. S priklicem aritmetičnih dejstev pa je reševanje problemov hitrejše in 

učinkovitejše. Učenci lahko prikličejo aritmetično dejstvo za problem odštevanja ali za 

problem seštevanja. Ker je priklic aritmetičnih dejstev za odštevanje najtežji, si otroci pogosto 

pomagajo s priklicem aritmetičnega dejstva za obratno operacijo, seštevanje. Primer: namesto 

priklica aritmetičnega dejstva 6 za problem 8 – 2 = __, si učenci pomagajo s priklicem 

aritmetičnega dejstva za nasprotno operacijo – seštevanje 2 + 6 = 8 in prav tako pravilno 

rešijo problem (Kavkler 1996/1997). 

 

3.2.4 Strategije množenja 
 

Obvladovanje strategij množenja (Kavkler 1996/1997) je pri mlajših otrocih odvisno od 

obvladovanja samega pojma števila in operacije množenja, obvladovanja terminov, štetja ter 

seštevanja. Probleme množenja lahko rešujemo s štirimi vrstami strategij: s preštevanjem 

vsega, sekventalnim štetjem, ponavljajočim seštevanjem faktorjev in priklicem aritmetičnih 

dejstev. 

� Strategija preštevanja vseh predmetov omogoča že mlajšim otrokom (npr. 

šestletnikom), ki še nimajo formalnega znanja o operaciji množenja, izračunati 

enostavne probleme množenja. Primer: učence vprašamo, koliko nog imajo trije psi. 

Otroci preštejejo noge živalim ali nastavijo ustrezno število predmetov ali prstov, s 

katerimi ponazarjajo število nog in jih preštejejo. 

� Strategija sekventalnega štetja je pri reševanju problemov hitrejša kot preštevanje 

vsega. Primer: učenci zopet ugotavljajo, koliko nog imajo trije psi. Otroci pri tej 

strategiji štejejo na primer tako: 4, 8, 12. 

� Strategija ponavljajočega seštevanja pri reševanju problemov omogoča učencem, da 

delajo s konkretnimi materiali ali le verbalno (npr: učenci seštevajo noge 3 psov na 

lutkah, ki jih imajo pred sabo: 4 + 4 + 4 = __, seštevajo običajno po dva seštevanca  

4 + 4 = 8, 8 + 4 = 12). 
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� Priklic aritmetičnih dejstev 

Pri postopku, kjer učenci prikličejo le nekatera aritmetična dejstva (npr. s pari faktorjev 7 · 7 

= __ ali s faktorjema, ki sta oba manjša ali enaka 5 itd.), si lahko pomagajo z različnimi 

metodami transformacije (npr. 9 · 8 = __ rešijo tako, da prikličejo 10 · 8 = __ in odštejejo 8, 

problem 7 · 6 = __ pa izračunajo tako , da prikličejo par 6 · 6 = __ in zmnožku prištejejo 6 

itd.). 

Učenci so pri reševanju problemov množenja najbolj uspešni, ko uspešno prikličejo 

aritmetična dejstva. Večina učencev najlažje avtomatizira aritmetična dejstva množenja. 

Pogosto se pri učenju poštevanke v tretjem razredu izkažejo učenci z nižjimi intelektualnimi 

sposobnostmi, tisti s specifičnimi aritmetičnimi težavami pa imajo pri tem veliko težav. 

Napake, ki jih delajo učenci pri priklicu aritmetičnih dejstev, so dokaj sistematične. Primer 

napake: 7 · 8 = 48 (naslednji večji večkratnik števila 8, bi pomenil pravilen rezultat). Pri takih 

napakah bi bila pogosto pravilna rešitev naslednji večji ali manjši večkratnik (Kavkler 

1996/1997). 

 

3.2.5 Strategije deljenja 
 

V zvezi s strategijami deljenja je bilo s področja aritmetičnih strategij narejenih najmanj 

raziskav, čeprav imajo učenci ravno s priklicem aritmetičnih dejstev deljenja največ težav. 

Probleme deljenja učenci lahko rešujejo z razdeljevanjem predmetov, z drugimi operacijami 

in s priklicem aritmetičnega dejstva (Kavkler 1996/1997). 

� Strategija razdeljevanja predmetov 

S strategijo razdeljevanja predmetov po 1 si pri reševanju problemov deljenja pomagajo 

predvsem mlajši otroci in učenci s hujšimi učnimi težavami pri matematiki. Kavklerjeva in 

Lipec-Stoparjeva (1996; povzeto po Kavkler 1996/1997) sta pri analiziranju strategij 6- in 7-

letnikov ugotovili, da je šestletnik sposoben rešiti problem deljenja iz življenja: Razdeli 12 

bombonov štirim otrokom. Učenec konkretne predmete razdeli po 1 (materialna strategija) in 

pravilno pove, koliko bombonov dobi vsak. Kar nekaj 7-letnikov pa že ugotovi, da lahko 

razdelijo tudi skupine predmetov. Te skupine so lahko enako velike kot delitelj (npr. pri 12 : 4 

= __ razdelijo po tri predmete) ali pa so manjše in jih potem dopolnijo z razdeljevanjem po 1 

(npr. pri 12 : 4 = __ najprej razdelijo po 2 predmeta in potem vsaki skupini dodajo še po 1). 
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� Uporaba drugih operacij pri deljenju 

Učenci s specifičnimi učnimi težavami pogosto probleme deljenja rešujejo s priklicem drugih 

aritmetičnih operacij. Primer: 12 : 4 = __ lahko rešijo  s sekventalnim odštevanjem (12 – 4 – 4 

– 4 = __, ker trikrat odštejejo 4, vedo, da je rezultat 3), z množenjem (npr. 3 · 4 = 12, zato je 

12 : 4 = 3) in s seštevanjem (npr. 4 + 4 + 4 = 12 in rezultat je 3). 

� Priklic aritmetičnih dejstev 

Učenci, ki probleme deljenja rešujejo s priklicem aritmetičnega dejstva, so najbolj učinkoviti. 

Primer računa: 12 : 4 = 3. Učenec iz dolgotrajnega spomina prikliče aritmetično dejstvo, pri 

čemer je manj možnosti za napake, saj ni nobenega odštevanja, ki učence lahko zmede pri 

računanju (Kavkler 1996/1997). 

 

3.3 POMOČ UČENCEM PRI UČENJU RAČUNSKIH STRATEGIJ 
 

Učitelj mora najprej ugotoviti, katero strategijo uporablja učenec pri reševanju aritmetičnih 

problemov, če mu želi pomagati. Najprej mora načrtovati, katerega otroka bo med poukom 

opazoval in na katere probleme bo pozoren. Pri tem mora predvideti aktivnosti, ki bodo 

zaposlile ostale učence, da bo lahko poslušal izbranega otroka (Kavkler 1994). 

 

3.3.1 Kako spoznamo učenčevo računsko strategijo? 
 

Učenčevo strategijo pri reševanju aritmetičnega problema lahko spoznamo tako, da (Kavkler 

1994): 

- učenca opazujemo pri reševanju problema; 

- analiziramo učenčeve izdelke, tako da nismo pozorni le na rezultate, ampak 

skušamo odkriti tudi vzrok napak; 

- poslušamo učenca, ko nam opisuje svoj način reševanja problema (prosimo ga, da 

nam opiše, kako je računal). 
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3.3.2 Uporaba pripomočkov pri učenju računskih strategij 
 

Pri učenju strategij računanja, posebno pri učencih z učnimi težavami, je zelo pomembna 

uporaba ustreznih učnih pripomočkov. Pri učenju osnovnih aritmetičnih znanj se najpogosteje 

uporabljajo (Kavkler 1994): 

- naravni, učencem znani in zanimivi predmeti iz njihovega okolja;  

Pri naravoslovju učenci velikokrat delajo s »čarobnimi škatlami«, kjer vsak učenec 

v svojo škatlo zbere predmete, ki so mu zanimivi, kot npr. pisane kamenčke, 

palčke, frnikole, razne figure, plodove itd. Te škatle lahko uporabimo tudi pri 

matematiki, saj učenec v škatli zbere predmete, ki so mu ljubi, zato z njimi raje 

računa. Na tak način lahko učenci usvojijo osnovne in tudi zahtevnejše 

matematične pojme, kot sta pojma število in računske operacije. 

 

Primer: 5 + 3 = 8 

 

Slika 1: Učenje računskih strategij s pomočjo jabolk 

 

 

- strukturirane materiale, kot so: kocke, kroglice, ploščice, stolpiči itd;  

Pri teh predmetih je že del značilnosti naravnih predmetov odstranjen, vendar jih 

učenec lahko prime in z njimi izvaja določene aktivnosti (npr. sestavi stolp z 

desetimi kockami za desetico ali pa nastavi račun na abakusu, na katerem so 

posamezne desetice že prikazane). 

 

 

 



Jamšek, S. (2011). Strategije reševanja nalog pisnega deljenja v 5. razredu osnovne šole.

Ljubljana: PeF UL. 

 

Slika 

 

- tabele, številske trakove, karton

Taki pripomočki u

problema. Informacije, ki jih u

nazorne kot tiste ob t

Slika 3:

 

- številske črte, skice in druge grafi

če jih naredijo sami.

 

Slika 4:

 

Strategije reševanja nalog pisnega deljenja v 5. razredu osnovne šole.

26 

Primer: 5 + 3 = 8 

Slika 2: Učenje računskih strategij s pomočjo abakusa 

tabele, številske trakove, kartončke pri računanju;  

čki učencem še vedno predstavljajo perceptivno oporo pri reševanju 

problema. Informacije, ki jih učenci dobijo ob teh pripomoč

kot tiste ob tridimenzionalnih pripomočkih. 

 

Primer: 5 + 3 = 8 

: Učenje računskih strategij s pomočjo številskega traku

rte, skice in druge grafične ponazoritve, ki so učencem v ve

e jih naredijo sami. 

Primer: 5 + 3 = 8 

: Učenje računskih strategij s pomočjo številske premice

Strategije reševanja nalog pisnega deljenja v 5. razredu osnovne šole. Diplomsko delo. 
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Za razvoj matematičnih pojmov vsak otrok potrebuje različne vrste pripomočkov. Učenci z 

učnimi težavami pri matematiki potrebujejo aktivnosti z materiali dalj časa kot učenci brez 

težav, da lahko razvijejo matematične pojme z manj nazornimi materiali. Učenci, ki pa imajo 

hujšo razvojno motnjo pri učenju matematike, pa bodo kljub dobrim intelektualnim 

sposobnostim pri računanju vedno potrebovali neko perceptivno oporo. Če je prehod z učenja 

s pomočjo konkretnih opor na bolj abstraktno učenje prehiter, lahko to mnogim učencem 

povzroči veliko škode. Velikemu številu učencem ni dovolj le to, da lahko uporabljajo 

določene pripomočke, ampak potrebujejo tudi trening učenja učinkovite uporabe teh 

pripomočkov (Kavkler 1994). 

 

3.4 AVTOMATIZACIJA OSNOVNIH ARITMETIČNIH OPERACIJ 
 

3.4.1 Osnovne računske operacije 
 

Osnovne štiri računske operacije so seštevanje, odštevanje, množenje in deljenje. S temi 

operacijami imajo učenci z diskalkulijo težave že pri računanju v obsegu do 100. Nekaj 

vzrokov tega problema je opisal Piaget, ki pravi, da otroke pogosto že takrat, ko šele dojamejo 

pojem števila, silimo k reševanju nalog seštevanja in odštevanja, kar pa že zahteva 

razumevanje. Nato tudi prehitro preidemo na reševanje abstraktnih problemov na simbolni 

ravni le s slikovno ponazoritvijo, brez aktivnosti z materiali. Otroci imajo malo priložnosti, da 

oblikujejo svoj vrednostni sistem, a ga že morajo uporabiti. Učenci imajo lahko pri računskih 

operacijah veliko težav, če pri obravnavanju določenih tem ne posvetijo dovolj časa delu s 

konkretnim materialom (Kavkler 1991). 

Število teh težav bi se precej zmanjšalo, če bi pri obravnavi posameznih operacij bolj 

upoštevali stopnje, ki jih je opisal P. J. Galjperin (povzeto po Kavkler 1991): 

- Prva stopnja: ustvarjanje predstave o nalogi 

To se nanaša na ponazoritev problema v nalogi, npr. z življenjskimi dejavnostmi ali z zgledi. 

- Druga stopnja: ponazarjanje operacije 

Učenec naj bi opravljal dejavnosti, povezane z operacijo, ki jo zahteva naloga (npr.: Iz košare 

vzemi 18 kock in jih razdeli v tri stolpe.). Učenci so uspešni in motivirani za različne 
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dejavnosti s ponazorili. Čim več težav imajo učenci, tem več časa jim moramo dati, da si pri 

reševanju nalog pomagajo s ponazorili. 

- Tretja stopnja: spremljanje dejavnosti z govorom 

Učenec opisuje, kar dela. Primer: »Osem hrušk bom razdelil na dva krožnika.« Najprej jih bo 

razdeljeval po 1, nato pa bo že upošteval znanje poštevanke. Na vsakem krožniku so štiri 

hruške. S tako razlago začne postopoma razmišljati na višji ravni. 

- Četrta stopnja: zamenjava materialnih dejavnosti z miselnimi 

Pri tej stopnji učenec ne potrebuje več dejavnosti z gradivom, zato postopoma prehaja na 

miselno računanje. Pri tem je potrebno upoštevati individualne značilnosti učencev. Učenci s 

pravo razvojno diskalkulijo ne morejo računati brez materialne opore, kot so prsti in 

preglednice. Te opore jim ne smemo prepovedati, ampak jim moramo pomagati, da jih bodo 

znali uporabljati čim hitreje in spretneje.  

Ni dovolj, da učenec računsko operacijo le razume, ampak mora vsako operacijo toliko 

avtomatizirati, da bo čim hitreje in natančneje priklical želene podatke iz spomina. 

 

3.4.2 Avtomatizacija računskih operacij 
 

Različni avtorji, med njimi tudi Budarnij (povzeto po Kavkler 1991), pravijo, da izvirajo 

matematične težave nekaterih učencev predmetne stopnje iz slabo dojete snovi iz tretjega 

razreda osnovne šole. V tretjem razredu se učenci učijo ustno računati vse štiri osnovne 

operacije v obsegu do 100, kar je podlaga za računanje z vsemi vrstami števil in za obvladanje 

tehnik pisnega računanja. Ker se pogosto tudi v vsakodnevnem življenju zatekamo k ustnemu 

računanju, se moramo v računskih operacijah dobro izuriti, jih avtomatizirati. 

Večina učencev obvlada ustno računanje v obsegu do 100 že ob koncu tretjega razreda, 

nekateri pa računajo nenatančno še v višjih razredih. Vzroke teh težav lahko iščemo: v 

manjših sposobnostih, slabšem spominu, impulzivnosti, perceptivnih težavah, slabšem 

razumevanju operacij in v težavah pri dojemanju pojma število. Pri nekaterih učencih gre 

torej za razvojne težave, pri drugih pa le za pomanjkanje vaje (Kavkler 1991). 

Kako uspešno nekdo prikliče podatke iz spomina, je odvisno tudi od: 
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- asociativne moči računa (hitreje izračunamo vsote manjših števil in operacije z 

dvojicami števil, kot je npr. 2 + 2 = __, 8 · 8 = __, ker imajo večjo asociativno moč 

kot drugi računi); 

- časa, ki ga potrebujemo, da pridemo do rešitve;  

Hitreje izračunamo račune, dojete na stopnji avtomatizacije, za računanje na daljši 

način pa porabimo več časa. Na daljši način pogosto računajo učenci s težavami. 

Vsoto dveh števil (na primer račun 5 + 3 = __) računajo tako, da štejejo od pet 

dalje, zadnja števka (osem) pa pomeni vsoto.  

Učenci s težavami pogosto tudi seštevajo, namesto da bi množili (primer 

računanja: 6 x 8 = 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8). 

Sicer lahko tudi s tako tehniko izračunajo račune, vendar jim v šoli pogosto 

zmanjka časa, pa tudi več napak naredijo, predvsem z večjimi števili. 

- zavrnitve napake: so napake, ki jih ugotovimo dokaj hitro, nekaterih pa ne.  

Lažje odkrijemo napako: 3 + 4 = 12 (zamenjana je računska operacija seštevanje z 

množenjem), kot pa 3 + 4 = 9. Vzroki težav za slabo ustno računanje so različni in 

navodilo, naj učenci več vadijo, ne dosega uspehov pri vseh učencih (Kavkler 

1991). 

Za avtomatizacijo računskih operacij je potrebno veliko vaje, vendar lahko učenci zaradi 

neuspešnosti hitro izgubijo voljo do dela. Pri takih učencih je potrebno upoštevati nekatera 

načela, kot so (Kavkler 1991): 

- razumevanje; 

Starši lahko veliko pomagajo otroku, če mu pokažejo, da razumejo njegove težave 

in skupaj z njim naredijo načrt, kako naj jih odpravlja. Za vsak uspeh naj ga 

pohvalijo. 

- čas; 

Otrok naj ustno računa vsak dan, vendar ne po dolgo časa, saj je učenje v krajših 

časovnih razmikih učinkovitejše (vsak dan dvakrat po 5 minut). 

- kraj; 

Otrok se uči veliko raje, če to od njega ne zahtevamo, saj bi tako moral sedeti pri 

mizi kot v šoli. Starši ga lahko sprašujejo račune med vsakodnevnimi opravili, 

vendar za to ne smejo izrabiti vsake priložnosti, saj se jih bo otrok lahko začel 

izogibati. 

- povezava z življenjskim okoljem; 
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Otrok bo bolj motiviran in bo snov bolje razumel, če bo lahko uporabil znanje v 

vsakdanjem življenju. Primeri: Izračunaj, koliko denarja ti še manjka za žogo, če ti 

dam 4 evre. Ugotovi, koliko koles imajo trije avtomobili, parkirani pred hišo. V 

koliko vrst bo mama posadila 35 sadik solate, če jih bo v vsaki vrsti 7? 

- postopnost; 

Uspešnost bo večja, če računom, ki jih otrok že zna, postopoma dodajamo še 

posamezne neznane. Ko z učencem utrjujemo poštevanko, izberemo tiste račune, 

ki jih že obvlada, nato pa dodamo še dva ali tri težje, ki si jih bo poskušal 

zapomniti. Ko se nauči teh, zopet dodamo nove. Tako učenec kljub težavam 

doživlja nekaj uspeha in ne izgubi volje za delo. 

- motivacija. 

Pri ustnem računanju lahko učenje in utrjevanje snovi približamo nekaterim 

prirejenim družabnim igram (npr.: človek ne jezi se, domine, spomin …), kar bo 

otroke zelo motiviralo. Otroci bodo tako raje računali, ob tem pa tudi doživljali 

uspehe. 

Ko želimo avtomatizirati osnovne računske operacije, je potrebno ponavljanje in vadbo 

izvajati v skladu z naslednjimi metodami: 

- preden osvojimo avtomatizacijo, je potrebno popolno in pravilno osvojiti vsebino 

računske operacije, katera se avtomatizira; 

- z večkratnim ponavljanjem in vajami postopno zgradimo značilne dejavnosti 

avtomatizacije (hitrost, točnost, lahkotnost in uspešnost z nizkim sodelovanjem 

zavesti); 

- med ponavljanjem znakom in terminom občasno pridružimo pojmovne vsebine, ki 

jih upodabljajo, da objasnimo njihov pomen; 

- potrebno je vsakodnevno vaditi in ponavljati, vse dokler se ne doseže popolna 

avtomatizacija računske operacije (Markovac 1990). 

Markovac (1990) pravi, da vseh vsebin ne moremo in tudi ni potrebno usvojiti do ravni 

avtomatizacije. Glede na strukturo učnega načrta in potrebe bodočega učenja je do ravni 

avtomatizacije potrebno usvojiti naslednje aritmetične vsebine: 

- pisanje in branje (po predpisanem programu) matematičnih terminov in simbolov 

za nekatere matematične operacije in relacije; 

- seštevanje in odštevanje v obsegu do 20; 
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- množenje in deljenje (vsi primeri množenja enomestnih števil in vsi primeri 

deljenja dvomestnih števil z enomestnimi, to je do števila 100); 

- seštevanje in odštevanje večkratnikov števila 10 (primeri: 50 + 30 = __,  

90 – 40 = __, 300 + 600 = __); 

- seštevanje in odštevanje večmestnih števil z enomestnimi (primeri: 43 + 6 = __,  

77 – 9 = __, 545 + 6 = __); 

- množenje števil z 10n (primeri: 43 · 10 = __, 79 · 100 = __, 57 · 1000= __); 

- množenje večkratnikov števila 10 z enomestnimi števili (primeri: 70 · 8 = __,  

300 · 9 = __, 6000 · 6 = __); 

- deljenje večkratnikov števila 10 s števili 10n (80 : 10 = __, 300 : 10 = __,  

8000 : 100 = __). 

To so vsebine, ki naj bi jih učenci avtomatizirali med 1. in 5. razredom osnovne šole. 

Avtomatizacija teh vsebin je koristna pri učenju kompleksnejših primerov pisnega računanja. 

Učenci, ki nimajo avtomatiziranega znanja seštevanja in množenja, se ne morejo naučiti 

postopkov pisnega računanja. Znanje računskih operacij je gradnik in osnovno sredstvo 

pisnega deljenja. Če opazimo, da učenci tega osnovnega znanja nimajo, je potrebno s 

ponavljanjem in z vadbo znanje dopolniti do avtomatizacije, šele potem pa nadaljevati učenje 

(Markovac 1990). 

 

3.5 STOPNJE RAČUNSKEGA PROCESA 
 

Računanje je zapleten proces, ki vključuje interakcije različnih kognitivnih mehanizmov. 

Kljub zapletenosti postopka sta Caramazza in McCloskey (1987; povzeto po Deloche, Seron 

1987; Kavkler 1992) oblikovala kognitivni računski model. Razdelila sta ga na tri glavne 

sestavne dele: 

- mehanizem procesiranja (predelovanja) računskih simbolov in besed; 

- organiziranje (priklic) računskih postopkov; 

- sistem (priklic) aritmetičnih dejstev. 
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� Mehanizem procesiranja (predelovanja) računskih simbolov in besed 

Za uspešno izvajanje računskega procesa je potrebno prepoznati računski znak in besedo 

(npr.: +, -, :, krat) ter ga povezati z ustrezno računsko operacijo (dodati, odvzeti, razdeliti). 

Selektivni primanjkljaji pri predelavi računskih znakov in besed lahko povzročajo težave pri 

priklicu računskega postopka. Učenec tako ni sposoben povezati imena računske operacije z 

računskim znakom, zato izbere napačno računsko operacijo, račun pa lahko tudi pravilno 

izračuna. 

Primer: 8 · 5 = 13 (rezultat je pravilen za operacijo seštevanja). 

To nam kaže, da je predelovanje računskih simbolov in besed neodvisno od priklica 

aritmetičnih dejstev in računskega postopka. 

 

� Organiziranje (priklic) računskih postopkov 

Drugi korak pri računskem procesu je priklic postopka (strategije) za določeno računsko 

operacijo. V ta del je zajetih več zaporednih procesov. Za izvedbo so potrebni določeni 

kognitivni mehanizmi, kot je npr. delovni spomin. 

Primer deljenja: 1554 : 74 = __. 

Podprocesi: 

- določitev smeri računanja; 

- priklic aritmetičnih dejstev; 

- priklic ustreznih količnikov; 

- priklic ustreznih delnih količnikov; 

- priklic razlike (pri delnih količnikih). 

Pri pisanju preizkusa pa so zajeti podprocesi množenja (21 · 74): 

- določitev smeri računanja; 

- priklic aritmetičnih dejstev (7 · 1, 7 · 2, 4 · 1, 4 · 2); 

- priklic ustreznih produktov; 

- priklic vsote. 

Pri učencih, ki imajo selektivne težave, povezane s priklicem aritmetičnih postopkov pri 

različnih operacijah, se te kažejo kot težave npr.: 
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- s prenosom desetic ali »prerazporejanju« desetic pri odštevanju; 

- z neustrezno organizacijo računskih korakov; 

- pri prenosu desetic pri množenju, deljenju itd. 

S terminom prekinitev računskega postopka lahko razložimo računske težave, ko učenec nima 

težav s povezavo znaka z računsko operacijo, obvlada aritmetična dejstva, vendar uporabi 

napačen računski postopek. 

 

� Sistem (priklic) aritmetičnih dejstev 

Priklic aritmetičnih dejstev je tretji korak računskega procesa. Nekateri učenci znajo pravilno 

procesirati računski znak in prikličejo pravilni postopek računske operacije, ne znajo pa 

priklicati računskih dejstev (prikličejo si jih napačno). 

 

Primer: 36 : 4 = __. 

Učenec takoj ugotovi, da mora deliti, pozna postopek, zmoti pa se pri priklicu aritmetičnega 

dejstva (36 : 4 = 8). 

Pri preučevanju računskega procesa bi moral vedno biti prvi korak identifikacija prekinjenih 

stopenj računskega procesa. Tako bi učno težavo lahko bolje preučili in izbrali ustreznejši 

postopek za odpravljanje težave. Z natančnim opazovanjem učenca in poslušanjem njegovega 

opisa postopka računanja bi lahko hitro prepoznali vrste težav. Odpravljanje težav je po 

navadi neučinkovito zato, ker ne ugotovimo, na kateri stopnji je prišlo do prekinitve, ampak 

enostavno treniramo račune (Deloche, Seron 1987; Kavkler 1992). 

 

4 ARITMETIČNA OPERACIJA DELJENJE 
 

Delimo vsak dan, čeprav se tega pogosto ne zavedamo, saj za to uporabljamo druge besede, 

kot so: razdeliti, razrezati, razcepiti, v povprečju ipd. Avtorja Knapp in Bass (1999, 4) sta 

navedla nekaj primerov vprašanj, ki si jih zastavljamo v povezavi z deljenjem, čeprav jih 

izražamo z drugimi besedami: »Koliko? Kolikšna je cena za liter? Kolikšna je hitrost? Koliko 

si lahko privoščim? Kako dolgo bo trajalo?« 
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Namesto, da bi znova in znova odštevali isto število, raje delimo s tem številom, saj nam to 

vzame veliko manj časa. Za deljenje je potrebno obvladati samo nekaj preprostih pravil. 

Obstaja pa tudi nekaj osnovnih dejstev deljenja, ki se jih je treba naučiti, in nekaj spretnosti, 

ki prihranijo čas in nam omogočajo, da preverimo rezultate (Knapp, Bass 1999). 

 

4.1 OPREDELITEV POJMOV PRI DELJENJU 
 

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

navezujejo na deljenje. 

Deljenje: 

- je ena od osnovnih štirih aritmetičnih operacij; 

-  je hiter način večkratnega zaporednega odvzemanja oziroma odštevanja istega 

števila; 

- je računska operacija, obratna množenju. Če na primer 2 pomnožimo s 3, dobimo 

6; če pa 6 delimo s 3, dobimo 2. 

Razdeljevanje: je delitev neke zbirke stvari ali neke celote na več (enakih) delov. 

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

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

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

Delitelj: število, s katerim delimo. Primer: 6 : 3 = 2 � delitelj je 3. 

Deljenec: število, ki ga delimo z drugim številom. Primer: 6 : 3 = 2 � deljenec je 6. 

Količnik ali kvocient: rezultat pri deljenju. Primer: 6 : 3 = 2 � količnik je 2. 

Simboli za deljenje: -, :, in / so simboli, ki jih uporabljamo pri deljenju. 

Ostanek: število, ki ostane na koncu deljenja, kadar količine, ki naj bo enako razdeljena, ni 

mogoče razdeliti do konca. Primer: ostanek pri deljenju 8 s 3 je 2. 

 

Deljenje se izide: 

Z naslednjimi enostavnimi kriteriji deljivosti lahko ugotovimo, ali se bo deljenje izšlo ali pa 

bo kaj ostalo, še preden izračunamo račun. 

� Število je deljivo z 2, če so njegove enice deljive z 2.  

Primer: število 14 � zadnja števka je 4 in 4 : 2 = 2, torej je število 14 deljivo z 2. 



Jamšek, S. (2011). Strategije reševanja nalog pisnega deljenja v 5. razredu osnovne šole. Diplomsko delo. 
Ljubljana: PeF UL. 

 

35 

 

� Število je deljivo s 3, če je vsota njegovih števk deljiva s 3. 

Primer: število 7125; vsota števk je 7 + 1 + 2 + 5 = 15 in 15 : 3 = 5, torej je 7125 deljivo s 3. 

� Število je deljivo s 4, če je število, ki ga tvorita zadnji dve njegovi števki, deljivo s 4. 

Primer: število 1520; zadnji dve števki tvorita število 20 in 20 : 5 = 4, torej je 1520 deljivo s 

4. 

� Število je deljivo s 5, če se konča z 0 ali 5. 

Primer: število 70 se konča z 0 in 695 se konča s 5, torej sta obe števili deljivi s 5. 

� Število je deljivo s 6, če zadošča kriteriju deljivosti z 2 in s 3. 

Primer: število 7122; kriterij deljivosti z 2: zadnja števka je 2 in 2 : 2 = 1; in še kriterij 

deljivosti s 3: 7 + 1 + 2 + 2 = 12, 12 : 3 = 4, torej je število 7122 deljivo s 6. 

� Število je deljivo z 8, če je število, ki ga tvorijo zadnje tri njegove števke, deljivo z 8. 

Primer: število 6128; zadnje tri števke tvorijo število 128 in 128 : 8 = 16, torej je 6128 deljivo 

z 8. 

� Število je deljivo z 9, če je vsota njegovih števk deljiva z 9. 

Primer: število 7128; vsota števk je 7 + 1 + 2 + 8 = 18 in 18 : 9 = 2, torej je 7128 deljivo z 9. 

� Število je deljivo z 10, če ima na mestu enic 0. 

Primer: število 3420 se konča z 0, torej je deljivo z 10. 

� Število je deljivo z 12, če zadošča kriteriju deljivosti s 4 in s 3. 

Primer: število 7128; kriterij deljivosti s 4: zadnji dve števki sta 28 in 28 : 4 = 7; in še kriterij 

deljivosti s 3: 7 + 1 + 2 + 8 = 18; 18 : 3 = 6, torej je 7128 deljivo z 12 (Knapp, Bass 1999, 

20—21). 

 

4.2 OBRAVNAVA DELJENJA V OSNOVNI ŠOLI 
 

Iz učnega načrta za matematiko (Tomšič idr. 2006) smo povzeli vsebine in cilje, ki se 

nanašajo na obravnavo računske operacije deljenja v osnovni šoli. Tema Aritmetika in algebra 

vključuje naslednje sklope, pri katerih poteka obravnava operacije deljenja: računske 

operacije, lastnosti operacij, številski izrazi, racionalna števila in naravna števila.  Učitelj 

deljenje vpelje postopoma že v prvi triadi. V 2. razredu je predviden le uvod v deljenje, 

katerega se izvaja le na konkretni ravni, v 3. razredu pa morajo učenci že avtomatizirati 

količnike, ki se nanašajo na poštevanko v obsegu do 100. Pisnega deljenja se učenci naučijo v 

4. razredu (deljenje z enomestnim številom in večkratniki števila 10), v 5. razredu pa 

nadaljujejo z deljenjem z dvomestnim številom. Na predmetni stopnji pa učenci deljenje 



Jamšek, S. (2011). Strategije reševanja nalog pisnega deljenja v 5. razredu osnovne šole. Diplomsko delo. 
Ljubljana: PeF UL. 

 

36 

 

obravnavajo še v 7. razredu pri sklopu naravna števila (pravila deljivosti z 2, 3, 5, 9 in z 10) in 

pri sklopu računske operacije z ulomki (deljenje ulomkov). Pri drugih naštetih sklopih in 

vsebinah se neposredno ne obravnava operacije deljenja, vendar je za obravnavo teh vsebin 

potrebno imeti znanje deljenja že usvojeno.  

 

Tabela 1: Obravnava deljenja po razredih 

2. RAZRED 
Sklop: RAČUNSKE OPERACIJE 

VSEBINA: CILJI: PRIPOROČILA, 
DEJAVNOSTI: 

Uvod v deljenje Učenci: 
- delijo na konkretni ravni (s 

konkretnim gradivom); 
- uporabljajo računske 

operacije pri reševanju 
problemov. 

Uvod v deljenje poteka na 
konkretni ravni in z ustnim 
opisovanjem. 
Primer: Učiteljica ima deset 

bombonov. Vsakemu učencu 

bo dala 2 bombona. Koliko 

učencev bo obdarila? 

Pomembno je, da se učenci 
učijo matematike najprej s 
pomočjo izkustvenega 
materialnega sveta, nato prek 
govornega jezika, slik in 
diagramov ter šele nazadnje 
na simbolni ravni. 

 

3. RAZRED 
Sklop: RAČUNSKE OPERACIJE 

VSEBINA: CILJI: PRIPOROČILA, 
DEJAVNOSTI: 

Poštevanka in 
količniki, reševanje 
enačb 
Primeri enačb: 
__ · a = b; 
a · __ b; 
__ : a = b, (a ≠ 0). 

Učenci: 
- usvojijo do avtomatizma 

produkte v obsegu do 10 · 10 
(poštevanka); 

- poznajo pojem količnika; 
- poznajo do avtomatizma 

količnike, ki so vezani na 
poštevanko; 

- spoznajo, da sta množenje in 
deljenje obratni računski 
operaciji; 

- spoznajo pojem večkratnik 
števila; 

- uporabljajo računske 
operacije pri reševanju 

Učenci morajo v 3. razredu 
poštevanko in količnike 
usvojiti do avtomatizma. 
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problemov; 
- znajo oceniti rezultat. 

Sklop: LASTNOSTI OPERACIJ 
VSEBINA: CILJI: PRIPOROČILA, 

DEJAVNOSTI: 
Vloga števil 0 in 1 
pri računskih 
operacijah 

Učenci: 
- poznajo vlogo števil 0 in 1 pri 

množenju in deljenju. 

                  
                   / 

Sklop: ŠTEVILSKI IZRAZI 
VSEBINA: CILJI: PRIPOROČILA, 

DEJAVNOSTI: 
Številski izrazi Učenci: 

- izračunajo vrednost 
številskega izraza z 
upoštevanjem vrstnega reda 
računskih operacij. 

Učenci številske izraze 
računajo brez oklepajev. 
Primer: 
5 + 6 : 2 = __. 

Sklop: RACIONALNA ŠTEVILA 
VSEBINA: CILJI: PRIPOROČILA, 

DEJAVNOSTI: 
Deli celote Učenci: 

- delijo celoto na enake dele (na 
modelu in sliki določijo 
polovico, tretjino); 

- znajo ugotoviti celoto in dele 
celote na modelu in na sliki. 

V 3. razredu učenci dele 
celote obravnavajo le na 
konkretni in slikovni ravni. 

 

4. RAZRED 
Sklop: NARAVNA ŠTEVILA IN RAČUNSKE OPERACIJE 

VSEBINA: CILJI: PRIPOROČILA, 
DEJAVNOSTI: 

Množenje in 
deljenje do 1000 

Učenci: 
- množijo in delijo do 1000. 

Učenci delijo ustno. 

Sklop: RAČUNSKE OPERACIJE 
VSEBINA: CILJI: PRIPOROČILA, 

DEJAVNOSTI: 
Ustno deljenje, 
pisno deljenje, 
delitelj, večkratnik 

Učenci: 
- ustno množijo in delijo z 10 

ter s 100; 
- pisno delijo z enomestnim 

številom in napravijo 
preizkus; 

- pisno delijo z večkratniki 
števila 10; 

- uporabljajo pojme: je deljivo, 
je večkratnik, je delitelj; 

- iščejo delitelje števila; 
- uporabljajo računske operacije 

pri reševanju problemov 
(besedilne naloge). 

Učenci usvojijo računske 
operacije v obsegu števil do 
1000 in izvajajo preprostejše 
ustne in pisne račune do 
obsega 10000. 
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Sklop: LASTNOSTI OPERACIJ 
VSEBINA: CILJI: DEJAVNOSTI, 

PRIPOROČILA: 
Enačbe z oznako x, 
vloga števil 0 in 1 

Učenci: 
- razumejo pomen oznake x v 

enačbah: 
a : x = c,  
x : a = c, (x ≠ 0) in jih rešujejo 
s premislekom; 

- razumejo vlogo števil 0 in 1 
pri računskih operacijah. 

Učenci enačbe rešujejo le s 
premislekom, zato so primeri 
preprosti. Pri teh primerih 
govorimo o »oznaki x« in ne 
o neznanki. 

Sklop: ŠTEVILSKI IZRAZ 
VSEBINA: CILJI: DEJAVNOSTI, 

PRIPOROČILA: 
Preprosti številski 
izrazi z oklepaji 

Učenci: 
- izračunajo vrednost 

številskega izraza in 
upoštevajo vrstni red operacij; 

- zapišejo številski izraz glede 
na dano besedilo; 

- oznako x (a, b …) v 
preprostem izrazu zamenjajo z 
danim številom in izračunajo 
vrednost izraza. 

 
 
 
 
                   / 

Sklop: RACIONALNA ŠTEVILA 
VSEBINA: CILJI: DEJAVNOSTI, 

PRIPOROČILA: 
Deli celote Učenci: 

- delijo celoto na enake dele, na 
modelu in na sliki (polovica, 
tretjina …); 

- dele celote zapisujejo z 
ulomkom (1/2, 1/3, 3/4 …); 

- na modelu in sliki poiščejo 
celoto, če je dan del celote. 

Učenci celoto delijo na enake 
dele na modelu in na sliki 
(polovica, tretjina …). 

 

5. RAZRED 
Sklop: RAČUNSKE OPERACIJE 

VSEBINA: CILJI: PRIPOROČILA, 
DEJAVNOSTI: 

Deljenje v obsegu 
do milijona 

Učenci: 
- delijo z dvomestnim naravnim 

številom; 
- ocenijo rezultat pri računanju 

z velikimi števili; 
- razčlenijo naravna števila na 

večkratnike potenc števila 10 
(desetiški sestav); 

- s premislekom in z 

Pomembno je, da učenci 
razvijajo sposobnosti 
razumevanja in analiziranja 
matematičnih besedil ter 
oblikovanje vprašanj iz 
besedila. Potrebno je paziti 
na jasno izražanje, jasen 
matematični jezik in na 
razumevanje prebranega. 
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diagramom rešujejo preproste 
enačbe: 
x · a = b, 
a · x = b, 
x : a = b, 
a : x = b ter napravijo 
preizkus; 

- rešujejo besedilne naloge. 

Učenci naj v besedilnih 
nalogah iščejo vsebine iz 
vsakdanjega življenja in iz 
matematike. 

Sklop: ŠTEVILSKI IZRAZI 
VSEBINA: CILJI: PRIPOROČILA, 

DEJAVNOSTI: 
Številski izrazi, 
številski izrazi s 
črkovnimi oznakami 

Učenci: 
- poimenujejo člene 

posameznih računskih 
operacij; 

- izračunajo vrednost preprostih 
številskih izrazov z 
upoštevanjem vrstnega reda 
računskih operacij; 

- glede na besedilo zapišejo 
ustrezni številski izraz in 
izračunajo njegovo vrednost; 

- izračunajo vrednost 
preprostega izraza s črkovno 
oznako za izbrano vrednost 
oznake. 
Primer: Pri a = 4 učenci 
izračunajo vrednost izrazov: 
8 : a, a : 2 + 5,  
20 : (a + 1). 

V številskih izrazih črkovna 
oznaka zastopa število. 
Črkovnih oznak ne 
obravnavamo kot 
spremenljivk. 

Sklop: RACIONALNA ŠTEVILA 
VSEBINA: CILJI: PRIPOROČILA, 

DEJAVNOSTI: 
Deli celote Učenci: 

- določajo, kolikšen del celote 
prikazuje dana slika ali model; 

- grafično ali z modelom 
ponazarjajo dele celote; 

- računajo del od celote  
(2/3 od 15 = __). 

Učenci naj imajo na voljo 
raznovrstne modele, ki 
ponazarjajo celoto. 

 

6. RAZRED 
Sklop: RACIONALNA ŠTEVILA 

VSEBINA: CILJI: PRIPOROČILA, 
DEJAVNOSTI: 

Deli celote, ulomki, 
desetiški ulomek in 
njegov decimalni 
zapis 

Učenci: 
- delijo celoto na enake dele na 

modelu in na sliki; 
- določijo del celote, ki ga 

Pojem decimalno število je 
didaktična poenostavitev, ki 
jo uporabljamo tudi v 
vsakdanjem življenju. 
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prikazuje slika; 
- ponazorijo dani del celote; 
- izračunajo a/b od c (v primeru, 

ko je c večkratnik števila b); 
- usvojijo pojma ulomek in 

desetiški ulomek; 
- desetiški ulomek zapišejo z 

decimalno številko; 
- decimalno število zapišejo z 

desetiškim ulomkom; 
- razložijo pomen decimalne 

vejice; 
- decimalno številko zaokrožijo 

na dano število decimalk. 

Označuje število, ki ga 
predstavlja decimalni zapis, 
to je decimalna številka. 
Primeri decimalnih številk: 
3; 5,17; 0,111 … 
Učitelj naj učence opozori, 
da se pogosto namesto 
decimalne vejice uporablja 
decimalna pika. Pojem 
decimalnega števila vpeljemo 
v povezavi z merjenjem in 
desetiškimi ulomki. 

Opomba: Pri teh vsebinah učenci ne obravnavajo neposredno deljenja, vendar je za 
obravnavane vsebine potrebno predznanje deljenja. 

Sklop: RAČUNSKE OPERACIJE 
VSEBINA: CILJI: PRIPOROČILA, 

DEJAVNOSTI: 
Deljenje decimalnih 
števil, potence 

Učenci: 
- decimalna števila delijo s 

potenco števila 10; 
- delijo dve naravni števili 

(količnik je lahko decimalno 
število) in naredijo preizkus; 

- delijo dve decimalni števili in 
naredijo preizkus; 

- ocenijo rezultat posamezne 
računske operacije; 

- rešujejo besedilne naloge. 

Pri obravnavi deljenja med 
decimalnimi števili učence 
neposredno učimo algoritme. 
Operacije med decimalnimi 
številkami izvajamo le v 
smiselnem obsegu decimalk. 

Opomba:  
V 6. razredu je tudi pri naslednjih vsebinah potrebno predznanje deljenja: 

- ŠTEVILSKI IZRAZ: številski izrazi z decimalnimi številkami, številski izrazi s 
črkovnimi oznakami; 

- ENAČBE IN NEENAČBE: preproste enačbe in neenačbe v množici naravnih števil 
in reševanje besedilnih nalog. 

 

7. RAZRED 
Sklop: NARAVNA ŠTEVILA 

VSEBINA: CILJI: PRIPOROČILA, 
DEJAVNOSTI: 

Večkratniki in 
delitelji naravnega 
števila;  
pravila deljivosti z 
2, s 3, s 5, z 9 in z 
10n, n ϵ N; 
skupni delitelj in 
večkratnik števil 

Učenci: 
- na pamet določijo in zapišejo 

večkratnike danega števila; 
- usvojijo in uporabljajo pojme: 

je deljivo, je večkratnik, je 
delitelj; 

- na pamet določijo in zapišejo 
delitelje preprostega števila; 

Učenci na osnovi 
sistematičnega preverjanja 
formulirajo svoja 
predvidevanja in preverijo 
smiselnost njihove hipoteze 
(npr. kriterij za deljivost z 9). 
Pri tem lahko spoznajo 
različne strategije: strategijo 
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- opišejo velikostni odnos med 
številom in njegovim 
večkratnikom ali deliteljem; 

- uporabljajo pravila za 
deljivosti z 2, s 3, s 5, z 9 in z 
10n,  
n ϵ N; 

- ugotavljajo ali je število 
sestavljeno ali praštevilo; 

- dano število razcepijo na 
prafaktorje; 

- na pamet določijo skupni 
večkratnik oziroma delitelj 
števil; 

- na pamet določijo največji 
skupni delitelj oz. najmanjši 
skupni večkratnik števil; 

- prepoznajo tuji si števili; 
- rešujejo preproste besedilne 

naloge. 

poskušanja, strategijo 
premišljenega poskušanja 
ipd.  
Največje skupne delitelje in 
najmanjše skupne 
večkratnike učenci 
ugotavljajo le na pamet in s 
preprostimi algoritmi, ne pa z 
razcepom na prafaktorje.  
Pravila za deljivost drugih 
števil (npr. 2, 8, 25 …) lahko 
obravnavamo s 
preiskovanjem v okviru 
matematičnih aktivnosti ali 
kot problemske situacije. 

Sklop: RAČUNSKE OPERACIJE Z ULOMKI 
VSEBINA: CILJI: PRIPOROČILA, 

DEJAVNOSTI: 
Deljenje ulomkov, 
decimalni zapis 
ulomka, potenca 
ulomka 

Učenci: 
- uporabljajo enakost zapisov  

a : b = a/b; 
- z ulomkom izrazijo ostanek 

pri deljenju dveh naravnih 
števil; 

- delijo ulomke; 
- danemu ulomku določijo 

obratni ulomek; 
- rešujejo preproste besedilne 

naloge; 
- sklepajo iz enote na množino 

in obratno; 
- ulomek zapišejo z decimalno 

številko in jo zaokrožijo na 
zahtevano število decimalnih 
mest. 

 
 
 
 
 
 
                     / 

Opomba: 
V 7. razredu je tudi pri naslednjih vsebinah potrebno predznanje deljenja: 

- RACIONALNA ŠTEVILA: razširjanje in krajšanje ulomkov, primerjanje in urejanje 
ulomkov; 

- IZRAZI: številski izrazi, v katerih nastopajo tudi ulomki, številski izrazi, ki vsebujejo 
črkovne oznake, za izbrane vrednosti oznake; 

- PROCENTNI RAČUN: odstotki; 
- ENAČBE IN NEENAČBE. 
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8. RAZRED 
Sklop: RAČUNSKE OPERACIJE 

VSEBINA: CILJI: PRIPOROČILA, 
DEJAVNOSTI: 

Deljenje celih števil, 
vse štiri računske 
operacije z 
racionalnimi števili 

Učenci: 
- poiščejo danemu celemu 

(racionalnemu) številu obratno 
vrednost; 

- delijo cela (racionalna) števila; 
- rešujejo enačbe in neenačbe. 

Pri obravnavi teh vsebin 
lahko učitelj uporablja 
različne pristope. Pomembno 
pa je, da učenci izvajanje 
računskih operacij do 
smiselne meje tudi 
avtomatizirajo. 

Opomba: 
V 8. razredu je tudi pri naslednjih vsebinah potrebno predznanje deljenja: 

- POTENCE: potenca z naravnim eksponentom, kvadratni koren racionalnega števila, 
računske operacije s potencami; 

- IZRAZI: številski izrazi, izrazi s spremenljivkami in operacije med njimi; 
- PREMO IN OBRATNO SORAZMERJE; 
- ENAČBE (primer: a · x = b (a, b ϵ Ǫ). 

  

9. RAZRED 
Opomba: 
V učnem načrtu za matematiko za 9. razred ni predvidenih vsebin, ki bi neposredno 
obravnavale operacijo deljenja. Pri obravnavi naslednjih sklopov in vsebin pa je potrebno 
predznanje deljenja: 

- IZRAZI: izrazi s spremenljivkami, kvadrat dvočlenika, razlika kvadratov, 
razstavljanje; 

- ENAČBE IN NEENAČBE: reševanje linearnih enačb; 
- PREMO IN OBRATNO SORAZMERJE: razmerje in sorazmerje; 
- FUNKCIJA: graf linearne funkcije (računanje točk na premici …); 
- MERILA ZA SREDINO IN RAZPRŠENOST: aritmetična sredina, modus, mediana, 

medčetrtinski razmik (računanje teh meril). 
 

 

4.3 PISNO DELJENJE 
 

Poglavje predstavlja, kako usvajamo oz. uvedemo učence v učno snov pisnega deljenja in 

kakšen je postopek pisnega deljenja. Pri tem smo se oprli na teoretična izhodišča Markovca 

(1990). Ta nam pravi, da nam praksa kaže, da pisno deljenje mnogim učencem povzroča 

težave. Za to obstajata dva osnovna vzroka: 

- pomanjkanje zadostnega predznanja in 

- težave pri iskanju delnih količnikov. 
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Pred učenjem nove učne snovi je zato potrebno vzpostaviti trdno ustrezno predznanje. 

Predznanje za pisno deljenje je množenje. Prvi korak za to je preveriti učenčevo predznanje in 

nato nadoknaditi morebitno pomanjkanje znanja. 

Tudi težave pri iskanju delnih količnikov izhajajo iz nezadostnega predznanja, predvsem 

množenja (poštevanke). Z utrjenim znanjem množenja lahko učenci račun deljenja (35 :7 = 

__) v mislih preoblikujejo v račun množenja (__ · 7 = 35) in tako izračunajo količnik. 

Postopek pa je seveda mogoč le z znanjem množenja (deljenje znamo razložiti z množenjem: 

35 : 7 = 5, ker je 5 · 7 = 35). 

Učno snov pisnega deljenja pridobivamo po naslednjem postopku: 

a) deljenje števil, v katerih so vse mestne vrednosti deljive z deliteljem (963 : 3); 

b) deljenje števil, v katerih posamezne mestne vrednosti niso deljive z deljiteljem: 

- enica ni deljiva z deliteljem (965 : 3); 

- stotica ni deljiva z deliteljem (946 : 2); 

- stotice, desetice in enice niso deljive z deliteljem (678 : 5); 

- nekateri faktorji mestnih vrednosti so manjši od delitelja (456 : 9, 625 : 3); 

- nekatere mestne vrednosti imajo vrednost nič (806 : 2, 690 : 3). 

Kot ostali postopki pisnega računanja je tudi postopek pisnega deljenja sestavljen iz delnih 

korakov, ki pa se povezujejo v celoto. Vrstni red teh vmesnih korakov je takšen: 

a) določanje delnega deljenca;  

Pisno deljenje se začne od največje mestne vrednosti deljenca, prvi delni deljenec 

je faktor te vmesne vrednosti ali neposredno manjše mestne vrednosti, odvisno od 

delitelja. 

b) določanje števila mest v količniku;  

Število mest v količniku je odvisno od tega, kaj je prvi delni deljenec (če je faktor 

stotica, bodo tri mesta, če je tisočica, bodo štiri mesta). 

c) deljenje prvega delnega deljenca z deliteljem in določanje prvega delnega 

količnika; 

d) množenje delitelja z delnim količnikom in odštevanje tega zmnožka od delnega 

deljenca; 

e) potrditev ostanka in preverjanje točnosti deljenja (z množenjem). 
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Čeprav so to postopki pisnega deljenja, pa se vse ne izvaja z deljenjem faktorjev posameznih 

mestnih vrednosti. Pri deljenju faktorjev z manjšimi mestnimi vrednostmi se ne določa števila 

mest v količniku niti se ne označuje posebej delnih deljencev. 

Prvi korak pisnega deljenja je lahko deljenje števila, ki ga razstavimo na večkratnike mestnih 

vrednosti. 

Primer: 963 : 3 = (9 · 100 + 6 · 10 + 3 · 1) : 3 = 3 · 100 + 2 · 10 + 1 · 1 = 321. 

   

Izpostaviti velja dva namena takega računanja: 

- pokazati, da se posamezne mestne vrednosti delijo; 

- napotiti učenca, da začne deliti od največje mestne vrednosti proti manjši. 

Pri postopku pisnega deljenja si lahko pomagamo tudi z vrisano tabelo mestnih vrednosti, pri 

čemer je postopek soroden zgornjemu (le zapis računa je drugačen): 

S D E    S D E 

  9   6   3 : 3 = 3 2 1 

- 9          

  0   6        

 - 6        

   0   3       

  - 3       

    0       

 

Najprej delimo stotice, nato desetice in na koncu še enice. V tem primeru je prvi delni 

deljenec 9 stotic. Nato določimo število mest v količniku. To je pomembno, ko delimo števila, 

v katerih so nekatere mestne vrednosti manjše od delitelja. Takrat na ustrezno mesto v 

količniku napišemo število nič. Naslednji vmesni korak je deljenje prvega delnega deljenca z 

deliteljem in preverjanje delnega količnika. V lažjih primerih to delamo z neposrednim 

deljenjem (število 9 delimo s številom 3), medtem ko pri težjih primerih to delamo s sprotnim 

množenjem. 

Naslednji korak je množenje delitelja z delnim količnikom in odštevanje tega zmnožka od 

delnega deljenca (3 S · 3 = 9 S, 9 S minus 9 S je enako 0 S). Na začetku, ko začnemo 

obravnavati to učno snov, tak zapis izvajamo, ko pa proces pisnega deljenja utrdimo, 
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odštevamo na pamet in zapišemo samo razliko. Pozornost učencev mora biti usmerjana na 

ostanek, ki je manjši od delitelja. 

Po razlagi nato isti primer prikažemo izven tabele: 

   9 6 3 : 3 = 321 
- 9 
   - 6 
      - 3 
        0 

Postopek ponavljamo, dokler imamo delne deljence (dva, tri ali več). Na koncu lahko rezultat 

preverimo s preizkusom (zmnožimo vrednosti količnika in delitelja ter prištejemo morebitni 

ostanek). 

 

Preizkus: 

321 · 3 
      963 

Naslednji primeri: 

  S D E       S D E 
  9 4 6 : 2 = 4 7 3 
- 8 
  14 
- 14 
     06 
     - 6 
       0 

V takem primeru določimo približen količnik, izračunamo ostanke (9 stotic deljeno z 2 je 

približno 4, ostanek je 1) in tako računamo do konca. 

Naslednji primer je deljenje števil v katerih so faktorji nekaterih mestnih vrednosti manjši od 

delitelja (459 : 9 = __). 

V tem primeru moramo 4 stotice deliti s številom 9. Ker pri deljenju 4 stotic z 9 ne dobimo 

nobene stotice, poleg stotic vzamemo še 5 desetic. Tako dobimo število 45, ki ga delimo z 9 

(sedaj bo količnik dvomestno število). Postopek nato nadaljujemo podobno kot v prejšnjih 

primerih. 
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Pri deljenju števil, v katerih so nekatere mestne vrednosti deljenca manjše od delitelja, 

moramo na ustrezno mesto v količniku zapisati število 0: 

  S D E        S D E 
  8 2  3 : 4 = 2 0 5 
- 8 
  0 2 3 
   - 2 0 
        3 ostane 

Ugotovimo, da pri deljenju 2 desetic s številom 4 ne dobimo nobene desetice, zato k 

deseticam pripišemo še enice. Dobimo 23 enic, zaradi ohranitve mestne vrednosti pa v 

količnik zapišemo število 0. 

Vsi primeri in vmesni koraki so potrebni, da usvojimo strategijo deljenja. Pri težjih primerih 

je potrebno količnike poiskati s pomočjo množenja. To za učence ni lahko, ker postopek 

vključuje več različnih dejavnosti (množenje, primerjanje, odštevanje itd.). Učitelj naj učence 

spodbuja, naj postopek izvajajo z razumevanjem in ne po metodi »poskusov in napak« 

(Markovac 1990). 

 

4.3.1 Ponazoritev pisnega deljenja 
 

Pisno deljenje je za mnoge učence ena od težjih matematičnih vsebin, zato menim, da je pri 

obravnavi te vsebine zelo pomembna konkretna raven. Učitelj lahko učencem s pomočjo 

različnega konkretnega materiala (denar, Dienes ponazorila …) ponazori različne račune 

deljenja. Koristno bi bilo, da nekaj primerov ponazoritev pisnega deljenja s konkretnim 

materialom prikaže učitelj pred učenci, nato pa učenci še sami poizkusijo ponazoriti določene 

račune pisnega deljenja (npr. delo v dvojicah). Na takšen način dobijo učenci bolj jasno 

predstavo o tem, kaj določen račun pisnega deljenja pomeni in kako ga reševati. 

� Primer ponazoritve pisnega deljenja z denarjem: 

Npr. račun 378 : 3 = __ učitelj ponazori tako, da denar razdeli med tri učence. Vsak od treh 

učencev prešteje, koliko denarja je dobil in dobljeno število je rezultat računa. Učitelj nato 

račun zapiše še na tablo in ga reši skupaj z učenci. Tudi preizkus lahko ponazorijo najprej z 

denarjem in šele nato z zapisom. Učenci si tako lahko ustvarijo povezavo med konkretno in 

simbolno ravnijo.  
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Prikaz 1: učitelj nastavi vsoto denarja in pove, med koliko učencev bo ta denar pravično 

razdelil. Primer prikazuje delitev 378 evrov med tri učence. 

 

Slika 5: Prvi prikaz ponazoritve pisnega deljenja z denarjem 

 

Prikaz 2: učitelj najprej razdeli bankovce po 100 evrov. Tri bankovce razdeli med tri učence, 

torej vsak dobi en bankovec (100 evrov). 

 

Slika 6: Drugi prikaz ponazoritve pisnega deljenja z denarjem 

 

Prikaz 3: učitelj nato začne deliti bankovce za 10 evrov. Izmed 7 bankovcev lahko med tri 

učence razdeli 6 bankovcev, eden pa ostane. Vsak od treh učencev torej dobi 2 bankovca za 

10 evrov. 
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Slika 7: Tretji prikaz ponazoritve pisnega deljenja z denarjem 

 

Prikaz 4: učitelj učencem razloži, da ima bankovec za 10 evrov enako vrednost, kot 10 

kovancev za 1 evro. Bankovec za 10 evrov, ki je ostal, torej zamenjajo za 10 kovancev po 1 

evro. Učitelj mora tako med tri učence razdeliti še 18 kovancev za 1 evro. Vsak od treh 

učencev dobi 6 kovancev po 1 evro. Vsak od treh učencev na koncu prešteje, koliko denarja je 

dobil. Znesek predstavlja rezultat računa. V tem primeru je vsak od učencev dobil 126 evrov, 

torej je 378 : 3 = 126. 
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Zapis računa na daljši način:         Zapis računa na krajši način:              Preizkus: 

       378 : 3 = 126                           378 : 3 = 126                       126 · 3 
     - 3                                                7                                             378 
       07                                              18 
       - 6                                                0 ost. 
         18 
       - 18 
            0 ost. 

 

Slika 8: Četrti prikaz ponazoritve pisnega deljenja z denarjem 

 

Po konkretnem ponazorilu sledi še simbolni zapis računa deljenja in preizkusa. Pri 

zapisovanju računa lahko učenci tako vmesne rešitve kot končno rešitev sproti preverjajo ob 

nastavljenem konkretnem prikazu. 

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 9: Simbolni zapis računa deljenja in preizkusa 
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� Primer ponazoritve pisnega deljenja z Dienes ponazorili: 

Učitelj lahko učencem pisno deljenje ponazori tudi z Dienes ponazorili. Učencem je potrebno 

najprej predstaviti, koliko enot predstavlja določeno ponazorilo. V našem primeru ponazorilo 

zelene barve predstavlja stotico, modre desetico, vijolične barve pa enico. 

 

 

Slika 10: Predstavitev posameznih Dienes ponazoril 

 

Prikaz 1: učitelj z Dienes ponazorili nastavi število 743. Učencem pove, da bodo to število 

razdelili na pet enakih delov. 

 

Slika 11: Prvi prikaz ponazorila pisnega deljenja z Dienes ponazorili 

 

Prikaz 2: učitelj začne najprej deliti ponazorila za sto enot. Izmed 7 stotic lahko na 5 delov 

razdeli 5 stotic, 2 stotici pa ostaneta (vmesni ostanek). Na vsak kup lahko torej položi po eno 

stotico. 
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Slika 12: Drugi prikaz ponazorila pisnega deljenja z Dienes ponazorili 

 

Prikaz 3: učitelj učencem razloži, da je ponazorilo za stotico vredno enako kot 10 ponazoril 

za desetice. Stotici, ki sta ostali, lahko torej zamenja za 20 desetic. Nato učitelj deli 24 desetic 

na 5 delov. Na vsak del lahko položi po 4 desetice, 4 desetice pa ostanejo (vmesni ostanek). 

 

Slika 13: Tretji prikaz ponazorila pisnega deljenja z Dienes ponazorili 

 

Prikaz 4: učitelj učencem pove, da ena desetica predstavlja 10 enic. Torej lahko 4 desetice, ki 

so ostale (vmesni ostanek), zamenja za 40 enic. Tako dobi 43 enic, ki jih morajo razdeliti na 5 

delov. Na vsak kup lahko razdeli po 8 enic, 3 enice pa ostanejo (končni ostanek). 
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Slika 14: Četrti prikaz ponazorila pisnega deljenja z Dienes ponazorili 

 

Učitelj skupaj z učenci ugotovi vrednost enega kupa, ki pa tudi predstavlja rezultat računa. 

Nato račun zapiše tudi na tablo in ga skupaj z učenci glasno izračunajo. Tudi preizkus računa 

učitelj ponazori tako konkretno kot simbolno.  

 

 

       Zapis računa na daljši način:             Zapis računa na krajši način:                   Preizkus: 

           743 : 5 = 148                            743 : 5 = 148                             148 · 5 
         -5                                                24                                                   740 
          24                                                43 
         -20                                                  3 ost.                                          740 
            43                                                                                                 +    3 
           -40                                                                                                   743 
              3 ost. 

Slika 15: Simbolni zapis računa deljenja in preizkusa 

 

4.3.2 Napake pri pisnem deljenju 
 

Pri pisnem deljenju lahko pride do napak, ki se navezujejo na deljenje in tudi druge računske 

operacije. Napake, ki se navezujejo na operacijo odštevanja, lahko nastanejo pri vmesnem 

odštevanju pri pisnem deljenju (pri daljšem načinu pisnega deljenja učenci zapisujejo račune 
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odštevanja, pri krajšem načinu pa učenci račune odštevanja izračunajo v mislih). Pri preizkusu 

računa lahko pride do napak, ki se navezujejo na operaciji množenja (učenci zmnožijo 

dobljeni količnik z deliteljem) in seštevanja (seštevanje zmnožkov v primerih, ko je drugi 

faktor oz. delitelj v računu deljenja večmestno število in prištevanje ostankov). Ker se napake, 

ki nastajajo pri reševanju nalog pisnega deljenja, ne navezujejo le na operacijo deljenja, bomo 

predstavili napake, ki se lahko navezujejo na vse štiri računske operacije. 

Engelhardt (1977; povzeto po Deloche, Seron 1987) je oblikoval pomembno klasifikacijo 

napak pri računanju, ki predstavlja operacionalizirane metode za preučevanje računanja. 

Kasneje so Engelhardtove kategorije še nekoliko razširili in s tem okvirno določili, kako 

analizirati napake pri motnjah računanja. 

Klasifikacija analize napak (Deloche, Seron 1987): 

Tabela 2: Vrste napak pri pisnem deljenju 

Vrste napak: Opis napak: 
NAPAKE MESTNIH VREDNOSTI 

Vrednost števila Nezmožnost razlikovanja dveh večjih številk, težave pri 
presoji enic, desetic, stotic … 
Primer: razlikovanje števil 465 in 645. 

Zrcalni obrat  Zaporedne števke so napisane (kopirane) v obratnem 
vrstnem redu. 
Primer: 564 je napisano 465. 

Delni preobrat Del števila je zapisan v obratnem vrstnem redu. 
Primer: 5614 je napisano 5641. 

Prenos Zaradi spremenjenega vrstnega reda zaporednih mestnih 
števk pride do napake. Spremeni se vrednost števila. 
Primer: 6325 napisano kot 6523. 

NAPAKE PRI ŠTEVKAH 
Zamenjave števk Učenec prave števke zamenja z nekimi drugimi. 
Ohranitev števk pri računu Pri računanju se ena izmed števk nadomesti z neko drugo 

števko iz druge številke, ki je prisotna v problemu 
(računu), kar privede do napačne rešitve. 
Primer: 35 · 12 = __ se izračuna kot 35 · 15 = __. Števko 2 
smo nadomestili s števko 5, ki je vključena v številu 35. 

Ohranitev števk pri rešitvah Pri rezultatu se ena izmed števk (ali celo število) 
nadomesti z neko drugo števko (ali s celim številom), ki je 
tudi prisotna v problemu (računu), kar privede do napačne 
rešitve. 
Primer: 17 · 3 = 57 
V rezultatu smo namesto števke 1 zapisali števko 7, ki je 
prav tako prisotna v računu pri številu 17. 

Opustitev Opustitev številke ali števke prisotne v problemu v 
procesu računanja, kar vodi k napačni rešitvi. Pogosto se 
opusti skrajno levo števko, do česar pride zaradi 
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malomarnosti. 
Primer: 
  1318 
+  223 
    541 
Opustili smo skrajno levo števko – nismo je prišteli, 
zaradi česar pride do napačnega rezultata. 
 

NAPAKE PRI PRENOSU IN »PRERAZPOREJANJU« DESETIŠKIH ENOT 
»PRERAZPOREJANJE«: odštevanje od višje mestne vrednosti (npr. stotice) od 
zmanjševanca, kar spremenimo v manjšo mestno vrednost (npr. desetice) in to prištejemo 
višji mestni vrednosti (npr. k stoticam) v zmanjševancu. Namesto izraza »prerazporejanje« v 
literaturi pogosto zasledimo izraz »sposojanje«. 
Zanemarjanje prenosa desetiških 
enot 

Učenec ne opravi prenosa desetiških enot pri procesu 
računanja, kjer bi to bilo potrebno. 
Primer: 
    326 
+  135 
    451 
(6 E + 5 E = 11 E = 1 D 1 E � Prenosa nismo opravili, 
ker desetic nismo prenesli naprej.) 
 

Pomanjkljiv prenos desetiških 
enot 

Učenec napiše vse števke vmesnih rešitev, višjih mestnih 
vrednosti števk pa ne prenese, čeprav jih lahko še vedno 
doda v naslednji stolpec pri računanju. 
Primer: 237 
        +  175  
          31112 

Napačna umestitev desetiških 
enot 

Prenos se opravi napačno. Števka se doda v napačen 
stolpec. 
Primer: 
    129 
+  243 
    462 
(9 E + 3 E = 12 E = 1 D 2 E � Namesto da bi desetice 
prenesli v naslednji stolpec, smo jih v skrajno levega. Do 
te napake pride, kadar učenci ne podpisujejo števk, ki jih 
morajo prenesti naprej, natančno pod stolpec, pri katerem 
morajo biti preštete.) 

Napačen prenos desetiških enot Prenašanje napačne desetiške enote. 
Primer: 
    328 
+  134 
    471 
(8 E + 4 E = 12 E = 1 D 2 E � Namesto, da bi v naslednji 
stolpec prenesli 1 D, smo prenesli 2 E, zaradi česar pride 
do napačnega rezultata.) 

Število 0 Zmedenost pri »prerazporejanju« ali procesu prenašanja, 
če je v problemu prisotno število 0. 

Zanemarjanje »prerazporejanja« Pri pretvorbi višje desetiške enote v nižjo, se vrednost 
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števke ne zmanjša. 
Primer: 
   874 
-  238 
   646 

Napačno »prerazporejanje« Primer za napačno »prerazporejanje« je lahko npr. 
odštevanje od manjših za večje desetiške enote. 
Primer: 
   8332 
-  3711 
   5611 
Pri računanju 7 + __ = 13, smo namesto 1 tisočice odšteli 
1 desetico (odštevanje od manjše, namesto od večje 
desetiške enote). 

 
NAPAKE OSNOVNIH DEJSTEV 

Napake pri priklicu vrednosti Napake nastanejo zaradi iskanja nepravilnih vrednosti. 
Pogosto bi bila pravilna rešitev za naslednji večji ali 
manjši večkratnik. 
Primer: 7 x 8 = 64 
Učenci pogosto to nadomestijo z zaporednim 
seštevanjem, štetjem na prste ali s strategijo 
zaokroževanja.  

Število 0/identiteta Napake osnovnih dejstev nastanejo ob prisotnosti števil 1 
ali 0 v problemu, ki se ga rešuje. 

ALGORITEMSKE NAPAKE 
Nepopolnost Učenec sproži pravilno delovanje, vendar ne opravi vseh 

potrebnih ukrepov za dosego rešitve in zapusti problem ali 
vmesni korak nedokončan. 

Nepravilna poravnava (zapis v 
vrsti) 

Elementi računa niso zapisani v ustreznem prostoru, kar 
vodi do napačne rešitve. 

Orientacija Nepravilno podpisovanje v stolpcih vodi do nepravilnega 
dodajanja ali odvzemanja vmesnih rezultatov. 

Nepravilno zaporedje Učenec začne računati z leve proti desni (npr. pri pisnem 
seštevanju ali odštevanju). Čeprav morda pravilno računa, 
zaradi nepravilnega zaporedja pride do napačnega 
prenašanja ali izposojanja števil, kar vodi tudi do 
napačnega rezultata. 

Zamenjava pri odštevanju Zmanjševanec in odštevanec se pri računanju (delno) 
obrneta. 
Primer: 15 – 6 = 11. 

Neustreznost operacije Neprimerna oblika, zapis, ki ustreza drugi operaciji 
(običajno množenje zamenjajo za deljenje). 

Zamenjava operacije Učenec izvede operacijo, ki ne ustreza določenemu 
problemu. 
Primer: pri množenju učenci prištejejo ali odštejejo, 
namesto da bi pomnožili. 

Zmeda Delna zamenjava različnih računskih operacij v okviru 
enega problema. 
Primer: en stolpec je prištet, drugi pa pomnožen, oba pa 
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sta lahko pravilno izračunana za uporabljeni operaciji. 
Primer: 
    324 
+  142 
    486 
V tem primeru je prišlo do zmede, ker smo prvi stolpec 
sešteli, drugega pomnožili, tretjega pa spet prišteli. 
Pravilno bi bilo, da bi uporabili le operacijo seštevanja. 

Motnje Učenec uporabi napačno ali nesmiselno operacijo, ki jo 
pogosto niti ne konča ali pa se zmoti pri računanju. 
NAPAKE S SIMBOLI 

Izguba simbolov Učenec ne napiše simbola (+, -, : ali x) v določenem 
problemu, vendar to po navadi ne vpliva na dejansko 
izvedbo pravilnega delovanja. 

Zamenjava simbolov Učenec uporabi napačen računski znak, kar povzroči, da 
običajno izvaja tudi napačno operacijo, vendar to pogosto 
izračuna pravilno. 

Obrat simbola Ta napaka se lahko zgodi pri seštevanju in množenju, kjer 
znak + lahko z rotacijo postane x. Ta zamenjava lahko ali 
pa tudi ne vpliva na operacijo, ki se jo izvaja.  
Ta vrsta napake ni pogosta, saj učenci po navadi za 
množenje uporabljajo znak · in ne x. 

 

Obstaja veliko načinov, pri katerih lahko motnje prostorskih zmožnosti vplivajo na 

aritmetično zmogljivost. To je najbolj očitno pri pisnem računanju.  

Napake, ki so posledica motnje prostorske orientacije: 

- popačenje števk v obliki ali prostorski orientaciji; 

- obračanje enomestnih števil; 

- napačna umestitev števk v večmestnih številih; 

- ločitev posameznih števk v številih; 

- nepravilna vodoravna poravnava števk v računu; 

- nepravilna navpična poravnava števk ali števil v stolpcih; 

- opustitev števk na levi ali desni strani števila; 

- opustitev ali premestitev pomožnih črt (npr. za razlikovanje faktorjev od zmnožka); 

- računanje z napačne strani (npr. učenec začne deliti z desne proti levi); 

- lokalne napake pri procesu prenašanja in izposojanja; 

- preskakovanje vrstic ali stolpcev med računanjem (»izguba enega mesta«); 

- težave pri zapisovanju decimalnih vrednosti (učenec decimalno vejico postavi na 

napačno mesto) (Deloche, Seron 1987). 
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5 EMPIRIČNI DEL 
 

5.1 OPREDELITEV PROBLEMA IN CILJI RAZISKOVANJA 
 

Namen diplomskega dela je analizirati strategije reševanja nalog pisnega deljenja pri učencih 

5. razreda osnovne šole. V teoretičnem delu smo predstavili, od česa je odvisen uspeh ali 

neuspeh učencev pri matematiki, s katerimi učnimi težavami se učenci soočajo pri matematiki 

in kateri so ukrepi pomoči. Predstavili smo tudi, katere so strategije računskih operacij, kako 

lahko učencem pomagamo pri učenju le-teh ter katere težave in napake lahko nastanejo pri 

pisnem računanju.  

V empiričnem delu pa smo raziskali, katere strategije pri reševanju nalog pisnega deljenja 

uporabljajo učenci 5. razreda najpogosteje, ali je vrsta izbrane strategije povezana z 

uspešnostjo učencev, katere napake delajo učenci pri pisnem deljenju najpogosteje in ali 

učenčeva uspešnost pri matematiki vpliva na čas reševanja nalog pisnega deljenja. 

Za raziskovanje omenjenega področja smo se odločili, ker je pisno deljenje ena izmed učnih 

snovi, ki učencem 5. razreda povzroča največ težav pri matematiki in ker je bilo na temo 

strategije deljenja v primerjavi z drugimi računskimi operacijami opravljenih najmanj 

raziskav. 

 

V skladu s predmetom in problemom raziskave smo postavili naslednje cilje: 

- raziskati, s katerimi težavami se učenci najpogosteje srečujejo pri pisnem deljenju; 

- raziskati, katere strategije reševanja nalog pisnega deljenja uporabljajo učenci v 5. 

razredu in preveriti ali učenčeva uspešnost pri matematiki vpliva na izbor strategij,  

- raziskati, katere napake učenci najpogosteje delajo pri nalogah pisnega deljenja in 

preveriti ali so vrste napak odvisne od uspešnosti učencev pri matematiki; 

- raziskati, ali učenčeva uspešnost pri matematiki vpliva na čas reševanja nalog 

pisnega deljenja. 
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5.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA IN HIPOTEZE 
 

Raziskovalno vprašanje 1: S katerimi težavami se učenci 5. razreda najpogosteje srečujejo 

pri pisnem deljenju? 

Raziskovalno vprašanje 2: Katere strategije reševanja nalog pisnega deljenja uporabljajo 

učenci v 5. razredu najpogosteje? 

Raziskovalno vprašanje 3: Ali je vrsta izbrane strategije pisnega deljenja povezana z 

uspešnostjo učencev pri matematiki? 

Raziskovalno vprašanje 4: Katere napake najpogosteje delajo učenci pri nalogah pisnega 

deljenja? 

Raziskovalno vprašanje 5: Ali so vrste napak pri nalogah pisnega deljenja odvisne od 

uspešnosti učencev pri matematiki? 

Raziskovalno vprašanje 6: Ali uspešnost učencev pri matematiki vpliva na čas reševanja 

nalog pisnega deljenja? 

 

Hipoteza 1: Pri pisnem deljenju se učenci najpogosteje srečujejo s težavami kratkotrajnega in 

dolgotrajnega pomnjenja, zaradi česar pride do motnje priklica podatkov. 

Hipoteza 2: Učenci v 5. razredu najpogosteje rešujejo naloge pisnega deljenja s priklicem 

aritmetičnih dejstev. 

Hipoteza 3: Vrsta izbrane strategije je odvisna od uspešnosti učencev pri matematiki: manj 

uspešni učenci rešujejo naloge pisnega deljenja na daljši način in s pomožnimi računi, bolj 

uspešni pa na krajši način in brez pomožnih računov. 

Hipoteza 4: Učenci pri nalogah pisnega deljenja najpogosteje delajo napake pri priklicu 

vrednosti (predvsem vrednosti delnih količnikov). 

Hipoteza 5: Vrste napak pri nalogah pisnega deljenja so odvisne od uspešnosti učencev pri 

matematiki: pri manj uspešnih učencih se pojavljajo napake osnovnih dejstev in algoritemske 

napake (orientacija in nepravilno podpisovanje), pri bolj uspešnih pa le napake pri priklicu 

vrednosti osnovnih dejstev, vendar v manjšem številu kot pri manj uspešnih učencih. 
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Hipoteza 6: Manj uspešni učenci rešujejo naloge pisnega deljenja dalj časa kot bolj uspešni 

učenci. 

 

5.3 RAZISKOVALNA METODOLOGIJA 
 

5.3.1 Metoda raziskovanja 
 

Uporabili smo kavzalno neeksperimentalno metodo pedagoškega raziskovanja. Kavzalno 

zato, ker smo s podatki, ki smo jih dobili z opazovanjem in z rešenimi preizkusi znanja 

najprej analizirali stanje po obravnavi pisnega deljenja, nato pa smo s pomočjo vseh 

pridobljenih podatkov poiskali tudi vzroke za obstoječe stanje.   

 

5.3.2 Instrument in tehnike zbiranja podatkov 
 

Podatke v raziskavi smo zbrali s pomočjo naslednjih tehnik in instrumentov: 

- preverjanje znanja, pri čemer smo uporabili preizkus znanja (Priloga 1); 

- strukturirano opazovanje, kjer smo uporabili opazovalni list (Priloga 2); 

- razgovor z učenci. 

 

5.3.4 Vzorec 
 

V raziskavo je bilo vključenih 16 učencev 5. razreda Osnovne šole Janka Kersnika Brdo in 

njene podružnične šole v Blagovici. Izmed 16 učencev je bilo 8 dečkov in 8 deklic. Učence 

smo glede na ocene, ki so jih predhodno pridobili pri učni temi Pisno deljenje, razdelili na 

bolj uspešne in manj uspešne. 
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Uspešnost učencev Ocena Število učencev 

 

Manj uspešni 

1 2 

2 5 

3 1 

 

Bolj uspešni 

4 2 

5 6 

                      

                     Tabela 3: Razdelitev učencev na bolj in manj uspešne glede njihove na ocene 

 

5.3.5 Postopek zbiranja podatkov 
 

Podatke za raziskavo smo zbirali na Osnovni šoli Janka Kersnika Brdo in na njeni 

podružnični šoli v Blagovici v času od 6. 6. 2011 do 17. 6. 2011. Raziskavo smo opravljali v 

5. razredu osnovne šole, v katerem so pisno deljenje že obravnavali, učenci pa so bili pri tej 

učni snovi predhodno tudi že ocenjeni. Na podlagi teh ocen smo s pomočjo učiteljic izbrali 

različno uspešne učence in jih razdelili med bolj in manj uspešne. Med bolj uspešne učence 

smo uvrstili tiste, ki so bili pri pisnem deljenju ocenjeni z oceno odlično ali prav dobro, med 

manj uspešne pa tiste, ki so bili ocenjeni z ocenami dobro, zadostno in nezadostno.  

Pred pričetkom raziskovanja sem se učencem predstavila, nato pa sem jih še nekajkrat 

obiskala v razredih, da so me spoznali in se navadili moje prisotnosti. Raziskavo smo 

opravljali v mirnem prostoru, kjer učencev ni motil hrup, časovno jih nismo omejili, pred 

začetkom pa smo jim podali vsa potrebna navodila. 

Vsak učenec je individualno reševal preizkus znanja z nalogami pisnega deljenja. Ob 

reševanju preizkusa smo izvajali opazovanje učenčevih strategij, merili čas reševanja 

posamezne naloge, na koncu pa opravili še razgovor z vsakim učencem o tem, na kakšen 

način je prišel do rezultatov pri posameznih nalogah. 

 

5.3.6 Opis instrumenta 
 

V empiričnem delu smo uporabili dva instrumenta. Prvi instrument je bil preizkus znanja z 

nalogami pisnega deljenja (Priloga 1). Preizkus znanja je vseboval dve nalogi in naj bi bil po 
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posvetu z dvema učiteljicama razrednega pouka rešljiv v eni šolski uri. Prva naloga je 

vključevala pet različnih računov pisnega deljenja, ki so se stopnjevali po zahtevnosti 

procedure reševanja:  

- Pri prvem računu smo preverjali pisno deljenje štirimestnega deljenca z 

enomestnim deliteljem, kjer je bila prva števka deljenca večja od delitelja. Račun 

je bil brez ostanka, zato smo pri preizkusu lahko preverili računsko operacijo 

množenja, seštevanja pa ne. 

- Pri drugem računu smo preverjali pisno deljenje petmestnega deljenca z 

enomestnim deliteljem, kjer je bila prva števka deljenca manjša od delitelja. Pri 

tem računu je bil vmesni deljenec manjši od delitelja, zato je količnik vseboval 

števko 0. Račun je imel ostanek, zato smo pri preizkusu lahko preverili še računski 

operaciji množenja in seštevanja. 

- Z naslednjim računom smo preverjali pisno deljenje petmestnega deljenca z 

večkratnikom števila 10, pri katerem sta bili prvi dve števki deljenca manjši od 

delitelja. Deljenec je vseboval števko 0. Račun je imel ostanek, zato smo pri 

preizkusu lahko preverili še računski operaciji množenja in seštevanja. 

- Pri četrtem računu smo preverjali pisno deljenje petmestnega deljenca z 

dvomestnim deliteljem, kjer sta bili prvi dve števki deljenca večji od delitelja. 

Deljenec je vseboval števko 0. Račun je imel ostanek, zato smo pri preizkusu 

lahko preverili še računski operaciji množenja in seštevanja. 

- Pri zadnjem računu pa smo preverjali pisno deljenje šestmestnega deljenca z 

dvomestnim deliteljem, kjer sta bili prvi dve števki deljenca manjši od delitelja. Pri 

tem računu je bil vmesni deljenec manjši od delitelja, zato je količnik vseboval 

števko 0. Račun je imel ostanek, zato smo pri preizkusu lahko preverili še računski 

operaciji množenja in seštevanja. 

Druga naloga je vključevala besedilno nalogo z dvema vprašanjema. Pri tej nalogi smo 

preverjali razumevanje kratkega besedila in pisno računanje vseh štirih računskih operacij. 

- Pri prvem vprašanju smo preverjali pisno deljenje šestmestnega deljenca z 

enomestnim deliteljem, kjer je bila prva števka deljenca večja od delitelja. Račun 

je bil brez ostanka, zato smo lahko pri preizkusu preverili računsko operacijo 

množenja, seštevanja pa ne. 
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- Pri drugem vprašanju pa smo preverjali računske operacije odštevanja, deljenja in 

množenja. Pri preverjanju pisnega deljenja je bil račun sestavljen iz šestmestnega 

deljenca in dvomestnega delitelja, kjer sta bili prvi dve števki deljenca manjši od 

delitelja. Pri tem računu je bil vmesni deljenec manjši od delitelja, zato je količnik 

vseboval števko 0. Račun je bil brez ostanka. 

 

Drugi instrument, ki smo ga uporabili v raziskavi, je bil opazovalni list (Priloga 2). 

Opazovalni list je bil razdeljen na naloge in primere, kot je bil sestavljen tudi preizkus znanja. 

Vsaka naloga je imela svojo tabelo, v katero smo lahko za vsako računsko operacijo, ki ga je 

vseboval določen primer, vpisovali in označevali, katere strategije (materialne strategije, 

verbalne strategije ali priklic aritmetičnih dejstev) so uporabljali učenci, koliko časa so 

reševali posamezne primere in naša druga opažanja. Na podlagi razgovorov z učenci smo v 

tabeli v polje »način reševanja« opisali tudi, na kakšen način so učenci reševali posamezne 

primere, s čimer smo lahko dopolnili in potrdili naša opažanja med učenčevim reševanjem 

nalog. 

 

5.3.7 Postopek obdelave podatkov 
 

Za obdelavo podatkov smo potrebovali rešene preizkuse znanja in opazovalne liste vseh 

sodelujočih učencev v raziskavi. S pomočjo opazovalnih listov smo dobili podatke, ki so se 

nanašali na prvo, drugo, tretje in šesto raziskovalno vprašanje. Vsa zapisana opažanja (ki so se 

nanašala na težave pri pisnem deljenju, strategije in čas reševanja nalog) smo kategorizirali, 

nato pa zapisali pogostost pojavljanja posamezne kategorije. Z dobljenimi podatki smo 

oblikovali frekvenčne tabele po eni in po dveh spremenljivkah in jih vključili v empirični del. 

Podatke, ki so se nanašali na četrto in peto raziskovalno vprašanje (napake pri pisnem deljenju 

in povezava napak z uspehom učencev), pa smo dobili s pomočjo preizkusov znanja. Rešene 

preizkuse smo pregledali, napake, ki so se pojavile pri posameznih nalogah, pa smo uvrstili v 

različne skupine. Ugotovili smo pogostost posameznih napak in oblikovali frekvenčne tabele 

po eni in po dveh spremenljivkah ter jih prav tako vključili v empirični del. 
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5.4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
 

Rezultate smo predstavili tabelarično in grafično glede na zastavljena raziskovalna vprašanja. 

5.4.1 Prvo raziskovalno vprašanje : S katerimi težavami se učenci najpogosteje srečujejo 

pri pisnem deljenju? 

 

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

učencev ob reševanju preizkusa in s pomočjo rešenih nalog pisnega deljenja. Ugotavljali smo, 

koliko učencev, ki so bili zajeti v raziskavo, je imelo težave pri reševanju nalog pisnega 

deljenja, s katerimi težavami so se najpogosteje srečevali in kako je uspešnost učencev 

povezana z vrstami težav, ki so se pojavile. 

 

Težave, s katerimi so se srečevali učenci med reševanjem preizkusa z nalogami pisnega 

deljenja, smo razdelili v naslednje skupine: 

0 = težav ni bilo opaziti; 

A = slabše kratkotrajno in dolgotrajno pomnjenje (moten je bil priklic podatkov pri 

poštevanki in količnikih); 

B = kratkotrajna pozornost in zbranost (učenci so bili impulzivni, nezbrani, spregledali ali 

zamenjali so računske znake, preskakovali so števila, niso dokončali računov, prehajali so z 

računa na račun, preden so jih dokončno izračunali); 

C = težave z razumevanjem besedilne naloge (besedilne naloge niso reševali, uporabili so 

napačno operacijo, uporabili so napačne podatke). 

 

Težavi A in B smo poimenovali tako, kot ju je poimenovala Kavklerjeva (1991) pri razdelitvi 

težav pri pisnem računanju. 
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Tabela 4: Razporeditev vrste težav pri pisnem deljenju v odvisnosti od uspešnosti učencev 

Uspešnost učencev 
 

Vrsta težave 

Bolj uspešni učenci Manj uspešni učenci Skupaj 

f f [%] f f [%] f f [%] 

0 6 37,50 1 6,25 7 43,75 

A 1 6,25 / / 1 6,25 

B 1 6,25 / / 1 6,25 

C / / / / / / 

A, C / / 1 6,25 1 6,25 

B, C / / 2 12,50 2 12,50 

A, B, C / / 4 25,00 4 25,00 

Skupaj 8 50,00 8 50,00 16 100,00 

 

Težave pri reševanju nalog pisnega deljenja je bilo opaziti pri dobri polovici učencev (56,25 

%), ki so sodelovali pri raziskavi, pri ostalih učencih (43,75 %) pa težav ni bilo opaziti. 

Večina bolj uspešnih učencev (37,50 %) težav pri pisnem deljenju ni imela, medtem ko le pri 

enem izmed manj uspešnih učencev (6,25 %) težav nismo opazili. Pri bolj uspešnih učencih 

smo le pri enem učencu opazili težavo, ki se nanaša na slabše kratkotrajno in dolgotrajno 

pomnjenje (A) in pri enem težavo, ki se nanaša na kratkotrajno pozornost in zbranost (B). Pri 

manj uspešnih učencih, ki so imeli težave pri pisnem deljenju, pa ni bilo opaziti le po ene 

posamezne težave, ampak kombinacijo dveh (A, C in B, C) ali vseh treh (A, B, C) težav 

skupaj. Največ manj uspešnih učencev (25,00 %) se je pri reševanju preizkusa znanja soočalo 

s kombinacijo vseh treh vrst opaženih težav. 

Iz tabele 4 je razvidno, da je imelo 9 od 16 sodelujočih učencev težave pri reševanju nalog 

pisnega deljenja. Pri teh 9 učencih smo opazili 20 pojavitev treh različnih težav, katerih 

pogostost pojavljanja prikazuje graf 1. 
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Graf 1: Pogostost pojavljanja težav pri pisnem deljenju 

 

Pri pojavljanju težav učencev ni nobena posebno izstopala, saj vsaka predstavlja približno eno 

tretjino vseh opaženih težav. Prva hipoteza pravi, da se učenci pri pisnem deljenju 

najpogosteje srečujejo s težavami kratkotrajnega in dolgotrajnega pomnjenja, zaradi česar 

pride do motnje priklica podatkov. To hipotezo lahko na podlagi ugotovitev raziskave 

ovržemo, saj so se težave pojavljale dokaj enakomerno, težava A (slabše kratkotrajno in 

dolgotrajno pomnjenje) pa se je v tem primeru pojavila celo najmanjkrat. 

Izmed štirih težav pri pisnem računanju, ki jih navaja Kavklerjeva (1991), smo pri učencih 

zasledili dve: slabše kratkotrajno in dolgotrajno pomnjenje ter kratkotrajna pozornost in 

zbranost. Pri večjem številu učencev pa bi verjetno lahko opazili tudi druge vrste težav pri 

pisnem računanju, kot so: slabša prostorska orientacija, slabše vidno razlikovanje in druge 

težave. 

Zgornje ugotovitve bi lahko upoštevali predvsem učitelji in starši učencev petega razreda, saj 

bi lažje ugotovili, s katerimi težavami se njihovi učenci oz. otroci srečujejo pri pisnem 

računanju (deljenju). S tem, ko bi bili učitelji in starši seznanjeni s težavami njihovih učencev 

oz. otrok, bi lahko lažje našli tudi ustrezne rešitve za težave, s čimer bi zmanjšali tudi število 

napak, ki jih delajo učenci. 
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5.4.2 Drugo raziskovalno vprašanje: Katere strategije reševanja nalog pisnega deljenja 
uporabljajo učenci v 5. razredu najpogosteje? 
 

Rezultate, ki se nanašajo na drugo raziskovalno vprašanje, smo prav tako pridobili z 

opazovanjem učencev pri reševanju preizkusa in z razgovorom z njimi, pri katerem so 

razložili postopek, na kakšen način so prišli do določenih rezultatov. 

 

Strategije, ki so jih uporabljali učenci ob reševanju preizkusa z nalogami pisnega deljenja, so 

bile: 

A = materialne strategije (učenci so računali s pomočjo prstov na rokah); 

B = verbalne strategije (učenci so glasno šteli in računali); 

C = uporaba drugih operacij: 

C1 = pomožni računi, ki so napisani posebej – množenje (le pri računih 

deljenja  z 2-mestnim deliteljem); 

C2 = pomožni računi, ki so napisani posebej – množenje (pri različnih računih 

deljenja); 

C3 = pomožni računi, ki so napisani posebej – odštevanje; 

C4 = računanje na daljši način – odštevanje (računi odštevanja niso napisani 

posebej); 

Č = priklic aritmetičnih dejstev; 

D = drugo (učenci so pri nekaterih računih z dvomestnim deliteljem s prsti pokrili enice 

vmesnega deljenca in enice delitelja, nato pa so delili prikazan račun). 
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Tabela 5: Razporeditev uporabljenih strategij pri pisnem deljenju 

Vrsta strategije Pogostost pojavljanja strategij 
f f [%] 

A 7 13,46 
B 9 17,31 

 
C 
 

C1 2 3,85 
C2 8 15,38 
C3 2 3,85 
C4 9 17,31 

Č 11 21,15 
D 4 7,69 

Skupaj 52 100,00 
 

V raziskavi smo opazili 52 pojavitev strategij, ki smo jih razvrstili v 8 različnih skupin. Vsak 

od 16 sodelujočih učencev je pri reševanju nalog pisnega deljenja uporabljal več kot eno vrsto 

strategije. Najpogosteje uporabljena strategija (21,15 %) je bila priklic aritmetičnih dejstev.  S 

to ugotovitvijo lahko potrdimo našo drugo hipotezo, ki pravi, da učenci v 5. razredu 

najpogosteje rešujejo naloge pisnega deljenja s priklicem aritmetičnih dejstev. Tako verbalnih 

strategij (B) kot tudi uporabe drugih operacij (odštevanja) pri računanju na daljši način (C4) 

so se učenci posluževali v enakem deležu (17,31 %). Ostale strategije so bile uporabljene v 

manjšem številu. Najredkeje uporabljeni strategiji (katerih delež pojavljanja je bil 3,85 %) pa 

sta se navezovali na uporabo drugih operacij: množenje pri pomožnih računih, ki so se 

navezovali na račune deljenja z dvomestnimi delitelji (C1), in odštevanje pri pomožnih 

računih, ki so bili zapisani posebej (C3). 

Rezultati drugega raziskovalnega vprašanja, ki se sicer navezujejo na strategije reševanja 

nalog pisnega deljenja, potrjujejo tudi ugotovitve Kavklerjeve (1996/1997), ki se strinja s tem, 

da učenci pri pisnem računanju najpogosteje uporabljajo priklic aritmetičnih dejstev. 

Ugotovitve, ki se navezujejo na strategije reševanja nalog pisnega deljenja, so lahko v pomoč 

predvsem učiteljem, ki v četrtem in petem razredu poučujejo pisno deljenje. Učitelji, ki 

poznajo strategije učencev pri pisnem deljenju, lahko učencem pomagajo pri učenju 

učinkovitejših strategij (svetovanje, možnost uporabe različnih pripomočkov …).  
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5.4.3 Tretje raziskovalno vprašanje: Ali je vrsta izbrane strategije povezana z 
uspešnostjo učencev pri matematiki? 
 

Rezultate za tretje raziskovalno vprašanje smo pridobili tako kot pri drugem raziskovalnem 

vprašanju, le da smo rezultate iz tabele 5 še dodatno razčlenili glede na uspešnost učencev. 

 

Tabela 6: Razporeditev uporabljenih strategij pri pisnem deljenju v odvisnosti od uspešnosti učencev 

Uspešnost učencev 
 

Vrsta strategije 

Bolj uspešni učenci Manj uspešni učenci 
f f [%] f f [%] 

A / / 7 13,46 
B 1 1,92 8 15,38 

 
C 

C1 2 3,85 / / 
C2 2 3,85 6 11,54 
C3 1 1,92 1 1,92 
C4 6 11,54 3 5,77 

Č 8 15,38 3 5,77 
D / / 4 7,69 

Skupaj 20 38,46 32 61,54 
 

Iz tabele 6 je razvidno, da so manj uspešni učenci uporabljali kar 61,54 % vseh opaženih 

strategij, bolj uspešni pa 38,46 %. Tudi pri uporabi posameznih vrst strategij je med bolj in 

manj uspešnimi učenci prišlo do opazne razlike. Materialne (A) in verbalne strategije (B) je 

uporabljala večina manj uspešnih učencev, bolj uspešni pa se teh strategij skoraj niso 

posluževali. Priklic aritmetičnih dejstev (Č) so uporabljali vsi bolj uspešni učenci (15,38 %), 

manj uspešni pa so se te strategije lotevali v manjšem deležu (5,77 %). Poleg strategije Č, je 

bila pri bolj uspešnih v velikem deležu (11,54 %) uporabljena tudi strategija C4, ki predstavlja 

računanje na daljši način. 

Hipoteza, ki se nanaša na tretje raziskovalno vprašanje, pravi, da je vrsta izbrane strategije 

odvisna od uspešnosti učencev pri matematiki: manj uspešni učenci rešujejo naloge pisnega 

deljenja na daljši način in s pomožnimi računi, bolj uspešni pa na krajši način in brez 

pomožnih računov. To hipotezo lahko na podlagi zgornjih rezultatov delno potrdimo. 

Potrdimo lahko glavni del hipoteze, ki pravi, da je vrsta izbrane strategije odvisna od 

uspešnosti učencev pri matematiki, saj so bolj uspešni učenci v večjem deležu uporabljali 

strategijo Č, za uporabo katere je potrebno predznanje poštevanke in iskanje količnikov, manj 

uspešni učenci pa strategiji A in B, pri katerih ni potrebnega prej omenjenega predznanja. 
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Potrdimo lahko tudi to, da manj uspešni učenci pri pisnem deljenju pogosteje pišejo pomožne 

račune, ki so napisani posebej (13,46 %), kot bolj uspešni učenci (9,62 %), vendar ta razlika 

med njimi ni zelo izrazita. Predvidevanja, da manj uspešni učenci rešujejo naloge pisnega 

deljenja na daljši način, bolj uspešni pa na krajšega, pa ne moremo potrditi, saj učenci niso 

uporabljali pričakovanih strategij. V našem primeru je daljši način deljenja uporabljalo še 

enkrat več bolj uspešnih (11,54 %), kot ga je uporabljalo manj uspešnih učencev (5,77 %). 

Rezultate, ki se nanašajo na tretje raziskovalno vprašanje, si lahko razlagamo na različne 

načine, vendar pa ni nujno, da je eden izmed načinov ta, da učenci še niso dosegli stopnje 

usvojitve računanja na kratek način, saj so pred izvedbo raziskave že zaključili z vsebino 

pisnega deljenja. Dobljene rezultate si torej lahko razlagamo nekoliko drugače. Ena od 

možnih razlag bi lahko bila, da se je tistim bolj uspešnim učencem, ki so računali na daljši 

način, zdela to varnejša strategija od računanja na krajši način, kar pomeni, da so bili pri 

računanju na daljši način bolj prepričani, da bodo naloge pisnega deljenja rešili pravilno, kljub 

temu, da znajo računati na krajši način. Na odločitev o načinu računanja je morda vplivalo 

tudi to, da učenci pri reševanju preizkusa znanja niso bili časovno omejeni, zato so izbrali 

daljši način računanja. Tudi način obravnave pisnega deljenja v šoli je zelo povezan s tem, na 

kateri način bodo učenci delili. V primeru, da učitelj učencem zelo nazorno prikaže računanje 

na daljši način, računanje na krajšega pa le na hitro predstavi, potem se verjetno več (tudi bolj 

uspešnih) učencev odloči za računanje na daljši način. Verjetno bi se rezultati, ki se nanašajo 

na tretje raziskovalno vprašanje, nekoliko spremenili (bolj uspešni učenci bi v večjem številu 

reševali naloge pisnega deljenja na krajši način, kot pa na daljšega), če bi v raziskavo vključili 

večji vzorec učencev (z različnih šol). 

Tudi ugotovitve tretjega raziskovalnega vprašanja se povezujejo s teoretičnim izhodiščem 

Kavklerjeve (1996/1997), ki pravi, da priklic aritmetičnih dejstev pogosteje uporabljajo bolj 

uspešni učenci, kot tisti, ki so pri matematiki manj uspešni. Učenci, ki imajo pri matematiki 

težave, po navadi počasneje usvojijo stopnjo priklica aritmetičnih dejstev, lahko pa te stopnje 

tudi ne dosežejo. 

Rezultati nam kažejo, da enako stari učenci pri reševanju nalog pisnega deljenja uporabljajo 

različne strategije. Učitelji morajo biti pri tem zelo pozorni, da ne hitijo preveč k usvojitvi 

stopnje priklica aritmetičnih dejstev, saj tako lahko preskočijo vmesne korake, ki so nujno 

potrebni za doseg priklica dejstev (predvsem manj uspešni učenci potrebujejo več konkretnih 

ponazoril, da lahko nato usvojijo avtomatizacijo aritmetičnih dejstev). 
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5.4.4 Četrto raziskovalno vprašanje: Katere napake najpogosteje dejalo učenci pri 
nalogah pisnega deljenja? 
 

Pri odgovarjanju na četrto raziskovalno vprašanje, smo podatke pridobili iz preizkusov 

znanja, ki so jih rešili učenci. Napake, ki so jih naredili učenci, smo razdelili na napake pri 

računih pisnega deljenja in na napake pri preizkusih ter drugih računih, ki so se nanašali na 

besedilno nalogo. 

Napake, ki so jih učenci naredili pri računih pisnega deljenja, smo razvrstili v spodnje 

skupine, pri čemer smo se oprli na Engelhardtovo klasifikacijo napak pri računanju (1977) iz 

teoretičnega dela. Pri nekaterih napakah gre za prepletanje več vrst napak, zato je težko 

enoznačno opredeliti glavni vzrok za napako. 

Tabela 7: Vrste in primeri napak, ki so nastale pri računih pisnega deljenja 

VRSTE NAPAK OPIS PRIMERI 
Napake pri priklicu 
vrednosti 

Napake pri iskanju 
delnih količnikov, 
napake pri vmesnem 
množenju, odštevanju 
in pri vmesnih 
sestavljenih računih 
(množenje in 
seštevanje). 

Napaka pri iskanju delnih količnikov  
(68 : 53 = 5, 30 : 53 = 6,  
56 : 53 = 8, 58 : 53 = 6): 

 
 
Napaka pri vmesnem množenju  
(2 · 53 = 103): 
 

 

 
 
Napaka pri vmesnem odštevanju  
(570 – 567 = 13): 
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Napaka pri vmesnem sestavljenem 
računu (9 · 7 + 4 = 63): 
 

 
 

 
Neustrezen postopek 
(napačen izbor 
začetnega števila, ki ga 
delimo) 

Nepoznavanje 
postopka: učenci so 
delili preveliko ali 
premajhno število. 
 
Napake pri deljenju 
prevelikega in 
premajhnega števila: 
nepoznavanje postopka 
pri deljenju prevelikega 
števila (v prvem 
primeru za začetek 
deljenja zadošča že 
prva števka deljenca, 
drugi primer pa 
prikazuje deljenje tako 
velikega števila, da je 
vmesni količnik 
dvomestno število) in  
pri deljenju 
premajhnega števila (v 
tem primeru pa so za 
začetek deljenja 
potrebne prve tri števke 
deljenca). 
 
Ta vrsta napake je 
posledica predhodne 
napačne ocene 
vmesnega količnika 

Deljenje prevelikega števila 
(89 : 6 = 4): 
 

 

Nepoznavanje postopka: učenec ni 
opazil, da za začetek deljenja zadošča že 
prva števka deljenca). 
 
Učenec je v naslednjem primeru delil 
tako veliko število, da je v delni količnik 
zapisal dvomestno število: 
 

 
 
 
Napaka pri deljenju premajhnega števila 
(39 : 60 = 6): 
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(prepletanje z napako 
pri priklicu vrednosti). 

 

 
Nepoznavanje postopka: učenec ni 
opazil, da za začetek deljenja potrebuje 
prve tri števke. 

Napačno podpisovanje Prepis dveh števk 
naenkrat, izpustitev ene 
števke, prepis ene 
števke dvakrat. 

Primer dveh vrst napak: prepis dveh 
števk naenkrat in prepis ene števke 
dvakrat. Učenec je v tem primeru 
naenkrat prepisal števki 7 in 4, števko 4 
pa je nato prepisal še enkrat. 
 

 
 
Izpustitev ene števke (učenec je pri 
podpisovanju izpustil števko 6): 
 
 

 
Število 0 (v količniku) Brez zapisa števila 0 v 

delni količnik (prepis 
dveh števk iz deljenca 
naenkrat), ponovljeni 
zapis števila 0 v delnem 
količniku, brez prepisa 
ostanka pri delnem 
količniku 0. 

Brez zapisa števila 0 v delni količnik: 
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Učenec  je pri vmesnem ostanku, ki je bil 
manjši od delitelja, iz deljenca prepisal 
dve števki naenkrat. Tako je namesto  
2 : 7 = __, delil 29 : 7 = __. 
 
Ponovljeni zapis števila 0 v delnem 
količniku: 

 

Učenec je v delni količnik število 0 
zapisal dvakrat. 
 
Brez prepisa ostanka pri delnem 
količniku 0: 

 

 

Učenec je pri delnem količniku pozabil 
prepisati vmesni ostanek 2. 

Nepopolnost Nedokončani računi: 
učenci so nekatere 
račune opustili sredi 
reševanja; pri nekaterih 
primerih so učenci  
prepis zadnje števke iz 
deljenca smatrali že za 
ostanek, namesto da bi 
delili naprej). 

Primer nedokončanega računa (učenec je 
račun opustil sredi reševanja): 

 

Primer nedokončanega računa, pri 
katerem je učenec vmesni ostanek in 
prepis zadnje števke iz deljenca smatral 
za končni ostanek: 
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Nerešena naloga Učenci naloge niso 
reševali. 

Učenci nekaterih nalog niso reševali: 

 
Neustrezen ostanek Končni ostanek večji 

od delitelja, pogosto 
tudi vmesni ostanki 
večji od delitelja. 
 
 

Primer, kjer so tako vmesni ostanki kot 
končni ostanek neustrezni (so večji od 
delitelja): 

 
Premalo števk v 
količniku 

Pogosto posledica 
prevelikega končnega 
ostanka. 
 
Napaka je povezana z 
napako neustrezen 
ostanek. 

Premalo števk v količniku (količnik je 
namesto štirimestno število trimestno 
število): 

 
Opustitev (števke) 
 
 

Opustitev skrajno leve 
števke (pri vmesnem 
odštevanju). 
 
 
Ta vrsta napake se 
prepleta tudi z napako 
pri priklicu vrednosti. 

Opustitev skrajno leve števke (pri 
vmesnem odštevanju): 
 

 
Pri odštevanju 68 – 53 = __, je učenec pri 
rezultatu opustil skrajno levo števko 1. 

Zamenjava simbola Zapis simbola · 
namesto :. 
 
 
 

Zamenjava simbola: 

 

Učenec je račun nastavil za operacijo 
deljenja (enačaj, oznaka treh števk za 
deljenje, račun ni podčrtan), vendar je 
namesto simbola : nastavil simbol ·. 
 
V tem primeru se prepleta več vrst napak: 
zamenjava simbola, uporaba napačnega 
števila, nerešena naloga. 

Zamenjava števke Račun nastavljen z 
napačno števko 
(deljenje s 5 namesto s 
4). 

Zamenjava števke: 
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Učenec je za delitelja nastavil števko 5 
namesto števko 4. 
 
Ta primer vključuje tudi napako 
nepopolnost. 

Uporaba napačnih 
podatkov 

Uporaba podatkov (za 
nastavitev računa), ki 
jih naloga ne vsebuje, 
uporaba podatkov iz 
naslednje naloge. 

Uporaba napačnih podatkov (učenec je za 
število, ki v račune predstavlja deljenec, 
uporabil podatek iz naslednje naloge): 
 

 

 
Ta primer vključuje tudi napako 
nepopolnost. 

Neustreznost operacije Operacija seštevanja 
namesto deljenja. 

Neustreznost operacije (učenec je poleg 
napačnih podatkov uporabil operacijo 
seštevanja namesto operacije deljenja): 

 
 

Tabela 8: Pogostost pojavljanja posameznih vrst napak pri pisnem deljenju 

Vrste napak f f [%] 
Napake pri priklicu vrednosti 50 45,9 
Neustrezen postopek (napačen izbor začetnega 
števila, ki ga delimo) 

5 4,6 

Napačno podpisovanje 5 4,6 
Število 0 (v količniku) 6 5,5 
Nepopolnost 15 13,8 
Nerešena naloga 7 6,4 
Neustrezen ostanek 9 8,3 
Premalo števk v količniku 5 4,6 
Opustitev 1 0,9 
Zamenjava simbola 1 0,9 
Zamenjava števke 1 0,9 
Uporaba napačnih podatkov 3 2,7 
Neustreznost operacije 1 0,9 
Skupaj 109 100,0 
 

Izmed vseh vrst napak, ki so jih naredili učenci pri nalogah pisnega deljenja, je bilo skoraj 

polovica (45,9 %) napak pri priklicu različnih vrednosti. Naslednji najštevilčnejši napaki sta 

bili nepopolnost (13,8 %) in neustrezen ostanek (8,3 %). Ostale napake so bile manj številčne, 
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le po en primer je nastal pri naslednjih napakah: opustitev, zamenjava simbola, zamenjava 

števke in neustreznost operacije.  

Tabela 9: Pogostost pojavljanja vrste napak pri priklicu vrednosti pri pisnem deljenju 

Napake pri priklicu vrednosti f f [%] 

Priklic delnih količnikov 33 66,0 

Priklic razlike (pri vmesnem odštevanju) 5 10,0 

Priklic produkta (pri vmesnem množenju) 6 12,0 

Priklic vrednosti pri vmesnih sestavljenih računih (množenje 

in seštevanje) 

6 12,0 

Skupaj 50 100,0 

 

Napake, ki se navezujejo na priklic vrednosti, smo razdelili v štiri skupine. Med vsemi je 

najbolj izstopala napaka, ki se je navezovala na priklic delnih količnikov, saj predstavlja dve 

tretjini (66,0 %) vseh teh napak. Ostale tri skupine so bile narejene v manjšem številu in sicer 

vsaka od njih predstavlja 10,0—12,0 % napak pri priklicu vrednosti. 

Četrto hipotezo, ki pravi, da učenci pri nalogah pisnega deljenja najpogosteje delajo napake 

pri priklicu vrednosti (predvsem vrednosti delnih količnikov), lahko na podlagi dobljenih 

podatkov potrdimo. Skoraj polovica vseh napak (45,9 %), ki so jih naredili učenci pri 

nalogah pisnega deljenja, se navezujejo na napake pri priklicu vrednosti. Od vseh napak pri 

priklicu vrednosti, pa se je kar 66,0 % napak navezovalo na priklic delnih količnikov. 

 

Napake, ki so jih učenci naredili pri preizkusih in drugih računih (računih, ki so se nanašali na 

besedilno nalogo), smo razvrstili v spodnje skupine. 

Tabela 10: Vrste in primeri napak, ki so nastali pri preizkusih in računih pri besedilni nalogi 

Vrste napak Opis Primeri 
Brez preizkusa Učenci preizkusa niso 

reševali. 
/ 

Napaka pri priklicu vrednosti Napake pri priklicu 
zmnožkov, vsote in razlike. 

Napaka pri priklicu dejstev: 
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Učenec je pri računanju 
napravil napako pri priklicu 
dejstev:  
6 · 4 + 1 = 8. 

Napačno podpisovanje Podpisovanje desetic ostanka 
pod enice, enice pa 
zamaknjeno v desno 
(posledica napačnega 
podpisovanja je napačno 
seštevanje). Pri enem 
primeru je bil rezultat 
naključno pravilen. 
 

Napačno podpisovanje 
(učenec je desetice ostanka 
podpisal pod enice zmnožka, 
enice ostanka pa je zamaknil 
v desno): 

 
Opustitev skrajno leve števke Učenci so opustili skrajno 

levo števko (pri množenju in 
odštevanju). 

Opustitev skrajno leve števke 
(učenec je pri računanju 
računa 5 · 5 + 3 = 18 zapisal 
le števko 8, števke 1 pa ni 
zapisal): 

 
Opustitev skrajno desne 
števke 

Učenci so opustili skrajno 
desno števko (pri seštevanju). 

Učenec je pri seštevanju 
opustil skrajno desno števko 
0, ki bi morala predstavljati 
enice: 

 
Zanemarjanje prenosa 
desetiških enot 

Ni bilo opravljenega prenosa 
desetiških enot, kjer bi bilo to 
potrebno. 

Zanemarjanje prenosa 
desetiških enot (učenec ni 
opravil prenosa pri računanju 
3 · 6 + 2 = 18 � ni prenesel 
števke 2): 

 
Nepopolnost Nedokončani računi pri 

množenju in seštevanju 
(nepopolnost pri seštevanju 
ostanka, učenci ostanka niso 
prišteli, niso izračunali do 
končnega rezultata, množili 

Nepopolnost pri računu 
seštevanja: 
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le z deseticami drugega 
faktorja). 

 
Izguba simbola Izguba simbola + (nastavitev 

računa in dobljen rezultat pa 
sta bila v opaženih primerih 
kljub izgubi simbola + 
pravilna). 

Učenec pri reševanju 
preizkusa (množenje 
faktorjev in prištevanje 
ostanka) ni zapisal simbola + 
(med zmnožkom in 
ostankom): 

 
Zamenjava simbola Pri preizkusu so učenci 

simbol · zamenjali s 
simbolom : (pri čemer so 
»delitelja« delili s števkami 
»deljenca«), simbol · 
zamenjali s simbolom : 
(računali pa ·). 
 
 
Pri navedenih primerih se 
poleg zamenjave simbola 
pojavljajo tudi druge napake: 
motnje (prvi primer) in 
priklic aritmetičnih dejstev 
(drugi primer). 

Učenec je zapisal simbol : pri 
operaciji množenja (računal 
je : tako, da je »delitelja« 
delil s števkami »deljenca«): 

 

Učenec je zapisal simbol : pri 
operaciji množenja (računal 
pa je ·): 

 
Motnje Pod napako motnje smo 

uvrstili primere, kjer se 
prepleta več vrst napak in 
kjer nismo mogli določiti le 
enega glavnega vzroka za 
storjeno napako. 
 

Učenec je dvakrat računal isti 
račun (ohranitev števk pri 
vmesni rešitvi – vrsta napake 
po Engelhardtu) in dodal 
operacijo seštevanja: 



Jamšek, S. (2011). Strategije reševanja nalog pisnega deljenja v 5. razredu osnovne šole. Diplomsko delo. 
Ljubljana: PeF UL. 

 

79 

 

 
Ohranitev števk/števil pri 
rešitvah (prepis števila ali 
števk iz računa v rešitev) 

Učenci so za rešitev prepisali 
celo število ali pa le nekatere 
od števk, vključene v račun 
(prepisano število ali 
prepisane števke pa ne 
predstavljajo pravilnega 
rezultata). 

Ohranitev števk 8 (8 + 2 = 8) 
in 3 (3 + 4 = 3) pri rešitvi: 

 
Pomanjkljiv prenos 
desetiških enot 

Zapis obeh števk vmesne 
rešitve, namesto da bi 
desetice prenesli naprej. 

Pomanjkljiv prenos 
desetiških enot (učenec je pri 
računanju 3 · 9 = __, zapisal 
rezultat 27, namesto da bi 2 
desetici prenesel naprej): 

 
Zamenjava operacije Zamenjava operacije 

odštevanja s seštevanjem. 
Zamenjava operacije 
odštevanja s seštevanjem: 

 
Napačen prenos desetiških 
enot 

Zapis desetic in prenos enic 
naprej, namesto zapisa enic 
in prenosa desetic naprej. 

Napačen prenos (pri 
računanju 7 · 9 + 4 = __, je 
učenec namesto 7 zapisal 
števko 6, 7 pa prenesel 
naprej: 

 
Nepravilno zaporedje Napačen vrstni red računanja 

(zgornjo števko odšteli od 
spodnje). 

Namesto 7 + __ = 10, je 
učenec računal 7 – 0 = 7. 
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Uporaba napačnih podatkov Učenci pri odštevanju 
uporabili napačne podatke. 

Učenec je pri operaciji 
odštevanja uporabil napačne 
podatke: 

 
 

Tabela 11: Pogostost pojavljanja napak pri preizkusih in računih pri besedilni nalogi 

Vrste napak f f [%] 
Brez preizkusa, brez drugih računov 34 42,50 
Napaka pri priklicu vrednosti 12 15,00 
Napačno podpisovanje 3 3,75 
Opustitev skrajno leve števke 2 2,50 
Opustitev skrajno desne števke 1 1,25 
Zanemarjanje prenosa 2 2,50 
Nepopolnost 7 8,75 
Izguba simbola 3 3,75 
Zamenjava simbola 4 5,00 
Motnje 2 2,50 
Ohranitev števk pri rešitvah 5 6,25 
Pomanjkljiv prenos desetiških enot 1 1,25 
Zamenjava operacije 1 1,25 
Napačen prenos desetiških enot 1 1,25 
Nepravilno zaporedje 1 1,25 
Uporaba napačnih podatkov 1 1,25 
Skupaj 80 100,00 
 

V primeru, da učenci niso zapisali preizkusa in vseh potrebnih računov za rešitev besedilne 

naloge, smo to šteli za napako in prav ta napaka se je pojavila pri največ primerih (42,50 %). 

Druga najštevilčnejša vrsta napake se je navezovala na priklic vrednosti (15,00 %), na 

nepopolnost pa se je nanašalo 8,75 % napak. Ostale vrste napak so bile storjene v manjšem 

številu. 

Ugotovitev, da se največ napak pri nalogah pisnega deljenja navezuje na priklic aritmetičnih 

dejstev, nam pove, da kar nekaj učencev petega razreda ni popolnoma avtomatiziralo 

aritmetičnih dejstev poštevanke, kar je predpogoj za priklic vrednosti delnih količnikov. Ti 

rezultati so pomembni predvsem za učitelje in starše tretješolcev, ki usvajajo poštevanko. 

Učitelji in starši lahko učencem pomagajo, da najprej popolnoma avtomatizirajo poštevanko, 

z usvojitvijo te stopnje pa učenci kasneje veliko lažje avtomatizirajo tudi priklic količnikov, 

kar je zelo pomembno pri pisnem deljenju v četrtem in petem razredu. Četrtošolci in 
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petošolci, ki nimajo popolnoma avtomatizirane poštevanke, morajo to stopnjo doseči sami 

(oz. s pomočjo staršev), učitelji pa jim težje pomagajo, saj je njihova naloga, da jih naučijo 

pisno deliti, za kar pa morajo učenci imeti že usvojeno avtomatizacijo za priklic produktov 

poštevanke in priklic količnikov. Rezultati v tabeli 11 nam prikazujejo tudi, da učenci v kar 

velikem številu ne čutijo potrebe po pisanju preizkusov, kljub temu da jih pri pouku na to 

navaja učitelj in kljub navodilom, ki so zahtevala zapis preizkusa.  

 

5.4.5 Peto raziskovalno vprašanje: Ali so vrste napak pri nalogah pisnega deljenja 
odvisne od uspešnosti učencev pri matematiki? 
 

Na peto raziskovalno vprašanje smo lahko odgovorili s pomočjo rezultatov iz četrtega 

raziskovalnega vprašanja, ki smo jih dodatno razčlenili glede na uspešnost učencev. 

Tabela 12: Razporeditev vrste napak pri pisnem deljenju v odvisnosti od uspešnosti učencev 

Uspešnost učencev 

 

Vrste napak 

Bolj uspešni učenci Manj uspešni učenci 

f f [%] f f [%] 

Napake pri priklicu vrednosti 3 2,8 47 43,1 

Neustrezen postopek / / 4 3,7 

Napačno podpisovanje 5 4,6 / / 

Število 0 (v količniku) 4 3,7 2 1,8 

Zapis dveh števk naenkrat v količnik / / 1 0,9 

Nepopolnost / / 15 13,8 

Nerešena naloga / / 7 6,4 

Neustrezen ostanek / / 9 8,3 

Premalo števk v količniku / / 5 4,6 

Opustitev / / 1 0,9 

Zamenjava simbola / / 1 0,9 

Zamenjava števke / / 1 0,9 

Uporaba napačnih podatkov / / 3 2,8 

Neustreznost operacije / / 1 0,9 

Skupaj 12 11,0 97 89,0 
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Pri deležu napak pri nalogah pisnega deljenja je v primerjavi med bolj in manj uspešnimi 

učenci prišlo do velike razlike, saj so bolj uspešni učenci naredili 11,0 % vseh napak, manj 

uspešni pa kar 89,0 %. Skoraj polovica vseh napak so bile napake, ki so se nanašale na priklic 

vrednosti, vendar so se od tega skoraj vse pojavile pri manj uspešnih učencih (43,1 %), pri 

bolj uspešnih učenih pa jih je bilo le 2,8 %. Napačno podpisovanje je bila edina napaka, ki se 

je pojavila le pri bolj uspešnih učencih (4,6 %), pri manj uspešnih učencih pa je ni bilo 

opaziti. Tudi napaka, ki se je nanašala na število 0 v količniku, se je v več primerih pojavila 

pri bolj uspešnih učencih (3,7 %) kot pri manj uspešnih učencih (1,8 %). Vse ostale vrste 

napak so naredili le manj uspešni učenci, pri bolj uspešnih pa jih ni bilo opaziti. 

Peta hipoteza pravi, da so vrste napak pri nalogah pisnega deljenja odvisne od uspešnosti 

učencev pri matematiki: pri manj uspešnih učencih se pojavljajo napake osnovnih dejstev in 

algoritemske napake (orientacija in nepravilno podpisovanje), pri bolj uspešnih pa le napake 

pri priklicu vrednosti osnovnih dejstev, vendar v manjšem številu kot pri manj uspešnih 

učencih. Hipotezo lahko na podlagi zgornjih podatkov delno potrdimo. Ugotovili smo, da 

so vrste in število napak res odvisne od uspešnosti učencev. Bolj uspešni učenci naredijo 

številčno mnogo manj napak od manj uspešnih. Pri bolj uspešnih učencih smo opazili tudi 

mnogo manj vrst napak kot pri manj uspešnih. Zanimivo je, da so napake, ki so se nanašale na 

nepravilno podpisovanje, delali le bolj uspešni učenci (to napako so naredili najpogosteje), 

kar kaže na napačno predvidevanje v naši hipotezi. Pravilno pa smo predvidevali, da manj 

uspešni učenci najpogosteje delajo napake pri priklicu vrednosti, saj se  na to vrsto napak pri 

teh učencih nanaša skoraj polovica vseh opaženih napak.  
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5.4.6 Šesto raziskovalno vprašanje: Ali uspešnost učencev pri matematiki vpliva na čas 
reševanja nalog pisnega deljenja? 
 

Učencem smo ob opazovanju merili čas reševanja posamezne naloge iz preizkusa znanja. S 

pomočjo dobljenih meritev smo lahko odgovorili na šesto raziskovalno vprašanje. 

Tabela 13: Meritve časa reševanja preizkusa znanja po uspešnosti učencev 

 

 

Meritve časa reševanja preizkusa 

znanja pri bolj uspešnih učencih 

Meritve časa reševanja preizkusa 

znanja pri manj uspešnih učencih 

1. 20 min 20 s 34 min 30 s 

2. 21 min 47 s 36 min 00 s 

3. 23 min 35 s 37 min 5 s 

4. 29 min 27 s 42 min 45 s 

5. 30 min 47 s 46 min 42 s 

6. 32 min 50 s 47 min 48 s 

7. 34 min 45 s 48 min 40 s 

8. 43 min 21 s 50 min 00 s 

Skupaj 236 min 52 s 343 min 30 s 

Povprečen čas 29 min 37 s 42 min 56 s 

 

Iz danih meritev je razvidno, da so bolj uspešni učenci preizkus znanja reševali povprečno 29 

minut 37 sekund, manj uspešni pa 42 minut 56 sekund, kar je 13 minut 19 sekund dlje od bolj 

uspešnih učencev. Izmed bolj uspešnih učencev je preizkus znanja najhitreje rešil učenec, ki 

je reševal 20 minut 20 sekund, izmed manj uspešnih pa ga je najhitreje rešil učenec, ki je 

reševal 34 minut 30 sekund, kar je za 14 minut in 10 sekund počasneje od bolj uspešnega. Pri 

primerjavi najdaljših časov je bolj uspešni učenec rešil preizkus znanja 6 minut in 39 sekund 

hitreje od manj uspešnega. Prvi izmed manj uspešnih učencev je preizkus znanja rešil hitreje 

od zadnjih dveh izmed bolj uspešnih učencev, prvi štirje izmed manj uspešnih učencev pa so 

preizkus rešili hitreje od zadnjega izmed bolj uspešnih učencev. Vzrok za takšno stanje (da so 

nekateri izmed manj uspešnih učencev dosegli nižji povprečni čas od nekaterih bolj uspešnih) 

je bil prav gotovo tudi to, da nekateri manj uspešni učenci niso reševali vseh nalog, ki so bile 

vključene v preizkus znanja. Vsi izmed bolj uspešnih učencev in prvi štirje izmed manj 

uspešnih bi rešili preizkus znanja v eni šolski uri (45 minut). Zadnji štirje izmed manj 
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uspešnih učencev pa preizkusa v eni šolski uri ne bi rešili, vendar bi jim zmanjkalo največ 5 

minut časa. 

Pri vsakem učencu smo želeli določiti tudi povprečen čas reševanja posamezne naloge. Izmed 

8 bolj uspešnih učencev so vsi reševali vse naloge. Od 8 manj uspešnih učencev 1. d in 2. a 

naloge ni reševal po 1 učenec, 2. b naloge pa niso reševali 3 učenci. Iz pridobljenih meritev 

smo izračunali povprečen čas reševanja posamezne naloge tako pri bolj uspešnih učencih kot 

pri manj uspešnih učencih. Rezultate smo prikazali v spodnjem grafu. 

Graf 2: Meritve časa reševanja preizkusa znanja po posameznih nalogah in po uspešnosti učencev 

 

Rezultati v grafu kažejo, da so imeli bolj uspešni učenci krajši povprečni čas reševanja vsake 

naloge kot manj uspešni učenci. Največja razlika med povprečnim časom reševanja naloge 

bolj in manj uspešnih učencev je bila pri 1. b nalogi, kjer so manj uspešni učenci reševali 

nalogo povprečno 5 minut dlje od bolj uspešnih. Zelo kratek povprečen čas reševanja nalog 1. 

a, 1. b in 1. c pri bolj uspešnih učencih kaže na to, da so ti učenci postopke enostavnejših 

primerov pisnega deljenja že usvojili in avtomatizirali. Pri prehodu na zahtevnejše primere 

(naloge 1. č—2. a učencem predstavljajo novejšo snov) pa postopkov še niso tako 

ponotranjili, zato so jih reševali dalj časa.  Pri manj uspešnih učencih pa ni prišlo do tako 

očitne časovne razlike med lažjimi in težjimi primeri, iz česar lahko sklepamo, da ti učenci še 

niso dobro usvojili niti postopkov enostavnejših nalog pisnega deljenja. Časovno najbolj 

izenačeni so bili bolj in manj uspešni učenci pri reševanju 1. d naloge. Pri reševanju te naloge 

sta se povprečni čas bolj uspešnih in povprečni čas manj uspešnih razlikovala le za slabih 10 
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sekund. V povprečju so tako bolj uspešni kot manj uspešni najhitreje reševali 1. a nalogo, 

najpočasneje pa 2. b nalogo. Bolj uspešni učenci so v enakem povprečnem času kot 2. b 

nalogo reševali tudi 1. d nalogo. Pri bolj uspešnih učencih se je z izjemo pri 2. a nalogi 

povprečni čas reševanja posamezne naloge zviševal od prve proti zadnji nalogi. Pri manj 

uspešnih učencih pa je povprečni čas reševanja posamezne naloge od prve proti zadnji nalogi 

nihal (se je tako zviševal kot tudi nižal). 

Šesto hipotezo, ki pravi, da manj uspešni učenci rešujejo naloge pisnega deljenja dalj časa kot 

bolj uspešni, lahko potrdimo. To potrjuje tako povprečje časovnih meritev reševanja 

posameznih nalog kot tudi povprečje časovnih meritev celotnega preizkusa, saj so v povprečju 

bolj uspešni učenci rešili celoten preizkus ali posamezne naloge veliko hitreje od manj 

uspešnih. 

Učencev pri reševanju preizkusa časovno nismo omejili, zato se pri reševanju niso 

obremenjevali s tem, da bi dovolj hitro rešili preizkus. Pridobljene meritve so tako lahko v 

pomoč učiteljem pri odgovoru na to, koliko nalog in kako obsežne naloge naj bi vseboval 

preizkus znanja pisnega deljenja, ki bi ga bili zmožni rešiti učenci petega razreda v eni šolski 

uri. Preizkus znanja, ki so ga reševali učenci v naši raziskavi, bi bil lahko približen vzorec 

obsega preizkusa znanja, ki bi ga reševali učenci v šoli za oceno, saj je učenec, ki ga je reševal 

najdlje časa, presegel le pet minut ene šolske ure. 
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6 ZAKLJUČEK 
 

V diplomskem delu smo dosegli zastavljene cilje, ki so se navezovali tako na teoretična 

izhodišča kot na izvedeno raziskavo. Cilji so se navezovali na težave, strategije, napake in čas 

pri reševanju nalog pisnega deljenja. V teoretičnem delu smo predstavili, s katerimi učnimi 

težavami se učenci lahko srečujejo pri matematiki, kateri so možni vzroki težav in na kakšen 

način lahko učencem pomagamo pri odpravljanju le-teh. Opredelili smo učne strategije 

učencev pri matematiki in ukrepe pomoči pri učenju računskih strategij. Osredotočili smo se 

tudi na aritmetično operacijo deljenja, kjer smo opredelili pojme, ki se nanašajo na deljenje, 

predstavili obravnavo deljenja v osnovni šoli in natančno opisali pisno deljenje. 

Rezultati raziskave so pokazali, da pri reševanju nalog pisnega deljenja ne izstopa le ena vrsta 

težav, ampak se učenci soočajo z različnimi vrstami težav, ki pa jih lahko s pravilnim 

pristopom tudi odpravijo. Ugotovili smo, da učenci pri pisnem deljenju uporabljajo različne 

strategije, največkrat pa posežejo po priklicu aritmetičnih dejstev. Obstaja tudi povezava med 

uspešnostjo učencev in izbrano vrsto strategij, saj so se manj uspešni učenci posluževali 

predvsem materialnih in verbalnih strategij, bolj uspešni pa priklica aritmetičnih dejstev. Manj 

uspešni učenci so pri reševanju nalog uporabili tudi opazno večji delež opaženih strategij kot 

bolj uspešni. Pri rešenih preizkusih znanja so se najpogosteje pojavile napake, ki so se 

navezovale na napake pri priklicu vrednosti. Večina teh napak se je nanašala na priklic 

vrednosti delnih količnikov. Tudi pri analiziranju napak so rezultati potrdili odvisnost vrste 

napak od uspešnosti učencev. Pri manj uspešnih učencih se je pojavila večina vseh vrst 

ugotovljenih napak, prav tako pa so se napake pri njih pojavile tudi v večjem številu kot pri 

bolj uspešnih učencih. Uspešnost učencev je povezana tudi s časom reševanja posameznih 

nalog, saj so bolj uspešni učenci dosegli nižji povprečni čas od manj uspešnih. 

Vse ugotovitve so neposredno ali posredno povezane s predznanjem učencev, in sicer 

predvsem s predznanjem pri priklicu aritmetičnih dejstev. V našem primeru se priklic 

aritmetičnih dejstev navezuje predvsem na poštevanko in priklic količnikov. V primeru, da bi 

imeli učenci, ki so sodelovali v raziskavi, dobro utrjeno predznanje (priklic dejstev pri 

poštevanki in količnikov), bi se pojavilo veliko manj težav in napak pri reševanju nalog 

pisnega deljenja. Učenci ne bi uporabljali materialnih in verbalnih strategij, ampak le priklic 

aritmetičnih dejstev, na tak način pa bi tudi posamezne naloge reševali hitreje. 
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Ugotovitve, ki smo jih pridobili z raziskavo, lahko uporabijo predvsem učitelji, ki poučujejo 

učence 5. razreda. Lahko jih upoštevajo predvsem pri obravnavi teme pisno deljenje in s tem 

morda preprečijo katere od težav, ki bi sicer lahko nastale. Učitelje želimo spodbuditi k temu, 

da tudi sami ugotovijo, katere strategije uporabljajo njihovi učenci pri pisnem deljenju, nato 

pa učencem predstavijo učinkovitejše strategije, s katerimi bi morda naredili manjše število 

napak, naloge pa hitreje reševali. 

Diplomsko delo bi lahko nadgradili z raziskavo, v katero bi bilo vključenih večje število 

učencev, nato pa primerjati rezultate z našimi. Zanimivo pa bi bilo raziskati tudi, na kakšen 

način različni učitelji predstavijo učencem pisno deljenje in katere strategije uporabljajo 

njihovi učenci pri reševanju nalog pisnega deljenja (ugotoviti povezavo med učiteljevim 

prikazom postopka pisnega deljenja in učenčevim načinom pisnega deljenja). 
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PRILOGA 1 

Ime in priimek: _______________________ 

PREIZKUS ZNANJA Z NALOGAMI PISNEGA DELJENJA 

1. Pisno deli, rezultate pa preveri s preizkusom. 
 

a) 8934 : 6 = 

 

 

 

b) 41329 : 7 = 

 

 

 

c) 39087 : 60 = 

 
 
 

 

 

č) 68068 : 53 = 
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d) 498074 : 63 = 

 
 
 

 

 
2. Leta 2009 so v neki tovarni izdelali 710396 avtomobilov. Naredili so enako 

število belih, rdečih, sivih in modrih avtomobilov. 
a) Koliko avtomobilov rdeče barve so izdelali? 

R: 
 

 

 
 
 
 
O: 
 

b) Leta 2010 so izdelali 27335 manj rdečih avtomobilov kot prejšnje leto. Vse 
rdeče avtomobile so iz tovarne poslali v 72 držav. V vsako državo so poslali 
enako število avtomobilov. 
Koliko rdečih avtomobilov so poslali v vsako državo? 
R: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O: 
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PRILOGA 2 

Ime in priimek: ____________________________ 

OPAZOVALNI LIST 

1. NALOGA 

a)  

DELJENJE Preizkus: MNOŽENJE 
MATERIALNE STRATEGIJE: 
 
 

MATERIALNE STRATEGIJE: 

UPORABA DRUGIH OPERACIJ: 
 
 

VERBALNE STRATEGIJE 
(sekventalno/ponavljajoče seštevanje): 
 
 

PRIKLIC ARITMETIČNIH DEJSTEV: 
 
 

PRIKLIC ARITMETIČNIH DEJSTEV: 

NAČIN REŠEVANJA: 
 
 
DRUGA OPAŽANJA: 
 
 

DRUGA OPAŽANJA: 

ČAS REŠEVANJA: ČAS REŠEVANJA: 
 

b)  

DELJENJE Preizkus: MNOŽENJE Preizkus: SEŠTEVANJE 
MATERIALNE STRATEGIJE: 
 
 

MATERIALNE 
STRATEGIJE: 

MATERIALNE 
STRATEGIJE: 

UPORABA DRUGIH OPERACIJ: 
 

VERBALNE STRATEGIJE 
(sekventalno/ponavljajoče 
seštevanje): 
 

VERBALNE 
STRATEGIJE: 

PRIKLIC ARITMETIČNIH 
DEJSTEV: 
 
 

PRIKLIC ARITMETIČNIH 
DEJSTEV: 

PRIKLIC ARITMETIČNIH 
DEJSTEV: 

NAČIN REŠEVANJA: 
 
 
 
DRUGA OPAŽANJA: 
 
 
 

DRUGA OPAŽANJA: DRUGA OPAŽANJA: 

ČAS REŠEVANJA: ČAS REŠEVANJA: 
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c) 

DELJENJE Preizkus: MNOŽENJE Preizkus: SEŠTEVANJE 
MATERIALNE STRATEGIJE: 
 
 

MATERIALNE 
STRATEGIJE: 

MATERIALNE 
STRATEGIJE: 

UPORABA DRUGIH OPERACIJ: 
 
 
 
 

VERBALNE 
STRATEGIJE 
(sekventalno/ponavljajoče 
seštevanje): 
 

VERBALNE 
STRATEGIJE: 

PRIKLIC ARITMETIČNIH DEJSTEV: 
 
 

PRIKLIC 
ARITMETIČNIH 
DEJSTEV: 

PRIKLIC ARITMETIČNIH 
DEJSTEV: 

NAČIN REŠEVANJA: 
 
 
 
DRUGA OPAŽANJA: 
 
 
 

DRUGA OPAŽANJA: DRUGA OPAŽANJA: 

ČAS REŠEVANJA: ČAS REŠEVANJA: 
 

 

č) 

DELJENJE Preizkus: MNOŽENJE Preizkus: SEŠTEVANJE 
MATERIALNE STRATEGIJE: 
 
 

MATERIALNE 
STRATEGIJE: 

MATERIALNE 
STRATEGIJE: 

UPORABA DRUGIH OPERACIJ: 
 

VERBALNE STRATEGIJE 
(sekventalno/ponavljajoče 
seštevanje): 
 
 

VERBALNE 
STRATEGIJE: 

PRIKLIC ARITMETIČNIH 
DEJSTEV: 
 
 

PRIKLIC ARITMETIČNIH 
DEJSTEV: 

PRIKLIC 
ARITMETIČNIH 
DEJSTEV: 

NAČIN REŠEVANJA: 
 
 
 
DRUGA OPAŽANJA: 
 
 
 

DRUGA OPAŽANJA: DRUGA OPAŽANJA: 

ČAS REŠEVANJA: ČAS REŠEVANJA: 
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d) 

DELJENJE Preizkus: MNOŽENJE Preizkus: SEŠTEVANJE 
MATERIALNE STRATEGIJE: 
 
 

MATERIALNE 
STRATEGIJE: 

MATERIALNE 
STRATEGIJE: 

UPORABA DRUGIH OPERACIJ: 
 
 
 
 

VERBALNE STRATEGIJE 
(sekventalno/ponavljajoče 
seštevanje): 
 

VERBALNE 
STRATEGIJE: 

PRIKLIC ARITMETIČNIH 
DEJSTEV: 
 
 

PRIKLIC ARITMETIČNIH 
DEJSTEV: 

PRIKLIC ARITMETIČNIH 
DEJSTEV: 

NAČIN REŠEVANJA: 
 
 
 
DRUGA OPAŽANJA: 
 
 
 

DRUGA OPAŽANJA: DRUGA OPAŽANJA: 

ČAS REŠEVANJA: ČAS REŠEVANJA: 
 

2. NALOGA 

a) 

DELJENJE Preizkus: MNOŽENJE 
MATERIALNE STRATEGIJE: 
 
 
 

MATERIALNE STRATEGIJE: 

UPORABA DRUGIH OPERACIJ: 
 
 
 

VERBALNE STRATEGIJE 
(sekventalno/ponavljajoče seštevanje): 
 

PRIKLIC ARITMETIČNIH DEJSTEV: 
 
 
 

PRIKLIC ARITMETIČNIH 
DEJSTEV: 

NAČIN REŠEVANJA: 
 
 
DRUGA OPAŽANJA: 
 
 
 

DRUGA OPAŽANJA: 

ČAS REŠEVANJA: ČAS REŠEVANJA: 
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b) 

ODŠTEVANJE DELJENJE Preizkus: 
MNOŽENJE 

Preizkus: 
SEŠTEVANJE 

MATERIALNE 
STRATEGIJE: 
 
 
 

MATERIALNE 
STRATEGIJE: 
 

MATERIALNE 
STRATEGIJE: 

MATERIALNE 
STRATEGIJE: 

VERBALNE 
STRATEGIJE: 
 
 
 

UPORABA DRUGIH 
OPERACIJ: 
 

VERBALNE 
STRATEGIJE 
(sekventalno/ponavljajo
če seštevanje): 
 
 
 

VERBALNE 
STRATEGIJE: 

PRIKLIC 
ARITMETIČNIH 
DEJSTEV: 

PRIKLIC ARITMETIČNIH 
DEJSTEV: 
 
 
 

PRIKLIC 
ARITMETIČNIH 
DEJSTEV: 

PRIKLIC 
ARITMETIČNIH 
DEJSTEV: 

NAČIN REŠEVANJA: 
 
 
 
 

DRUGA 
OPAŽANJA: 
 
 
 

DRUGA OPAŽANJA: 
 

DRUGA OPAŽANJA: DRUGA 
OPAŽANJA: 
 
 
 

ČAS REŠEVANJA: ČAS REŠEVANJA: ČAS REŠEVANJA: 
 

 

 


