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POVZETEK 
 

Konkretna ponazorila so pri pouku matematike nepogrešljiva, saj učencem pomagajo pri 

razvijanju številskih predstav ter razumevanju abstraktnih matematičnih pojmov in postopkov. 

Številni strokovnjaki se strinjajo glede pomembnosti ponazoril pri pridobivanju znanja, kljub 

temu pa njihova mnenja glede uporabe ponazoril niso enotna. Večinoma se strinjajo, da so 

konkretna ponazorila v prvih treh razredih osnovne šole nujna, redki pa utemeljujejo njihovo 

uporabo tudi v višjih razredih. Pisno deljenje je ena izmed učnih vsebin pri matematiki na 

razredni stopnji, za katero se predpostavlja visoka zmožnost abstrakcije mišljenja. Način 

poučevanja te vsebine v montessori osnovni šoli se precej razlikuje od poučevanja v javni 

osnovni šoli. Glavna razlika je v tem, da v montessori osnovni šoli to vsebino obravnavajo zelo 

konkretno, z rokovanjem s konkretnimi materiali, v javni osnovni šoli pa večinoma le na 

simbolni ravni. V tem magistrskem delu smo primerjali razumevanje algoritma pisnega deljenja 

med učenci obeh šol, pri čemer smo se osredotočili na vpliv uporabe konkretnih ponazoril. 

Izvedli smo kvalitativno raziskavo, v kateri smo individualno opazovali učence javne in 

montessori osnovne šole med reševanjem nalog pisnega deljenja. Pozneje smo analizirali 

njihove izdelke in opažanja glede uporabe konkretnih ponazoril. Analiza rezultatov je pokazala, 

da učenci montessori osnovne šole pogosteje uporabljajo konkretna ponazorila in dosegajo 

boljše rezultate pri reševanju nalog pisnega deljenja kot učenci javne osnovne šole. V vzorcu 

so konkretna ponazorila uporabili le učenci z učnimi težavami. Nadarjeni učenci ponazoril niso 

uporabljali, saj so najverjetneje že dosegli abstraktno stopnjo mišljenja. Učenci z učnimi 

težavami pri matematiki, ki so pri računanju uporabili konkretna ponazorila, so v povprečju 

dosegli boljši rezultat od ostalih učencev z učnimi težavami, ki ponazoril niso uporabljali, kar 

kaže na pozitiven vpliv ponazoril za to skupino učencev. Analiza napak, ki so se pojavile med 

reševanjem nalog, je pokazala, da pri učencih z učnimi težavami prevladujeta dve vrsti napak, 

ki se pri nadarjenih ne pojavita, in sicer napake, povezane s priklicem aritmetičnih dejstev in 

ničlo v rezultatu. Z rezultati raziskave želimo učitelje spodbuditi k pogostejši uporabi 

konkretnih materialov pri poučevanju proceduralno zahtevnejših matematičnih vsebin, kot je 

na primer pisno deljenje.  
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ABSTRACT 
 

Concrete visual representations are indispensable in mathematics lessons, as they help students 

to develop their numerical ideas and understanding of abstract mathematical concepts and 

procedures. Many experts agree on the importance of concrete visual representations in 

knowledge acquisition, but their opinions on their use are not unanimous. Most agree that 

concrete visual representations are necessary in the first three years of primary school, but few 

emphasize their use in the higher grades. The long division is one of the subjects taught in 

mathematics at grade level, which requires a high level of abstract thinking. The way this 

content is taught in a Montessori primary school is quite different from the way it is taught in a 

public primary school. The main difference is that in a Montessori environment, this content is 

dealt with in a very concrete way, with the handling of concrete materials, whereas in a public 

primary school, it is mostly dealt with on a symbolic level. In this master's thesis, we compared 

the understanding of the long division algorithm between students in the two schools, focusing 

on the impact of the use of concrete visual representations. We conducted a qualitative study in 

which we individually observed students in public and Montessori primary school while they 

were solving long division tasks. We subsequently analysed their products and observations on 

the use of concrete visual representations. Analysis of the results shows that Montessori primary 

school students use concrete materials more often and perform better on long division tasks 

than students in public primary school. In the sample, only students with learning difficulties 

used concrete visual representations. Gifted students did not use them, as they had probably 

already reached an abstract level of thinking. Students with learning difficulties in mathematics 

who used concrete visual representations in their calculations scored on average better than 

other students with learning difficulties who did not use representations, indicating the positive 

impact of representations for this group of students. An analysis of the errors that occurred 

during the problem-solving tasks showed that two types of errors that do not occur in the gifted 

group are prevalent in the case of students with learning difficulties, namely errors related to 

the recall of arithmetic facts and zero in the result. The results of the survey are intended to 

encourage teachers to use concrete representations more often when teaching procedurally 

demanding mathematical content, such as long division. 
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1 UVOD 

Leta raziskav so pokazala, da mnogi učenci matematiko doživljajo kot težko in dolgočasno 

(Tall in Razali, 1993; Chapman, 2003; Buckley, 2013; Akhter in Akhter, 2018). Maria 

Montessori pravi, da so faktorji, ki delajo matematiko tako težko, psihološke narave. Odrasla 

oseba, polna odpora do matematike, je najverjetneje otroku ne bo predstavila z lahkoto in skozi 

igro. Kljub temu matematika po njenem mnenju nikoli ne bi smela biti samo memoriziranje 

postopkov ali dejstev, ampak naj bi jo učencu predstavljali tako, da ima nekaj, kar lahko odkriva 

in najprej spoznava z roko, preden bo to lahko v celoti razumel z umom (Montessori in drugi, 

2016). Otrok torej najprej pridobiva konkretne izkušnje z rokovanjem s konkretnimi materiali, 

pozneje pa pride do abstrakcije pridobljenih znanj (Polk Lillard, 2011). 

Številni strokovnjaki trdijo, da učenci dosegajo boljše rezultate pri pouku matematike, če imajo 

možnost redne in kontinuirane uporabe konkretnih ponazoril (Dennis, 2011; Uribe - Flórez in 

Wilkins, 2017; Driscoll, 1983, v Moyer, 2001; Greabell, 1978; Raphael in Wahlstrom, 1989; 

Sowell, 1989). Nekateri poudarjajo pomen konkretnih ponazoril le v nižjih razredih, drugi pa 

zagovarjajo njihovo uporabo tudi v višjih razredih osnovne šole. Konkretna ponazorila pri 

pouku matematike med drugim izboljšajo razumevanje matematičnih vsebin (Heisserer in 

Parette, 2005; Hodnik Čadež in Manfreda Kolar, 2009), motivirajo učence za delo (Safer in 

Fleischman, 2005), vplivajo pa tudi na oblikovanje učenčeve pozitivne samopodobe (Hodnik 

Čadež in Manfreda Kolar, 2009). Učencem konkretna ponazorila pri pouku matematike 

omogočajo samostojno odkrivanje matematike v lastnem tempu, učitelju pa omogočajo 

spremljanje in ocenjevanje napredovanja učencev v matematičnem znanju (Chapman, 2010). 

Kljub številnim pozitivnim učinkom uporabe konkretnih ponazoril pa so ta lahko v nekaterih 

primerih neučinkovita in celo škodujejo procesu učenja (Amaya in drugi, 2008; Jarvin in drugi, 

2006; McNeil in drugi, 2007). Najpogosteje je razlog za to uporaba ponazoril z napačnim 

namenom. Zavedati se moramo, da uporaba konkretnih ponazoril sama po sebi ne zagotavlja 

uspešnega učenja. Učitelji naj bi v procesu poučevanja skrbno izbrali ponazorila in jih 

uporabljali učinkovito, tj. tako, da z njimi dosežejo zastavljene učne cilje. 

V montessori osnovni šoli učenci pri pouku vsak dan rokujejo s konkretnimi materiali, ki so 

eden ključnih elementov montessori pedagogike. Matematične vsebine tudi v drugem triletju 

usvajajo ob konkretnih materialih, ki jim najprej zelo konkretno prikažejo neko matematično 

vsebino, pozneje pa jim pomagajo abstrahirati pridobljena znanja (Montessori, 2009). Glede na 

to, da se na prvi pogled načina poučevanja matematike v montessori in javni osnovni šoli močno 

razlikujeta, smo se odločili, da na primeru pisnega deljenja preverimo, ali uporaba konkretnih 

ponazoril prispeva k boljšemu obvladovanju algoritma pisnega deljenja.  

Magistrsko delo torej obravnava vpliv uporabe konkretnih ponazoril na razumevanje algoritma 

pisnega deljenja v četrtem in petem razredu. V vzorec smo vključili učence javne in montessori 

osnovne šole, ki to učno vsebino obravnavajo na različna načina. V montessori osnovni šoli 

pisno delijo ob uporabi konkretnih materialov, medtem ko se od učencev na javni osnovni šoli 

pričakuje računanje na bolj abstraktnem nivoju. Zanimalo nas je, ali uporaba konkretnih 

ponazoril pri obravnavi te učne vsebine vpliva na uspešnost učencev. Teoretični del obsega dve 

večji poglavji – konkretna ponazorila pri pouku matematike in algoritem pisnega deljenja. V 

prvem poglavju smo opredelili pojem konkretnih ponazoril, pojasnili vlogo in uporabo pri 

matematiki, opredelili težave, ki se pojavljajo pri rokovanju z njimi, in navedli mnenja različnih 

strokovnjakov o njihovi uporabi. Predstavili smo karakteristike konkretnih ponazoril v javni in 
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montessori osnovni šoli. V drugem poglavju smo opredelili pojme pri pisnem deljenju in opisali 

obravnavo te učne vsebine v 4. in 5. razredu javne in montessori osnovne šole. Predstavili smo 

tudi način reševanja nalog pisnega deljenja s konkretnimi ponazorili. V empiričnem delu 

predstavljamo raziskavo, v kateri smo opazovali učence pri reševanju nalog pisnega deljenja in 

nato analizirali njihove izdelke. Posebno pozornost smo namenili uporabi konkretnih ponazoril 

pri reševanju nalog. Podatke, ki smo jih pridobili z analizo opažanj in rešenih nalog, smo uredili 

in prikazali opisno, s preglednicami. Zbrane podatke smo analizirali in zapisali interpretacijo 

po posameznih ciljih. V sklepnem delu smo zapisali ključne ugotovitve naše raziskave. 
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2 KONKRETNA PONAZORILA PRI MATEMATIKI 

2.1 OPREDELITEV KONKRETNIH PONAZORIL 

Za material, ki ga uporabljamo za pridobivanje znanja pri pouku matematike, obstaja ogromno 

različnih terminov. Poleg izraza didaktični pripomočki se pojavljajo tudi termini učna sredstva, 

didaktični material, didaktična sredstva, učni pripomočki, konkreten material in konkretna 

ponazorila.  

Didaktične materiale po kompleksnosti delimo na strukturirane in nestrukturirane (Hodnik 

Čadež, 2014). Strukturiran material ima določeno strukturo, ki naj bi jo učenec usvojil v učnem 

procesu. Primer takega materiala so npr. Dienesove plošče, s pomočjo katerih učenci lažje 

razumejo desetiški sistem in računske algoritme. Med nestrukturiran material pa sodijo vse reči, 

ki jih učenci uporabljajo kot pripomočke pri usvajanju znanja, a primarno niso namenjeni temu 

(Hodnik Čadež, 2014). Primeri takega materiala so kamenčki, prsti na rokah in zobotrebci. 

Ločimo notranje in zunanje reprezentacije matematičnih pojmov. Zunanje reprezentacije 

sestavljajo simbolni elementi, ki so ustrezno strukturirani in reprezentirajo določeno 

matematično realnost. Notranje (tudi kognitivne) reprezentacije pa razumemo kot miselne 

predstave, ki ustrezajo posameznikovi notranji formulaciji resničnosti in predstavljajo njegov 

svet izkušenj. Ne moremo jih neposredno opazovati in uporabljati, lahko pa učenčeve notranje 

reprezentacije razumemo tako, da ga opazujemo pri uporabi zunanjih reprezentacij (Hodnik, 

1998; Hodnik Čadež, 2003).  

Termin konkretna ponazorila se uporablja za vse tiste pripomočke, s katerimi želimo učencem 

na različne načine približati abstraktne matematične pojme in ideje. Gre torej za konkretne 

reprezentacije abstraktnih matematičnih pojmov (Hodnik, 1998). Konkretna ponazorila 

uvrščamo med strukturiran ali nestrukturiran didaktični material in med zunanje reprezentacije. 

V tem magistrskem delu bomo poleg izraza konkretna ponazorila enakovredno uporabljali tudi 

termina konkreten material in material, ki je bolj pogost v montessori pedagogiki.  

Pri pouku matematike ločimo tri vrste zunanjih reprezentacij (Hodnik Čadež, 2014):  

– konkreten oziroma strukturiran material, 

– grafične oziroma vizualne ponazoritve, 

– matematični simboli. 

Bruner (1966) poudarja, da moramo pri obravnavi matematičnih vsebin upoštevati naslednje 

zaporedje uporabe reprezentacij: konkretna, grafična in nato simbolna. Chapman (2010) pa 

dodaja, da so za uspešno matematično učenje pomembne tudi povezave med različnimi 

reprezentacijami. Kognitivni razvoj namreč temelji na prepletanju miselnih predstav in okolja 

(Karmiloff - Smith, 1992), kar pomeni, da je uspešno učenje aktivno pridobivanje znanja v 

procesu interakcij med notranjimi in zunanjimi reprezentacijami (Hodnik Čadež, 2014). 

Prehajanje med reprezentacijami mora potekati postopoma in skladno z napredkom učenca. 

Sposobnost fleksibilne uporabe reprezentacij oziroma prehajanja med različnimi 

reprezentacijami istega matematičnega pojma je ključna kompetenca učencev pri pouku 

matematike (Hodnik Čadež, 2014), ki se v praksi kaže tako, da zna učenec s pomočjo 

konkretnega ponazorila izračunati določen račun in ga zapisati tudi s simboli.  

V učnem načrtu za matematiko je med standardi znanja zapisano, da naj bi učitelj učencem 

zagotovil možnost, da znanje izkažejo na različnih izvedbenih (konkretni, slikovni, simbolni in 
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abstraktni) in taksonomskih ravneh ter ob različnih prilagoditvah (Program osnovna šola 

matematika. Učni načrt, 2011). Pouk matematike, ki spodbuja učence k samostojnemu 

prehajanju med reprezentacijami, namreč omogoča bolj poglobljeno razumevanje 

matematičnih pojmov kot tisti, ki tega ne spodbuja (Duval, 2002).  

V procesu učenja in poučevanja matematike prehajanje med različnimi reprezentacijami 

pogosto razumemo kot nekaj naravnega in spontanega. Pozabimo pa, da zunanje reprezentacije 

potrebujejo razlago, del katere so tako učenci kot tudi učitelj. Vsaka zunanja reprezentacija 

potrebuje tudi interpretatorja in v našem primeru je učenec tisti, ki reprezentaciji pripiše pomen 

in z njo vzpostavi miselne povezave (Hodnik Čadež, 2014). Markovac (1990) pri rokovanju s 

konkretnim materialom opozarja na vlogo jezika, ki predstavlja most med fizično in miselno 

aktivnostjo. Trdi, da je uporaba konkretnih ponazoril brez spremljajoče verbalizacije 

nesmiselna, saj učencev ne vodi do višjih miselnih procesov, prav ti pa so bistveni razlog za 

uporabo konkretnih ponazoril pri poučevanju matematike. S tem ko učenec ubesedi, kaj počne 

s ponazorilom, postane bolj osredotočen na matematični pojem in ponotranji matematične 

zakonitosti. 

Učenci morajo pri določenih matematičnih vsebinah za to, da lahko ustrezno uporabijo 

konkretna ponazorila, najprej oblikovati notranje reprezentacije (Hodnik Čadež, 2014). Da 

lahko učenec na primer ustrezno rokuje z Dienesovimi ponazorili desetiških enot, mora najprej 

razumeti strukturo desetiškega sistema.     

2.2 VLOGA KONKRETNIH PONAZORIL PRI MATEMATIKI 

Uporaba konkretnih ponazoril izboljša razumevanje matematičnih pojmov, konceptov in vsebin 

(Heisserer in Parette, 2005; Hodnik Čadež in Manfreda Kolar, 2009) ter posledično tudi 

dosežke učencev (Safer in Fleischman, 2005). Če imajo učenci konkretno predstavo 

matematičnih operacij, lažje razumejo abstraktne pojme in izboljšajo svoje matematične 

spretnosti (Buckley, 2005). Skemp (2012) je podprl prepričanje, da zgodnje izkušnje in 

interakcije s konkretnimi ponazorili predstavljajo osnovo za poznejše učenje na abstraktni 

ravni. Uporaba ponazoril je zato zelo učinkovita učna strategija za vse učence, še posebej pa 

tiste z učnimi težavami pri matematiki (Safer in Fleischman, 2005).  

Konkretni materiali že sami po sebi učencem predstavljajo vir motivacije za učenje, saj 

pritegnejo njihovo pozornost in spodbujajo pozitiven odnos do matematike (Safer in 

Fleischman, 2005). Pomemben motivacijski dejavnik za učence v procesu učenja je tudi 

dejstvo, da lahko reševanje problemov s pomočjo ponazoril izboljša njihovo razumevanje. 

Uporaba ponazoril pa nima motivacijske funkcije le v procesu pridobivanja znanja, temveč tudi 

v procesu oblikovanja učenčeve pozitivne samopodobe (Hodnik Čadež in Manfreda Kolar, 

2009). Prav tako kot učenci se lahko bolj samozavestno počuti tudi učitelj, ker so učenci 

motivirani za učenje in razumejo matematične operacije (Dennis, 2011).  

Reprezentacije matematičnih pojmov so pri pouku matematike ključne. Učencem omogočajo 

komuniciranje na matematičen način, modeliranje in interpretacijo realnega, socialnega in 

matematičnega konteksta ter raziskovanje in interpretacijo pomenov matematičnih pojmov in 

postopkov. Učiteljem pa omogočajo spremljanje in ocenjevanje napredovanja učencev v 

matematičnem znanju (Chapman, 2010). 

S pomočjo konkretnih ponazoril lahko učenci samostojno in v lastnem tempu odkrivajo 

matematiko. Rokovanje s konkretnimi materiali učencem omogoča, da preko lastne aktivnosti 

lažje in hitreje usvajajo matematična znanja (Hodnik Čadež, 2003).  Martin in Schwartz (2005) 
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navajata tudi, da konkretna ponazorila spodbujajo fizično delovanje, ki dokazano izboljšuje 

spomin in razumevanje.  

2.3 UPORABA KONKRETNIH PONAZORIL PRI MATEMATIKI 

Dennis (2011) trdi, da se lahko vsi učenci naučijo matematike, če jim damo jasna in ustrezna 

navodila ter možnost uporabe konkretnih ponazoril. Čeprav pomen teh najpogosteje 

poudarjamo v začetni fazi učenja o nekem matematičnem pojmu (Hodnik Čadež, 2003), jih 

lahko uporabljamo v vseh fazah učnega procesa (Dennis, 2011). Pri tem pa je pomembno, da 

pouk z uporabo konkretnih ponazoril skrbno načrtujemo in učencem zagotovimo ustrezno učno 

okolje, v katerem imajo priložnosti za aktivno sodelovanje pri učenju (Uribe - Flórez in Wilkins, 

2017).  

Za uspešno učenje aritmetike je treba v pouk premišljeno vključevati konkretna ponazorila in 

čas nameniti tudi refleksiji učencev o njihovem učenju (Hodnik Čadež, 2003, 2014). Ta jim bo 

pomagala ozavestiti podobnosti in razlike med postopki računanja ter jih povezati v smiselno 

celoto (Hodnik Čadež, 2003).  

Markovac (1990) poudarja, da naj učenci ponazorila uporabljajo, dokler nalog ne znajo rešiti 

samostojno, tj. brez uporabe ponazoril. Ko to zmorejo, jih ne potrebujejo več. Učiteljem svetuje, 

naj učence spodbujajo k reševanju nalog brez pomoči ponazoril (ki naj jim bodo vseeno na 

voljo) in s tem preverjajo njihovo stopnjo razumevanja. Opozarja, da ni primerno, da mora 

učenec uporabo materiala opustiti, če za to ni zrel oziroma mu ta omogoča delo z izbranim 

matematičnim pojmom, postopkom ali algoritmom. Nasprotno pa je problematično tudi, če 

učenec zmore rešiti nalogo brez uporabe konkretnega materiala, vendar ga pri pouku mora 

uporabiti (Hodnik Čadež, 2003). 

2.4 MNENJA STROKOVNJAKOV O KONKRETNIH PONAZORILIH 

Učitelji, vzgojitelji in starši so večinoma prepričani, da učenci lažje pridobivajo matematična 

znanja, če imajo na voljo konkreten material (Hodnik Čadež, 2003), mnenja strokovnjakov 

glede tega pa si niso enotna. 

Piaget je uporabo konkretnih predmetov povezal z otrokovo stopnjo kognitivnega razvoja. Trdil 

je, da je mišljenje majhnih otrok, starih od 7 do 11 let, po naravi konkretno, zato je v tem 

obdobju spodbujal uporabo ponazoril (Piaget, 1970, v McNeil in Uttal, 2009). Vseeno pa 

številni avtorji ponazoril ne povezujejo z določeno stopnjo kognitivnega razvoja. Fennema 

(1972) in Friedman (1978) na primer zagovarjata uporabo konkretnih ponazoril samo v nižjih 

razredih, medtem ko Suydam in Higgins (1977) poudarjata pozitivno vlogo uporabe teh za vse 

učence. Martin (2009) opisuje, kako iterativni proces rokovanja s konkretnim materialom in 

razlaga rezultatov koristita 10-letnim učencem pri učenju aritmetičnih operacij, in 

predpostavlja, da lahko tudi starejšim učencem pomaga pri učenju zahtevnejših matematičnih 

konceptov.  

Uribe - Flórez in Wilkins (2017) sta s svojo študijo pokazala, da je uspešnost učenja matematike 

v osnovni šoli povezana s pogostostjo uporabe konkretnih ponazoril. Rezultati številnih drugih 

raziskav prav tako potrjujejo, da učenci, ki pri pouku uporabljajo konkretna ponazorila, 

dosegajo boljše rezultate od tistih, ki jih ne uporabljajo (Driscoll, 1983, v Moyer, 2001; 

Greabell, 1978; Raphael in Wahlstrom, 1989; Sowell, 1989). Tudi Gersten (2008) poudarja, da 

bodo učenci, ki imajo konkreten material na voljo dlje časa, bolj verjetno izboljšali svoje 

matematične dosežke. Trdi, da naj bi bila redna, kontinuirana uporaba ponazoril zelo koristna 

za učenje matematike tudi v višjih razredih.  
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Nasprotno so novejše študije pokazale, da so konkretna ponazorila v nekaterih primerih 

neučinkovita ter celo škodujejo učenju in uspešnosti (Amaya in drugi, 2008; Jarvin in drugi, 

2006; McNeil in drugi, 2007). Razlog za to je najpogosteje raba konkretnih materialov z 

napačnim namenom, kar opisujemo v naslednjem poglavju.  

2.5 TEŽAVE OB ROKOVANJU S KONKRETNIMI PONAZORILI 

Konkretna ponazorila so sestavni del pouka matematike in so nam lahko v pomoč pri 

oblikovanju matematičnih pojmov. Zavedati pa se moramo, da rokovanje s konkretnimi 

ponazorili ne spodbudi nujno želene mentalne aktivnosti, ne zagotavlja uspešnega učenja in 

lahko celo predstavlja vir težav za učenca (Hodnik Čadež in Manfreda Kolar, 2009; McNeil in 

Jarvin, 2007).  

Markovac (1990) poudarja, da je pri rokovanju s konkretnim materialom bolj kot fizična 

manipulacija bistven miselni proces, ki se odvija v ozadju. Tudi če učitelj meni, da bo določeno 

ponazorilo učencem pomagalo pri usvajanju matematičnih znanj, ni nujno, da se bo to dejansko 

zgodilo. Če učenci v konkretnem materialu ne bodo videli reprezentacije abstraktnega 

matematičnega pojma, bodo z njim ravnali nematematično. V ponazorilu bodo videli zgolj 

fizični objekt, ne pa tudi matematičnih relacij, kar jih bo privedlo do napačnih rešitev in ne bo 

razvijalo njihovega matematičnega mišljenja (Hodnik Čadež in Manfreda Kolar, 2009). Fizični 

občutek ob rokovanju s ponazorili je sicer pomemben vir znanja (Pimm, 1995, v Hodnik Čadež, 

2003), a se moramo zavedati, da konkretno ponazorilo samo po sebi še ne zagotavlja 

matematične izkušnje. Ljudje smo tisti, ki lahko s svojimi mislimi osmislimo konkreten 

material (Hodnik Čadež, 2003), in naloga učitelja je učencem pomagati pri tem. 

Lahko se tudi zgodi, da učenci uporabljajo neko ponazorilo, ker deluje in jih vodi do pravega 

rezultata, ne zavedajo pa se, zakaj deluje. Tako npr. lahko računajo s pomočjo stotičnega 

kvadrata, kljub temu da ne razumejo odnosov med števili na njem. V takem primeru jim 

konkreten material ne služi kot reprezentacija abstraktnega matematičnega pojma (Hodnik 

Čadež in Manfreda Kolar, 2009).  

Pri izbiri konkretnih ponazoril je ključno, da se učitelji vživimo v učence in predvidimo težave, 

ki bi se lahko pojavile, ker še nimajo izdelanega določenega abstraktnega koncepta. Če 

ponazorila niso skrbno izbrana, so za učence prej škodljiva kot koristna (Markovac, 1990; 

McNeil in Jarvin, 2007). Pri izbiri konkretnih ponazoril se moramo vprašati, ali bomo z njimi 

dosegli želeni cilj. McNeil in Jarvin (2007) izpostavljata problem, da učitelji pogosto uporabijo 

konkretna ponazorila za popestritev pouka, namesto da bi jih uporabili za podporo pri učenju 

matematike. Didaktični materiali so sami po sebi sicer koristni za učenje, problem nastane, če 

jih učitelji ne uporabljajo učinkovito (Moyer, 2001; Smith, 1996). Razredni učitelj naj bi imel 

znanje s področja didaktike matematike, poleg tega pa ima tudi avtonomnost, da presoja o 

primernosti učnih pristopov in ponazoril. Kritično mora ovrednotiti ustreznost reprezentacij in 

izločiti tiste, ki učence odvračajo od bistvenega (Hodnik Čadež, 2014).  

2.6 AVTOMATIZACIJA ARITMETIČNIH DEJSTEV 

V naših šolah po uvodni obravnavi posameznih računskih operacij pogosto prehitro preidemo 

na abstraktno reševanje problemov brez rokovanja s konkretnimi materiali. Kavkler (1991) 

poudarja, da imajo lahko učenci pri razumevanju računskih operacij veliko težav, če ne 

posvetijo dovolj časa delu s konkretnim materialom. Geary (1994) dodaja, da morajo učenci 

aritmetična dejstva in postopke vaditi tako dolgo, dokler ne usvojijo stopnje znanja, ko za 

njihovo izvedbo porabijo čim manj časa, pri tem pa naredijo čim manj napak. 
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Tudi teorija procesiranja informacij poudarja, da je treba stremeti k avtomatizaciji aritmetičnih 

dejstev, ker je zmogljivost kognitivnih procesov omejena (Woodward, 2006). Goldfus (2010, 

v Vipavc, 2015) pojasnjuje, da avtomatizacija aritmetičnih dejstev omogoča hitrejše reševanje 

enostavnih aritmetičnih nalog. Če imamo avtomatizirana aritmetična dejstva, za reševanje 

naloge porabimo manj časa, manj napora in manj prostora v delovnem spominu, kar pomeni, 

da se lahko popolnoma osredotočimo na postopek reševanja naloge. DeMaioribus (2011) na 

primer pojasnjuje, da se učenec težko osredotoči na postopek pisnega deljenja, če si pri priklicu 

aritmetičnih dejstev še vedno pomaga s strategijo računanja na prste.  

Če učenci ne usvojijo matematičnih vsebin in spretnosti, ki predstavljajo temeljno osnovo za 

razumevanje zahtevnejše učne snovi, preobremenijo delovni pomnilnik in zmanjšajo hitrost 

procesiranja informacij, zaradi česar se lahko pojavijo slabši matematični učni dosežki in 

matematična anksioznost (Campbell, 2005). Kljub temu pa Markovac (1990) trdi, da ni treba 

vseh matematičnih vsebin usvojiti do ravni avtomatizacije. Avtomatizirali naj bi vsaj vsebine, 

ki predstavljajo osnovo za razumevanje zahtevnejših algoritmov. Za obvladovanje pisnega 

deljenja morajo imeti učenci npr. avtomatizirano znanje seštevanja in množenja. Če tega znanja 

nimajo, ga je treba s ponavljanjem in redno vadbo dopolniti do stopnje avtomatizacije. Šele ko 

so postavljeni temelji, lahko nadaljujemo z učenjem. 

2.7 MATEMATIČNI MATERIALI V MONTESSORI PEDAGOGIKI 

Maria Montessori trdi, da matematika nikoli ne bi smela biti samo memoriziranje postopkov ali 

dejstev, ampak naj bi jo učencu predstavljali tako, da ima nekaj, kar lahko odkriva in najprej 

spoznava z roko, preden bo to lahko v celoti razumel z umom (Montessori in drugi, 2016).  

Materiali so eden bistvenih elementov montessori pedagogike. Maria Montessori je na podlagi 

opazovanja otrok razvila materiale, ki otroku omogočajo, da z lastnim trudom in samostojnim 

delom razvije koncentracijo, s pomočjo katere lahko odkriva sebe in svoje okolje, kar je ključno 

za njegov razvoj (Montessori, 2009). Poudarjala je pomen globoke koncentracije otrok, ki se 

razvija, ko otroci delajo z rokami, torej z materiali (Kordeš Demšar, 2007). Poleg tega 

rokovanje z montessori materiali otroku pomaga pri razvoju koordinacije, občutka za red, 

samostojnosti in socializacije (Montessori, 2009).  

S pomočjo materialov za matematiko učenci postopoma gradijo številske predstave in usvajajo 

osnovne matematične operacije (Polk Lillard, 2011; Montessori, 2009). Materiali predstavljajo 

matematične pojme in vsebine na konkretnem nivoju, kar je pomembno za prehod s 

konkretnega načina mišljenja na abstraktnega (Polk Lillard, 2011). Otrok v montessori okolju 

torej najprej pridobiva konkretne izkušnje z rokovanjem s konkretnimi materiali, pozneje pa 

pride do abstrakcije pridobljenih znanj (Montessori, 2009, 2011). 

Maria Montessori pravi, da je abstrakcija del človeka in da otroci razumejo matematiko, ker 

vadijo in se učijo z lastnim trudom, preko lastne aktivnosti. Človekov um enači z matematičnim 

umom, saj je nagnjen k abstrahiranju, ugotavljanju, sklepanju, argumentiranju, računanju in 

natančnosti (Montessori in drugi, 2016). Otroci imajo prirojeno željo in potrebo po dotikanju 

in rokovanju s konkretnimi predmeti (Basargekar in Lillard, 2021), zato je smiselno, da jim to 

omogočimo.  

V okolju montessori so materiali urejeni na policah na stalnih mestih (Kordeš Demšar, 2007). 

Otroci material vedno najdejo in pospravijo na isto mesto. Število materialov je omejeno. V 

vsaki učilnici je le po en primer vsakega materiala. Če je material zaseden, mora otrok počakati, 



8 

 

da je spet prost. Čakanje lahko izkoristi tako, da izbere drug material, opazuje delo sošolca ali 

pa se mu pri delu pridruži. Na ta način razvija potrpežljivost in vztrajnost, spontano pa se nauči 

tudi socialnih veščin (Montessori, 2009).  

Maria Montessori je poudarjala, da morajo biti materiali privlačni za otroke. Pomembno je, da 

pritegnejo pozornost otrok, da jih čim večkrat vzamejo v roke in se s ponavljanjem naučijo 

konceptov (Kordeš Demšar, 2007).  

Vsak material ima primarni namen, zaradi katerega ga imamo v učilnici, in več sekundarnih 

namenov (Kordeš Demšar, 2007; Montessori, 2011; Polk Lillard, 2011). Primarni cilj rdečih 

palic je na primer priprava na matematiko – desetiški sistem, sekundarna cilja pa sta vizualno 

razlikovanje dimenzije (dolžine) in razvijanje občutka za red.  

Materiali so zasnovani tako, da otroka pripravijo na poznejše učenje. Otroka posredno 

pripravljajo na vsebine, ki se jih bo učil v prihodnosti (Polk Lillard, 2011). Prelivanje vode, 

nizanje perlic in zapenjanje zadrge v montessori vrtcu na primer posredno pripravljajo roko na 

pisanje. 

2.7.1 KRITERIJI MONTESSORI MATERIALOV 

Montessori materiali sledijo načelu »od preprostega k zahtevnemu«. Učencem postopoma 

predstavljamo materiale, primerne njihovi razvojni stopnji. Otrok, ki spoznava števila do deset, 

na primer najprej zaznavno dela z rdečimi palicami, ki se razlikujejo po dolžini. Nadaljuje z 

rdeče-modrimi palicami, ki so podobne rdečim, le da se pri njih na 10 cm izmenjujejo rdeči in 

modri odseki, ki jih lahko otrok šteje (Polk Lillard, 2011).  

  

Slika 1: Rdeče in rdeče-modre palice (https://www.absorbentminds.co.uk/, https://www.pinkmontessori.com/)  

Za materiale je značilno tudi stopnjevanje »od konkretnega k abstraktnemu« (Montessori, 2011; 

Polk Lillard, 2011). Otrok najprej pridobi konkretno izkušnjo, npr. v naravi vidi čebelo, jo 

opazuje, pozoren je na njen videz in premikanje. Pozneje mu pokažemo figurico in mu 

predstavimo razvojni krog čebele. Nato lahko uporabimo sličice, ki so bolj abstraktne od 

konkretnih predmetov. Otrok si lahko potem na podlagi razumevanja življenjskega kroga čebele 

predstavlja razvojne kroge večine žuželk.  

Naslednja značilnost montessori materialov je izolacija težavnosti, ki pomeni, da je določena 

lastnost, dimenzija oziroma problem, ki naj bi ga otrok s pomočjo ponazorila odkril in razumel, 

izoliran (Montessori, 2011; Polk Lillard, 2011). To pomeni, da je ponazorilo oblikovano 

enotno, z izjemo značilnosti, ki jo otrok odkriva (Montessori, 2011; Polk Lillard, 2011). Tako 

so npr. rdeče palice, katerih namen je pridobivanje občutka za dolžino, vse enake barve, oblike 

in debeline, spreminja se le dolžina. Na ta način otroku z enim materialom posredujemo znanje 

o eni kakovosti (Polk Lillard, 2011). 
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Vsak montessori material vsebuje kontrolo napake (Montessori, 2009, 2011; Polk Lillard, 

2011). Ta karakteristika učencu omogoča preverjanje lastnega procesa učenja brez 

posredovanja učitelja (Polk Lillard, 2011). Kontrola napake pri rdeče-modrih palicah je na 

primer barva in dolžina. Vsaka naslednja palica je za en odsek daljša od prejšnje, na koncih 

palic pa se izmenjujejo rdeči in modri odseki. Če eno palico postavimo narobe, nam material 

sam pove, da smo naredili napako. 

Kontrola napake torej učencu pove, ali se približuje cilju ali se od njega oddaljuje. Maria 

Montessori trdi, da bi moral vsak imeti na voljo sredstva za preverjanje, da bi lahko vedel, ali 

dela dobro ali slabo. Ne gre toliko za popravljanje napak samo po sebi kot za to, da se 

posamezniki zavedajo lastnih napak in sprejemajo sebe z napakami (Montessori, 2011). 

Material je torej tisti pravi učitelj, ki otroku pomaga napake sprejeti kot prijazne, ampak še 

vedno kot resnična dejstva. Učencem moramo omogočiti, da delajo napake, saj so te povsem 

normalen korak v procesu učenja (Montessori, 2011; Polk Lillard, 2011). Da bi napake lahko 

popravili in odpravili, jih je namreč najprej treba poznati. Kontrola napake otroku pomaga na 

poti do samostojnosti, saj je pri delu lahko neodvisen od odraslega (Montessori, 2011). Maria 

Montessori je poudarjala, da naj učencev ne opozarjamo na napake, ki jih naredijo, in jih ne 

popravljamo. Če otrok ne opazi napake, razvojno tega še ni sposoben in jo bo čez nekaj časa 

sam spontano popravil (Montessori, 2011; Polk Lillard, 2011).  

2.8 KONKRETNA PONAZORILA V JAVNI OSNOVNI ŠOLI 

Konkretni materiali so eden ključnih elementov v montessori pedagogiki (Polk Lillard, 2011), 

v javnem šolskem sistemu pa nikoli niso imeli tako pomembne vloge. Konkretna ponazorila so 

obravnavana kot eno izmed možnih pomagal pri pouku, ki jih učitelji vključujejo po lastni 

presoji.  

Učni načrt v 1. vzgojno-izobraževalnem obdobju predpisuje uporabo raznovrstnih konkretnih 

materialov oz. nazornih ponazoril. Poudarja, da je uporaba slikovnih materialov za učence 

preveč abstraktna. V 1. razredu tako učenci seštevajo in odštevajo s pomočjo konkretnih 

ponazoril v obsegu do 20, v 2. razredu pa do 100. Izpostavljena so naslednja konkretna 

ponazorila: enotske kocke, link kocke, denar, ponazorila za desetiške enote in pozicijsko 

računalo. Poudarjeno je, da naj učenci ponazorila uporabljajo tako dolgo, dokler jih potrebujejo 

oz. dokler ne naredijo miselnega preskoka na abstraktno raven. Tudi v 2. triletju naj bi pouk 

matematike slonel na konkretnih izkušnjah, je pa tega v učnem načrtu veliko manj. Uporaba 

konkretnih materialov, modelov in ponazoril je predlagana le za reševanje kombinatoričnih 

problemov v 4. in 5. razredu, prav tako pa naj bi na konkretni ravni učenci 5. in 6. razreda 

računali z deli celote (Program osnovna šola matematika. Učni načrt, 2011).  

2.8.1 KARAKTERISTIKE KONKRETNIH PONAZORIL  

Markovac (1990) je izpostavil naslednje metodološke zahteve, ki jih mora izpolnjevati 

konkretno ponazorilo:  

– Biti mora kakovostno nevtralno. Vsebovati mora čim manj kakovostnih lastnosti (barva, 

oblika, velikost, material), ki bi odvrnile pozornost otrok od količinskih odnosov.   

– Otrokom mora biti lahko dostopno, kar pomeni, da omogoča preprosto in očitno rokovanje. 

Konkretna ponazorila ne smejo biti prevelika ali premajhna, ampak morajo biti primerna 

otrokovim motoričnim spretnostim.  
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– Uporaba konkretnih ponazoril ne sme biti omejena le na fizično rokovanje z njimi. Pomembno 

je, da konkretni izkušnji sledi intelektualna dejavnost.  

– Učencem moramo zagotoviti ustrezno količino ponazoril, da bodo lahko dosegali izbrane 

učne cilje. Če je ponazoril preveč, učenci težko razločijo odnose, kar ovira učni proces.  

– Ponazorilo omogoča različne načine uporabe. Učenci naj ga uporabljajo na načine, ki vodijo 

k usvajanju obravnavanega pojma.  

Konkretna ponazorila morajo učenca miselno aktivirati in mu pomagati pri ugotavljanju 

vzročno-posledičnih odnosov in usvajanju matematičnih zakonitosti (Markovac, 1990). S tem, 

ko učence miselno aktiviramo, uresničimo glavni namen konkretnih ponazoril – krajše in 

učinkovitejše učenje.  

Po Andoljšku (1973) mora biti konkreten material, ki se uporablja pri pouku, estetski, higienski, 

varen in trpežen ter prilagojen sposobnosti učencem. Pritegniti mora zanimanje učencev in ne 

sme biti prezapleten.  

Če primerjamo zgornje kriterije za izbiro ponazoril, lahko ugotovimo, da so zelo podobni tistim, 

ki jih upošteva montessori pedagogika.  
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3 ALGORITEM PISNEGA DELJENJA 

3.1 OPREDELITEV POJMOV PRI PISNEM DELJENJU 

Markovac (1990) je pisno deljenje opredelil kot postopek, pri katerem operiramo z mestnimi 

vrednostmi števil, izvajamo delne računske operacije in jih zapisujemo po točno določenih 

pravilih. Gre za eno najzahtevnejših vsebin pri matematiki, saj zahteva povezovanje različnih 

matematičnih znanj in visoko zmožnost abstrakcije mišljenja.  

V nadaljevanju bomo razložili pojme, ki so povezani s pisnim deljenjem:   

Deljenje je ena izmed štirih osnovnih aritmetičnih operacij. Gre za obratno računsko operacijo 

od množenja.  

Deljenec je poljubno število, ki ga delimo z nekim drugim številom. 

Delitelj je poljubno število, s katerim delimo neko drugo število. 

Količnik je končni rezultat, ki ga dobimo pri deljenju. 

Delni količnik je vmesni rezultat pri deljenju dveh števil. 

Končni ostanek je število, ki ostane na koncu deljenja, ko se števili med seboj ne moreta več 

deliti. Je vedno manjši od delitelja in večji ali enak nič. 

Delni ostanek je število, ki ostane pri vmesnem deljenju dveh števil. Tudi vmesni ostanek je 

vedno manjši od delitelja. 

Vmesni prehod je prehod preko desetiške enote pri deljenju. 

Simboli za deljenje so : ali /.  

3.2 OBRAVNAVA PISNEGA DELJENJA V JAVNI OSNOVNI ŠOLI 

Pisno deljenje je vsebina, ki jo obravnavamo v 4. in 5. razredu osnovne šole. Učenci v 4. razredu 

pisno delijo z enomestnim številom (tudi z ostankom) in naredijo preizkus ter pisno delijo z 

večkratniki števila deset (brez ostanka). V 5. razredu pa pisno delijo z dvomestnim naravnim 

številom (Program osnovna šola matematika. Učni načrt, 2011). V 4. razredu delijo z 

enomestnim deliteljem v obsegu do 10.000, v 5. razredu pa ta algoritem ponovijo in razširijo 

številski obseg. Petošolci najprej ponovijo pisno deljenje z enomestnim deliteljem iz 4. razreda, 

nato pa nadaljujejo z obravnavo deljenja večmestnih števil z enomestnim deliteljem v obsegu 

do milijona. Ko utrdijo golo računanje, znanje uporabijo pri reševanju enačb in problemov v 

besedilnih nalogah (Uran in drugi, 2004b). Deljenju večmestnih števil z enomestnim deliteljem 

in deljenju z večkratniki desetic iz 4. razreda sledi postopno uvajanje pisnega deljenja z 

dvomestnimi števili. Najprej se morajo učenci izuriti v ocenjevanju količnikov pri deljenju 

dvomestnih in trimestnih števil z dvomestnimi delitelji. Postopoma povečujemo deljence za eno 

mestno vrednost, kar vedno predstavimo z novim primerom. Učenci tako delijo štiri-, pet- in 

nato še šestmestna števila z dvomestnim številom.  

Pred obravnavo pisnega deljenja je pomembno, da učenci dobro utrdijo znanje poštevanke in 

razvijejo dobre številske predstave. Znanje računskih operacij je osnova za obvladovanje 

pisnega deljenja. Če učenci ne usvojijo predznanja, imajo lahko težave z obvladovanjem tega 

algoritma. V tem primeru jim moramo najprej pomagati dopolniti znanje s ponavljanjem in 

utrjevanjem, šele nato pa nadaljevati z učenjem (Markovac, 1990). Pred obravnavo pisnega 

deljenja zato najprej ponovimo ustno deljenje (21 : 3, 37 : 4 …). 

Uran in drugi (2004a) predlagajo, da pisno deljenje v 4. razredu uvedemo ob konkretnih 

ponazorilih, kot so denar in link kocke. Vseeno pa Družinec (2017) v svojem magistrskem delu 

ugotavlja, da nobeden izmed petih analiziranih učbenikov, ki se jih najpogosteje uporablja v 
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slovenskem šolskem prostoru, ne prikazuje pisnega deljenja s pomočjo konkretnih ponazoril. 

Pomembno vlogo pri tem ima torej učitelj. Če bo učencem dobro predstavil in demonstriral 

postopek pisnega deljenja, ga bodo dojeli in bodo pri pisnem računanju uspešnejši (Kmetič 

1998, v Kavkler, 1999). Strategijo reševanja aritmetičnega algoritma pisnega deljenja moramo 

učencem predstaviti postopoma, po korakih. Vsak korak moramo ponazoriti s konkretnimi 

ponazorili, ga ubesediti in nato zapisati (Hodnik Čadež in Uran, 2016). Tudi učence je smiselno 

spodbujati k verbalizaciji korakov, saj to pripomore k hitrejšemu in točnejšemu usvajanju 

algoritma (Kavkler, 1999). Smiselno je, da učenci ubesedijo postopek deljenja, saj bomo le tako 

lahko ugotovili, na kakšen način razmišljajo in zakaj pri računanju prihaja do morebitnih napak 

(Uran in drugi, 2004b). Najbolje je, da račune pisnega deljenja pišejo v preglednico desetiških 

enot, saj bo tako postopek najbolj pregleden. Količnik naj najprej ocenijo oziroma ga 

preizkusijo z množenjem, prav tako pa naj sproti primerjajo velikosti delnih ostankov in 

delitelja (da bo delni ostanek vedno manjši od delitelja).  

Tako v 4. kot tudi v 5. razredu spodbujajmo uporabo pojmov, povezanih s pisnim deljenjem: 

količnik, delitelj, je deljivo, nič ne ostane, ostanek je nič in deljenje se izide (Hodnik Čadež in 

Uran, 2016; Uran in drugi, 2004b). 

Pri obravnavi te vsebine poudarimo, da vedno delimo od leve proti desni (Bogataj in drugi, 

2016; Hodnik Čadež in Uran, 2016; Uran in drugi, 2004a). Za razliko od drugih računskih 

operacij začnemo pri deljenju z največjo desetiško enoto (pri trimestnem številu najprej delimo 

stotice, nato desetice in nazadnje enice). Da učence spomnimo na to, lahko nad račun narišemo 

puščico, ki kaže smer računanja.   

 

 

 

Učencem nazorno, korak za korakom demonstriramo daljši in krajši način pisnega deljenja s 

podpisovanjem delnih zmnožkov, spodbujamo pa jih k uporabi krajšega. Na začetku račune 

zapisujejo v mrežo za lažjo orientacijo. Pozneje preidemo na zapis računa brez mreže. 

Daljši način:   

 

7 1 4 : 2 =

S D E S D E

4 2 8 : 2 = 2 1 4

- 4

0 2

- 2

0 8

- 8

0

S M E R   R A Č U N A N J A 
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Postopek deljenja poteka po naslednjih korakih: 

1. Delimo 4 : 2 = 2. Rezultat zapišemo pod stotice količnika.  

2. Množimo 2 ∙ 2 = 4, 4 zapišemo pod stotice deljenca. 

3. Odštejemo 4 – 4 in rezultat (0) zapišemo pod stotice deljenca. 

4. Podpišemo 2 desetici. 

5. Delimo 2 : 2 = 1, 1 zapišemo pod desetice količnika. 

6. Množimo 1 ∙ 2 = 2, 2 zapišemo pod desetice deljenca.  

7. Odštejemo 2 – 2 in rezultat (0) zapišemo pod desetice deljenca. 

8. Podpišemo 8 enic.  

9. Delimo 8 : 2 = 4, 4 zapišemo pod enice količnika. 

10. Množimo 4 ∙ 2 = 8, 8 zapišemo pod enice deljenca.  

11. Odštejemo 8 – 8  in rezultat (0) zapišemo pod enice deljenca.  

Ker ni nobene števke več, smo z deljenjem zaključili. 

       

Krajši način: 

  

Postopek deljenja poteka po naslednjih korakih: 

1. Delimo 4 : 2 = 2. Rezultat zapišemo pod stotice količnika.  

2. 0 ne ostane. Zapišemo 0 pod stotice deljenca. 

3. Podpišemo 2 desetici.  

4. Delimo 2 : 2 = 1. Rezultat zapišemo pod desetice količnika.  

5. 0 ne ostane. Zapišemo 0 pod desetice deljenca.  

6. Podpišemo 8 enic.  

7. Delimo 8 : 2 = 4.  

8. 0 ne ostane. Zapišemo 0 pod enice deljenca. Ker ni nobene števke več, smo zaključili z 

deljenjem.  

 

Zapis brez mreže:  

 

S D E S D E

4 2 8 : 2 = 2 1 4

0 2

0 8

0

4 2 8 : 2 = 2 1 4 
0 2 
   0 8  
      0 
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3.2.1 KORAKI PRI PISNEM DELJENJU 

Pri postopku pisnega deljenja sledimo naslednjim korakom (Hodnik Čadež in Uran, 2016):  

1. Ocenimo količnik. 

 

     Količnik bo malo manj kot 200. 

 

2. Računamo po postopku pisnega deljenja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Primerjamo rezultat z oceno.    

 

4. Naredimo preizkus z množenjem.  

 

 

Učence spodbujamo, da rezultat pri pisnem deljenju vedno preverijo tako, da naredijo preizkus 

s pisnim množenjem. V primeru ostanka preizkus naredimo tako, da ostanek prištejemo 

zmnožku v posebnem računu (Uran in drugi, 2004a).  

3.2.2 VRSTNI RED OBRAVNAVE RAČUNOV PISNEGA DELJENJA V 4. RAZREDU 

V nadaljevanju bomo predstavili postopek obravnave pisnega deljenja, povzet po učnem 

gradivu Kocka 4 – priročnik za učitelje, avtoric Terezije Uhan, Francke Bitenc in Snežane 

Mutić (Uran in drugi, 2004a). 

Pisno deljenje začnemo v javni osnovni šoli obravnavati po naslednjem vrstnem redu: 

1. Deljenje brez delnih in končnih ostankov 

Začnemo z računi, pri katerih je vsaka desetiška enota deljenca večkratnik delitelja, da se 

deljenje po vsakem delnem koraku izide. Priporočljivo je, da te račune rešimo s podpisovanjem, 

čeprav to ni nujno potrebno. S podpisovanjem bomo učence dobro pripravili na zahtevnejše 

primere računov, saj bodo (tudi manj sposobni učenci) globlje doumeli postopek računanja in 

si ga lažje zapomnili (Uran in drugi, 2004a).  

Začnemo s pisnim deljenjem dvomestnih števil z enomestnim deliteljem in nadaljujemo z 

deljenjem trimestnih števil z enomestnim deliteljem.  

5 4 7 : 3 =

                           546 + 1 = 547 

1 8 2 ∙ 3

5 4 6
2 

5 4 7 : 3 = 1 8 2

2 4

0 7

1
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Smiselno je, da učence navajamo na deljenje do konca (Uran in drugi, 2004a). Če učenci 

podpisovanje zaključijo z ničlo pod enicami, nam to jasno pove, da so račun izračunali do konca 

in da ni ostanka. Nekateri avtorji (Hodnik Čadež in Uran, 2016) pišejo, da ostanka 0 ni treba 

zapisati, če se deljenje izide.  

Primer:        

 

2. Deljenje z delnimi ostanki in brez končnega ostanka 

Nadaljujemo z obravnavo računov deljenja z delnimi ostanki, pri katerih se deljenje izide. 

Podpisovanje je pri takih primerih deljenja nujno.  

Primer: 

 

3. Deljenje z delnimi in končnim ostankom 

Nazadnje računamo primere, pri katerih se deljenje ne izide. Gre za povsem enak postopek kot 

pri prejšnjem koraku, le da tu dobimo tudi končni ostanek. Učenci morajo v primeru končnega 

ostanka ob ostanek napisati ost., da je jasno, da so delili do konca, a se deljenje ni izšlo. Učence 

večkrat spomnimo, da morata biti delni in končni ostanek vselej manjša od delitelja (Uran in 

drugi, 2004a).  

Primer:

 

D E D E

6 8 : 2 = 3 4

0 8

0

 

 

S D E S D E

7 5 6 : 3 = 2 5 2

1 5

0 6

0

D E L N I     O S T A N E K   

 

 

S D E S D E

5 2 6 : 4 = 1 3 1

1 2

0 6

2 ost.

D E L N I     O S T A N E K 

K O N Č N I    O S T A N E K 
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4. Posebni primeri  

Primerov deljenja z vmesno ničlo v deljencu in količniku ne obravnavamo posebej, ampak jih 

vključimo k nalogam za utrjevanje znanja (Uran in drugi, 2004a). Enako velja za račune, pri 

katerih je prva števka deljenca manjša od delitelja. V tem primeru začnemo deliti prvi dve 

števki deljenca. Naprej pa delimo po enakem postopku.  

Primeri: 

Vmesna ničla v deljencu    Vmesna ničla v količniku 

        

V primeru vmesne ničle v količniku morajo učenci vedeti, da je treba ničlo nujno zapisati. Če 

bi bila na prvem mestu, bi jo lahko izpustili in se rezultat ne bi spremenil, drugače pa to ni 

mogoče, saj bi bil količnik premajhen.  

Prva števka deljenca manjša od delitelja 

 

5. Pisno deljenje z večkratniki desetic 

Pisno deljenje z enomestnim številom je osnova za pisno deljenje z večkratniki desetic, zato z 

obravnavo tega začnemo, ko so zgornji koraki dobro utrjeni. Začnemo z utrjevanjem ustnega 

deljenja z večkratniki desetic z ostankom in brez njega. Pomagamo si z analogijo ob manjših 

številih (150 : 30 primerjamo s 15 : 3 = 5, zato je 150 : 30 = 5) ali s poštevanko (iskanje 

večkratnikov 1 ∙ 30 = 30, 2 ∙ 30 = 60, 3 ∙ 30 = 90, 4 ∙ 30 = 120, 5 ∙ 30 = 150). Učencem pustimo 

možnost izbire načina, ki jim ustreza. Najverjetneje bodo kmalu spoznali, da je prvi način veliko 

hitrejši in enostavnejši (Uran in drugi, 2014).  

Šele ko učenci utrdijo ustno deljenje z večkratniki desetic, uvedemo pisno deljenje. V 4. razredu 

obravnavamo samo račune deljenja z večkratniki števila deset brez ostanka (Program osnovna 

šola matematika. Učni načrt, 2011) 

Primer:  

 

7 0 2 : 2 = 3 5 1

1 0

0 2

0

9 2 5 : 3 = 3 0 8

0 2

2 5

1 ost.

3 7 0 : 7 = 5 2

2 0

6 ost.

4 9 0 : 4 0 = 1 2

9 0

1 0 ost.
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Če si pomagamo z analogijo manjših števil, lahko npr. pokrijemo obe ničli, ne smemo pa ničel 

prečrtati, saj bi to vplivalo na spremembo rezultata v primerih, ko imamo ostanek, kot je vidno 

pri spodnjem računu. 

 

3.2.3 VRSTNI RED OBRAVNAVE RAČUNOV PISNEGA DELJENJA V 5. RAZREDU 

V petem razredu javne osnovne šole obravnavamo dva postopka deljenja (Uran in drugi, 

2004b):  

a) Postopno deljenje na dolg način s podpisovanjem delnih zmnožkov 

Primer: 

  

Postopek deljenja poteka po naslednjih korakih:  

1. Delimo 86 : 25 = 3. Zapišemo delni količnik. 

2. Množimo 3 ∙ 25 = 75. Zapišemo 75 pod 86 v deljencu.  

3. Odštejemo 86 – 75 = 11.  

4. K 11 podpišemo 7 iz deljenca. Dobimo 117.  

5. Delimo 117 : 25 = 4. Zapišemo delni količnik.  

6. Množimo 4 ∙ 25 = 100. Zapišemo 100 pod 117.  

7. Odštejemo 117 – 100 = 17. Ostane 17.  

8. Zapišemo končni ostanek.  

 

b) Deljenje na kratek način brez podpisovanja delnih zmnožkov  

Ta način deljenja uvedemo po obravnavi štirimestnih števil z dvomestnimi na dolg način. V 

primeru, da presodimo, da učenci ne bodo imeli težav z novim postopkom, jim ga lahko 

predstavimo že pri deljenju štirimestnih števil (Uran in drugi, 2004b).  

Deljenje na kratek način pomeni, da izpustimo delne zmnožke.  

Primer: 

 

4 9 0 : 4 0 = 1 2

9

1 ost.

8 6 7 : 2 5 = 3 4

- 7 5

1 1 7

- 1 0 0

1 7 ost.

3 6 8 1 0 : 1 8 = 2 0 4 5

0 8 1

9 0

0
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Postopek deljenja poteka po naslednjih korakih:  

1. Delimo 36 : 18 = 2. Zapišemo delni količnik. 

2. Množimo 2 ∙ 18 = 36. Nič ne ostane. Zapišemo 0 pod tisočice deljenca.  

3. Podpišemo 8 stotic. Delimo 8 : 18 = 0. Zapišemo delni količnik.  

4. Podpišemo 1 desetico. Delimo 81 : 18 = 4. Zapišemo delni količnik.  

5. Množimo 4 ∙ 18 = 72. Ostane 9. Zapišemo delni ostanek. 

6. Podpišemo 0 enic. Delimo 90 : 18 = 5. Zapišemo delni količnik.  

7. Množimo 5 ∙ 18 = 90. Nič ne ostane. Zapišemo 0 pod enice deljenca.  

 

Petošolci najprej ponovijo pisno deljenje z enomestnim deliteljem iz 4. razreda, nato pa 

nadaljujejo z obravnavo deljenja večmestnih števil z enomestnim deliteljem v obsegu do 

milijona. Deljenju večmestnih števil z enomestnim deliteljem in deljenju z večkratniki desetic 

iz 4. razreda sledi postopno uvajanje pisnega deljenja z dvomestnimi števili. Učenci se morajo 

najprej izuriti v ocenjevanju količnikov pri deljenju dvomestnih in trimestnih števil z 

dvomestnimi delitelji. Pri deljenju z dvomestnim številom učencem z učnimi težavami ocena 

delnega količnika pogosto predstavlja izziv (Uran in drugi, 2004b).  

Postopoma povečujemo deljence za eno mestno vrednost, kar vedno predstavimo z novim 

primerom. Če učenci znajo poštevanko in obvladajo postopek pisnega deljenja štirimestnih 

števil, pri obravnavi deljenja vseh naslednjih večjih števil zadošča le zgled z računom. Učenci 

tako delijo štiri-, pet- in nato še šestmestna števila z dvomestnim številom. Ko utrdijo golo 

računanje, znanje uporabijo pri reševanju enačb in problemov v besedilnih nalogah (Uran in 

drugi, 2004b). 

Pri deljenju z dvomestnimi delitelji naj bi učitelji učence opozarjali na:  

– pravilno podpisovanje; 

– primerjanje velikosti delnih ostankov z deliteljem, ki mora biti vedno večji od delnih 

ostankov; 

– oceno rezultata ali natančen preizkus. 

 

Avtorji priročnika Kocka 5 učiteljem priporočajo, da naj naloge diferencirajo glede na 

predznanje učencev, saj bodo pri pisnem deljenju ti dosegli različne stopnje znanja. Večina 

besedilnih nalog naj bi bila za učence z učnimi težavami prezahtevna, saj te zahtevajo znanje 

poštevanke in obvladovanje računskih algoritmov. Učenci z učnimi težavami imajo poleg tega 

pogosto tudi težave z bralnim razumevanjem (Uran in drugi, 2004b).  

3.2.4 AVTOMATIZACIJA ALGORITMA PISNEGA DELJENJA 

Po uvodnem delu, ki smo ga opisali zgoraj, je treba pripraviti dodatne vaje, s katerimi bodo 

učenci utrjevali postopek, da ga bodo lahko pozneje izvajali avtomatizirano ter z nič ali 

minimalnimi napakami (Kavkler, 1999). 

Po Kavkler (2014) lahko o avtomatizaciji algoritma pisnega deljenja govorimo, ko učenec 

doseže in gre skozi:   

– kognitivno stopnjo, ki predstavlja osnovo in pravila postopka (npr. kje začeti računati in kako 

podpisovati števke); 

– asociativno stopnjo, na kateri utrjuje usvojena pravila z reševanjem različnih nalog; 

– stopnjo avtomatizacije, na kateri avtomatizirano uporablja pravila postopka in hitro rešuje 

postopke z malo napakami. 
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3.3 PONAZORITEV PISNEGA DELJENJA Z ENOMESTNIM 

DELITELJEM Z IZBRANIMI KONKRETNIMI PONAZORILI V JAVNI 

OSNOVNI ŠOLI 

V nadaljevanju se bomo osredotočili na deljenje z enomestnim deliteljem, saj je to osnova 

oziroma temelj, ki ga je treba dobro utrditi, preden nadaljujemo z zahtevnejšimi računi pisnega 

deljenja z dvomestnim številom. Prikazali bomo postopek pisnega deljenja z Dienesovimi 

ponazorili in denarjem, ki sta dve izmed najbolj znanih in najpogosteje uporabljenih ponazoril 

v javni osnovni šoli in ju lahko uporabimo tudi pri obravnavi te učne vsebine. 

3.3.1 DIENESOVA PONAZORILA  

Gre za ponazorila desetiških enot – enic, desetic, stotic in tisočic. Osnovno enoto (enico) 

predstavlja majhna kocka; desetico predstavlja palčka, sestavljena iz desetih majhnih kock; 

stotico ponazarja plošča iz desetih združenih palčk oz. stotih kock; tisočico pa kocka iz tisoč 

enot. Dienesova ponazorila se uporabljajo predvsem za prikaz desetiških enot in razmerij med 

njimi. Z njimi si učenci pomagajo pri izvajanju osnovnih računskih operacij in računanju s 

prehodom. Pred uporabo moramo učencem predstaviti, koliko enot ponazarja določeno 

ponazorilo. 

 

Slika 2: Dienesova ponazorila – tisočica, stotica, desetica, enica 

V nadaljevanju bomo po korakih predstavili postopek pisnega deljenja s pomočjo Dienesovih 

plošč. Izračunali bomo naslednji račun:  

 

1. Nastavimo vrednost deljenca (573).  

 

 

573 : 5 = 
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2. To število bomo razdelili na pet enakih delov. Najprej začnemo deliti ponazorila za 100 enot. 

Na vsakega izmed petih kupčkov položimo po eno stotico.  

 

Zapis računa:  

 

3. Nadaljujemo z deljenjem desetic. Na vsak kupček dodamo eno, dve pa ostaneta in 

predstavljata vmesni ostanek.  

 

Zapis računa: 

 

4. Učencem pojasnimo, da je ponazorilo za desetice (palčka) vredno enako kot deset ponazoril 

za enice (kockic). Desetici, ki sta ostali, torej lahko zamenjamo za 20 enic. Naredimo nazorno 

menjavo.  

S D E S D E

5 7 3 : 5 = 1

S D E S D E

5 7 3 : 5 = 1 1

0 7

2
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5. Postopoma naprej delimo enice. Na koncu imamo na vsakem kupčku štiri enice, tri pa 

ostanejo. 

 

Zapis računa:  

 

6. Ugotovimo vrednost enega kupčka. Ta vrednost predstavlja rezultat računa.  

 

3.3.2 DENAR 

Gre za ponazorilo, ki ga lahko izdelamo sami oz. si ga izposodimo iz raznih družabnih iger. 

Denar je zelo dobro ponazorilo pri učenju deljenja (Hodnik, 1998), saj je močno povezano z 

vsakdanjim življenjem. Cilj poučevanja matematike je narediti matematiko uporabno v 

vsakdanjem življenju, kar s tem ponazorilom zagotovo dosežemo, kljub temu da ni najbolj 

konkretno.  

V nadaljevanju bomo po korakih predstavili postopek pisnega deljenja s pomočjo igralnega 

denarja. Izračunali bomo naslednji račun:  

 

 

S D E S D E

5 7 3 : 5 = 1 1 4

0 7

2 3

3 ost.

454 : 3 = 
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1. Nastavimo vrednost deljenca (454).  

 

2. To število bomo razdelili na tri enake dele. Najprej začnemo deliti stotice. Na vsakega izmed 

treh kupčkov položimo po eno stotico, ena stotica ostane. 

 

Zapis računa: 

 

 

 

 

S D E S D E

4 5 4 : 3 = 1

1
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3. Učencem pojasnimo, da je bankovec za 100 € vreden enako kot deset bankovcev za 10 €. 

Stotico, ki je ostala, torej zamenjamo za deset enic. Naredimo nazorno menjavo.  

 

4. Nadaljujemo z deljenjem desetic. 15 bankovcev razdelimo na tri kupčke. Na vsakem je pet 

bankovcev.  

 

Zapis računa:  

   

S D E S D E

4 5 4 : 3 = 1 5

1 5

0
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5. Delimo še enice. Na koncu imamo na vsakem kupčku eno enico, ena pa ostane.  

 

Zapis računa:  

 

5. Ugotovimo vrednost enega kupčka. Ta vrednost predstavlja rezultat računa.  

  

 

 

  

S D E S D E

4 5 4 : 3 = 1 5 1

1 5

0 4

1 ost.
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3.4 OBRAVNAVA PISNEGA DELJENJA V MONTESSORI OSNOVNI 

ŠOLI 

V montessori pedagogiki učenci osnovne računske operacije obravnavajo v drugačnem vrstnem 

redu kot v javni osnovni šoli. Začnejo s seštevanjem, nadaljujejo pa z množenjem, ki najbolj 

logično sledi seštevanju. Naslednja računska operacija, ki jo obravnavajo, je deljenje, na koncu 

pa spoznajo še odštevanje. Montessori učitelji želijo s pomočjo konkretnih materialov učencem 

predstaviti proces, ki se odvija pri posamezni računski operaciji.  

Učenci najprej pridobivajo raznovrstne konkretne izkušnje ob rokovanju s predmeti. Pri tem 

jim je v pomoč zaznavni material, ki ga je razvila Maria Montessori. Različni razvojni materiali 

na področju matematike, dejavnosti, ki izhajajo iz njih, in način dela v montessori učilnici 

vzpodbujajo otrokovo željo po štetju, primerjanju, seštevanju in merjenju. Preko rokovanja z 

materiali otrok pridobiva temelje matematike (Montessori in drugi, 2016; Program osnovne 

šole montessori, b. d.).  

Večina otrok, ki rokuje z matematičnimi materiali, že zgodaj izkusi pojme, ki jih sicer v javnem 

šolskem sistemu obravnavamo veliko pozneje (Program osnovne šole montessori, b. d.). S 

pomočjo konkretnega materiala na primer spoznajo ulomke, kvadratna in kubična števila, 

večkratnike in faktorje. Otroci, ki obiskujejo montessori vrtec, že tam spoznajo osnovne 

računske operacije ob rokovanju s konkretnimi materiali, v montessori osnovni šoli pa potem 

svoje znanje nadgradijo. Otroci, ki niso obiskovali montessori vrtca, vse to nadoknadijo v 

osnovni šoli.  

Otroci v montessori šolah in vrtcih so združeni v heterogene oddelke (Polk Lillard, 2011). To 

pomeni, da so v en razred vključeni učenci celega triletja, torej treh razredov. Izvedba programa 

je individualizirana, kar pomeni, da učenci napredujejo glede na svoje sposobnosti in interese 

(Program osnovne šole montessori, b. d.). Učiteljeva naloga je, da vsakega otroka skrbno 

opazuje in spremlja njegov napredek v znanju in razvoju njegove osebnosti (Polk Lillard, 2011). 

Poznati mora cilje in dejavnosti, s katerimi lahko otroci te cilje dosežejo. Učitelj otroku 

predstavi dejavnosti, ki so primerne njegovi trenutni stopnji znanja, nato pa otrok sam odkriva 

in je aktiven v procesu pridobivanja znanja. Niz različnih dejavnosti na področju matematike 

skozi celotno osnovnošolsko obdobje otroka naravno in postopoma pripelje do razumevanja 

abstraktnih matematičnih operacij (Program osnovne šole montessori, b. d.).  

V učnem načrtu za matematiko v montessori osnovni šoli je navedeno, da učenci v 1. triletju 

spoznajo operacijo deljenja (in simbol :), delijo s pomočjo konkretnih materialov in do 

avtomatizma usvojijo količnike, ki so vezani na poštevanko. V 2. triletju ustno množijo in delijo 

z 10, 100, 1000 … ter pisno delijo z večmestnim naravnim številom.  

Deljenje začnejo v montessori pedagogiki obravnavati z uporabo aktivnega pristopa k 

poučevanju: količino razdelijo med nekaj oseb, tj. med otroke same, in ti izvedejo deljenje s 

primitivno metodo, ki jo izvajajo tisti, ki ne znajo računati. Predmete razdeljujejo postopoma, 

enega za drugim, dokler preostale količine ni več mogoče razdeliti na enake dele med vse 

otroke. Ta način obravnave služi kot konkretna predstava postopka deljenja. Pojem pisnega 

deljenja je namreč mogoče predstaviti le s postopkom, povezanim s konkretnimi predmeti. 

Zaradi narave deljenja učencem najprej predstavijo najpreprostejši in najbolj neposreden 

koncept, ki je značilen za to aritmetično operacijo (Montessori in drugi, 2016). Po učiteljevi 

natančni predstavitvi otrok samostojno pridobiva spoznanja s ponavljanjem raznolikih vaj. 
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Dolga obdobja vadenja mu omogočajo, da ta nova spoznanja abstrahira in uporabi (Program 

osnovne šole montessori, b. d.).   

Da zagotovijo diferenciacijo in individualizacijo dela, lahko učitelji otrokom, ki sodelujejo pri 

vaji deljenja, dodelijo vloge. Eden izmed učencev lahko opravlja funkcijo bankirja, ki izvaja 

morebitne menjave. Ko pri deljenju npr. ostane en kvadrat, ki ga ne morejo razdeliti, ga on 

zamenja za deset palčk. Obstaja tudi vloga direktorja, to je lahko starejši oz. nadarjeni učenec, 

ki to vsebino že obvlada in nadzira pravilnost postopka. Sodeč po veselju, ki so ga pokazali že 

predšolski otroci, ki so s kockami, kvadrati, palčkami in zrni gradili števila, in po njihovem 

navdušenju, ko so te količine delili, je deljenje ena njihovih najljubših vaj (Montessori in drugi, 

2016).  

Zanimivo je tudi dejstvo, da otroci v montessori pedagogiki že od vrtca dalje operirajo z 

velikimi, štirimestnimi števili. Maria Montessori je namreč ugotovila, da otroke fascinirajo 

velike stvari (Montessori in drugi, 2016). Poleg motivacijske funkcije to prispeva tudi k razvoju 

strategij, ki učencem omogočajo izvajanje računskih operacij tudi z večjimi števili. To je precej 

drugače kot v javnem šolskem sistemu, kjer najprej delimo le števila do 100 v okviru 

poštevanke. 

V montessori pedagogiki se pri deljenju vedno upoštevajo tri glavna pravila, ki jih večkrat 

ponavljajo:  

1. Deliti začnemo pri največji mestni vrednosti in delimo toliko časa, dokler nam ne zmanjka. 

2. Delimo pravično, tako da vsi dobijo enako. 

3. Rezultat deljenja je tisto, kar dobi eden. 

Zelo pomembno je, da učenci jasno dojamejo, kaj pravzaprav predstavlja količnik pri deljenju. 

Tisti, ki se operacije deljenja učijo le kot postopka računanja brez razumevanja koncepta, 

pridobijo napačno predstavo, da je količnik kvantitativni rezultat deljenja. Pravijo na primer: 

»Dva tisoč osemsto štiriindvajset deljeno z dve je enako tisoč štiristo dvanajst.« Rezultat 

izračuna je res 1412, vendar to ne pojasni tega, kar se je zares zgodilo. Po končanem deljenju 

dejansko obstajata dve enaki količini (1412), na kateri je bila razdeljena prvotna količina. Ali 

bolje rečeno: prvotna količina je ostala v celoti, spremenil se je le videz – na začetku je bila ena 

sama količina, zdaj pa sta dve. Število 2824 je postalo 1412 + 1412; torej ni bilo uničeno, ampak 

le preoblikovano (Montessori in drugi, 2016). Dva enaka dela, ki ju dobimo z deljenjem, 

predstavljata prvotno količino v celoti. Ta ostane nedotaknjena, čeprav je organizirana na 

drugačen način.  

3.4.1 MONTESSORI MATERIALI ZA OBRAVNAVO PISNEGA DELJENJA 

Algoritem (pisnega) deljenja montessori pedagogika vedno obravnava ob konkretnih 

materialih. V nadaljevanju predstavljamo štiri materiale, ob katerih učenci spoznajo aritmetično 

operacijo deljenje.  

a) Zlata zrna 

Gre za konkreten material, ki ponazarja desetiške enote – enice, desetice, stotice in tisočice. 

Osnovno enoto (enico) predstavlja majhno zlato zrno; desetico predstavlja palčka, sestavljena 

iz desetih majhnih zrn; stotico ponazarja plošča iz desetih združenih palčk oz. stotih zrn; 

tisočico pa kocka iz tisoč zrn.  
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Slika 3: Zlata zrna (od leve proti desni: tisočica, stotica, desetica, enica) (https://mcsomaha.org/work-of-the-week/) 

Poleg zlatih zrn potrebujemo še številske ploščice, za katere je značilno, da ima vsaka mestna 

vrednost svojo barvo in dolžino. Ko te ploščice naložimo eno na drugo in poravnamo ob desni 

rob, dobimo pregleden zapis števila, kot je vidno na spodnjem kolažu fotografij. 

 

Slika 4: Zapis števila s ploščicami (lasten vir) 

b) Tabla za deljenje 

Ta material vsebuje devet zelenih figuric; 81 zelenih kroglic (zrn), ki so shranjene v škatli; 

majhno zeleno posodico in kvadratno ploščo z 81 vdolbinami, ki so razporejene v devetih 

vrsticah in devetih stolpcih. Na zgornji in levi strani plošče so po vrsti napisana števila od ena 

do devet.  

 

Slika 5: Tabla za deljenje (https://img06.shop-pro.jp/PA01163/442/product/59490974.jpg) 
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Pri računih deljenja v okviru poštevanke (do 100) se uporablja material, ki je na zgornji sliki 

(slika 5). Pri deljenju števil, ki so večja od 100, pa se v montessori pedagogiki uporablja spodnji 

material – table za deljenje z epruvetami (slika 6), ki omogoča deljenje v obsegu do milijona. 

c) Table za deljenje z epruvetami – deljenje z epruvetami 

 

Slika 6: Table za deljenje z epruvetami (https://c.wgr.de/i/artikel/283x/LM009500.webp) 

Ta material vsebuje:   

– štiri table za deljenje (dve sta zelene barve, ena modra in ena rdeča); 

– figurice v treh barvah (zelene, modre, rdeče); 

– stojala za epruvete za vsako družino (tri bele: osnovna družina, tri sive: družina tisoč, ena 

črna: družina milijon); 

– 70 epruvet in v vsaki od njih deset zrn iste barve (v prvem stojalu so samo zelena zrna, v 

drugem samo modra, v tretjem samo rdeča, nato pa se zaporedje ponovi); 

– sedem posodic, ki so na zunanji strani obarvane v barvah družin, na notranji strani pa v barvah 

desetiške enote: belo-zelena je za enice, belo-modra je za desetice, belo-rdeča je za stotice, sivo-

zelena za tisočice, sivo-modra za desettisočice, sivo-rdeča za stotisočice, črno-zelena za 

milijonice. 

 
Opomba: V montessori pedagogiki imajo desetiške enote določeno barvo. Enice so vedno 

zelene, desetice modre, stotice rdeče in tisočice zelene.  

 

c) Igra s ploščicami – deljenje s ploščicami 

Ta material sestavljajo ploščice, na katerih so napisana števila 1000, 100, 10 in 1, ter barvne 

figurice in žetoni. Vsaka izmed desetiških enot ima svojo barvo; tisočice so zelene, stotice 

rdeče, desetice modre in enice zelene. Gre za ponazorilo, ki otroku pomaga pri prehodu od 

konkretnega razumevanja matematičnih operacij k bolj abstraktnemu (Montessori in drugi, 

2016).  
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Slika 7: Igra s ploščicami (https://www.absorbentminds.co.uk/) 

3.4.2 VRSTNI RED OBRAVNAVE RAČUNOV PISNEGA DELJENJA  

Aritmetično operacijo deljenje v montessori osnovni šoli obravnavajo postopoma po 

določenem vrstnem redu, ob tem pa upoštevajo načelo od konkretnega k abstraktnemu. Deljenje 

uvedejo s pomočjo najbolj konkretnega izmed materialov za deljenje – z zlatimi zrni. Ko učenci 

dobro usvojijo deljenje s tem materialom, spoznajo še tablo za deljenje. Nato sledita še deljenje 

z epruvetami in deljenje s ploščicami, ki je že bolj abstraktne narave.  

 

Slika 8: Zaporedje obravnave deljenja s konkretnimi materiali 

Učenci najprej z vsemi zgoraj omenjenimi materiali računajo račune deljenja z enomestnim 

deliteljem. Šele ko to vsebino dobro utrdijo, jim učitelji predstavijo račune deljenja z 

dvomestnim deliteljem. Tudi pri reševanju teh računov uporabljajo konkretne materiale v 

enakem vrstnem redu.  

V nadaljevanju smo zapisali vrstni red obravnave računov pisnega deljenja v 1. in 2. triletju 

montessori osnovne šole. 

Deljenje z enomestnim deliteljem   

1. Deljenje z zlatimi zrni: uvodna predstavitev deljenja z enomestnim deliteljem – brez prehoda 

in brez ostanka 

2. Deljenje z zlatimi zrni: deljenje z enomestnim deliteljem s prehodom in ostankom 

3. Deljenje s tablo za deljenje: deljenje z enomestnim deliteljem v okviru poštevanke do 100 

brez prehoda 

4. Deljenje s tablo za deljenje: deljenje z enomestnim deliteljem v okviru poštevanke do 100 s 

prehodom 

5. Deljenje z epruvetami: deljenje z enomestnim deliteljem 

6. Deljenje z epruvetami: pisno deljenje z enomestnim deliteljem – kratek način podpisovanja 

7. Deljenje z epruvetami: pisno deljenje z enomestnim deliteljem – dolg način podpisovanja 

8. Deljenje s ploščicami: deljenje z enomestnim deliteljem brez ostanka  

9. Deljenje s ploščicami: deljenje z enomestnim deliteljem z ostankom 

10. Deljenje s ploščicami: deljenje z enomestnim deliteljem s prehodom 
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Deljenje z dvo- in večmestnim deliteljem 

 

11. Deljenje z zlatimi zrni: deljenje z dvomestnim deliteljem 

12. Deljenje z epruvetami: deljenje z dvomestnim deliteljem 

13. Deljenje z epruvetami: deljenje s tromestnim deliteljem 

14. Deljenje z epruvetami: pisno deljenje z večmestnim deliteljem – dolg način podpisovanja 

15. Deljenje z epruvetami: pisno deljenje z deliteljem, ki ima 0 desetic  

16. Deljenje z epruvetami: pisno deljenje z deliteljem, ki ima 0 enic 

17. Deljenje s ploščicami: deljenje z dvomestnim deliteljem 

18. Deljenje s ploščicami: deljenje s tromestnim deliteljem 

19. Deljenje s ploščicami: deljenje s štirimestnim deliteljem 

20. Deljenje s ploščicami: deljenje z deliteljem, ki vsebuje števko 0.  

 

V montessori osnovni šoli nekateri učenci do 5. razreda poleg deljenja z enomestnim in 

dvomestnim deliteljem spoznajo tudi deljenje s tri- ali štirimestnim deliteljem. Glede na to, da 

to ni vsebina učnega načrta za 4. in 5. razred, smo v magistrskem delu izpostavili zgolj deljenje 

z eno- in dvomestnim deliteljem. Tudi na tem mestu želimo poudariti, da je nujno, da učenci, 

preden spoznajo deljenje z dvomestnim deliteljem, res dobro razumejo in utrdijo deljenje z 

enomestnim deliteljem.  

3.5 PONAZORITEV PISNEGA DELJENJA S KONKRETNIMI 

PONAZORILI V MONTESSORI OSNOVNI ŠOLI 

V nadaljevanju bomo predstavili računanje z vsemi štirimi materiali, ki se v montessori 

pedagogiki uporabljajo pri obravnavi algoritma pisnega deljenja. Pojasnili bomo postopek 

deljenja s posameznim materialom na primeru računov s prehodom in ostankom, da bo jasno 

razviden postopek računanja pri različnih tipih računov. Zavedati se moramo, da pri obravnavi 

pisnega deljenja v praksi sledimo zgoraj napisanemu vrstnemu redu. Najprej torej uvedemo 

račune brez prehoda in brez ostanka, nato račune brez prehoda z ostankom, šele na koncu pa 

račune s prehodom. Preden obravnavamo novo, težjo vrsto računov, je treba znanje dobro 

utrditi. 

3.5.1 DELJENJE Z ZLATIMI ZRNI  

Deljenje v montessori pedagogiki uvedemo ob konkretnem materialu, ki ga imenujemo zlata 

zrna in ponazarja desetiške enote.  

Pred začetkom uvodne predstavitve prosimo štiri učence, da na štiri preproge razporedijo 

številske ploščice. Postavijo jih tako, kot je vidno na spodnji fotografiji:  

 

Slika 9: Številske ploščice (lasten vir) 
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Deljenje z enomestnim deliteljem  

Deljenje z enomestnim deliteljem z zlatimi zrni bomo prikazali na primeru naslednjega računa:  

 

Postopek: 

1. S ploščicami nastavimo število 2825 in prosimo enega izmed otrok, da ponazori to število z 

zlatimi zrni: pripravi dve kocki, ki predstavljata tisočice; osem kvadratov, ki predstavljajo 

stotice; dve palčki, ki predstavljata desetice, in pet zrn, ki predstavljajo enice. Zraven postavimo 

številske ploščice, ki ustrezajo tej količini.  

 

 

 

2. Učencem pojasnimo: »Rada bi vam razdelila ta zlata zrna, tako da bo pravično. To pomeni, 

da boste vsi dobili enako.« Učenci pripravijo vsak svoj pladenj, na katere jim bomo delili zlata 

zrna.  

3. Začnemo z deljenjem kock. Ker dveh kock ne moremo enakomerno razdeliti med tri otroke, 

moramo kocki (tisočice) zamenjati za 20 kvadratov (stotic).  

 

4. Po menjavi imamo skupaj 28 kvadratov (stotic), ki jih začnemo postopoma deliti med otroke. 

Najprej vsak dobi enega. Vprašamo jih, ali je to pravično, ali so vsi dobili enako. Nadaljujemo 

z deljenjem. Vsak dobi še en kvadrat (stotico), nato še enega in tako naprej, dokler jih ne 

zmanjka. Na koncu ima vsak otrok devet stotic. En kvadrat ostane.  

2825 : 3 = 
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5. Ker kvadrata, ki ostane, ne moremo pravično razdeliti med tri učence, ga zamenjamo za deset 

palčk (desetic). 

 

6. Po menjavi imamo skupaj 12 palčk (desetic), ki jih delimo med otroke, tako da vsakemu 

najprej damo eno in nato tako nadaljujemo, dokler jih ne zmanjka. Vsak dobi štiri palčke z 

desetimi zrni.  

 

7. Na koncu med tri učence razdelimo še pet zrn. Vsak dobi eno, dve zrni pa ostaneta.  
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8. Ko zrn zmanjka, vsak učenec prešteje, koliko je dobil, in s številskimi ploščicami nastavi 

vrednost, ki jo ima na pladnju. Skupaj pogledamo in ugotovimo, da so vsi dobili enako. Vsak 

ima: devet kvadratov, štiri palčke in eno zrno, kar predstavlja število 941. Ostaneta dve zrni.  

9. Pod zlata zna postavimo številske ploščice za deljenec. Povemo: »Število 2825 smo delili s 

tri. To v matematiki zapišemo tako.« Desno ob število postavimo listek s simbolom za deljenje 

(:) ter listka s številom tri in enačajem (=). S prstom pokažemo na račun in ga preberemo: »Dva 

tisoč osemsto petindvajset deljeno s tri je.« 

 

10. Povemo, da je rezultat deljenja to, kar dobi eden. Rezultat je torej 941. Ena pa ostane. 

Količnik ponazorimo še s številskimi ploščicami in dokončamo račun:  

 

11. Na koncu učence seznanimo še z zapisom tega računa na list:  

2825 : 3 = 941, ost. 1 

 

Skupne vaje oz. igre z zlatimi zrni, s katerimi uvedemo deljenje v montessori pedagogiki, 

pozneje nadomestimo oz. uporabljamo vzporedno z drugim materialom, ki je primeren za 

individualno delo – s tablo za deljenje. 
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Deljenje z dvomestnim deliteljem  

Ko učenci dobro utrdijo deljenje z enomestnim deliteljem (z vsemi materiali), uvedemo deljenje 

z dvomestnim deliteljem z zlatimi zrni.  

Postopek bomo prikazali na primeru računa:  

 

Postopek: 

1. Problem učencem predstavimo kot zgodbo, npr. »Humanitarni delavci so v Kenijo v Afriki 

pripeljali 1452 knjig za tamkajšnje šole. Po knjige je prišlo 12 učiteljev, ki učijo na različnih 

šolah. Knjige so morali pravično razdeliti med te učitelje. Poglejmo, kako so to naredili.« 

2. Eden izmed otrok z zlatimi zrni ponazori število 1452. To bo naš deljenec.  

 

                                                                             

3. To število moramo razdeliti na 12 delov, ker je 12 učiteljev. To število bodo predstavljali 

otroci. Število 12 je sestavljeno iz ene desetice in dveh enic. Potrebujemo enega desetarja, ki 

bo predstavnik desetih učiteljev. Temu otroku okrog roke zavežemo modro rutico, na prsni koš 

pa prilepimo napis »desetar«. Izberemo še dva otroka, ki predstavljata enice delitelja. Vsak 

izmed teh treh otrok dobi svoj pladenj. Desetar bo na pladenj dobival količino za deset učiteljev, 

druga dva pa le vsak zase.  

Začnemo deliti zlata zrna. Najprej dobi svoj del desetar – dobi kocko tisoč. Druga dva otroka 

dobita desetkrat manj – kvadrat sto.  

 

1452 : 12 = 
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4. Nadaljujemo z deljenjem. Desetar dobi kvadrat sto, druga dva otroka pa desetkrat manj – 

palčko deset. Na enak način nadaljujemo do konca. 

 

5. Rezultat ugotovimo tako, da preštejemo, koliko dobi eden. Zapišemo račun in rezultat: 

1452 : 12 = 121 

 

3.5.2 DELJENJE S TABLO ZA DELJENJE 

Deljenje z enomestnim deliteljem 

Deljenju z zlatimi zrni sledi deljenje s tablo za deljenje, ki ga bomo prikazali na naslednjem 

primeru:   

 

Postopek: 

1. Učenca seznanimo s problemom: »Trije prijatelji so skupaj dobili deset fig. Koliko jih mora 

dobiti vsak, da bo pravično?« 

2. Na vrh table postavimo tri figurice, ki predstavljajo tri prijatelje. V posodico naštejemo deset 

zelenih kroglic, ki predstavljajo fige. 

 

10 : 3 = 
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3. Začnemo z deljenjem. Vsaki figurici najprej priredimo eno kroglico, nato še eno in tako 

naprej. Ena kroglica ostane. Ne moremo je dati nobenemu od prijateljev, ker to ne bi bilo 

pravično. Kroglico, ki ostane, damo v posodo in rečemo: »Včasih pri deljenju kaj ostane. To 

pustimo v posodici.« 

 

4. Preštejemo, koliko kroglic dobi ena figurica. To je rezultat deljenja. Matematično zapišemo 

račun: »Imeli smo deset in smo delili s tri. Dobili smo tri in ena ostane.« 

10 : 3 = 3, ost. 1 

 

3.5.3 DELJENJE Z EPRUVETAMI  

Deljenje z enomestnim deliteljem 

V nadaljevanju bomo po korakih predstavili postopek pisnega deljenja z enomestnim deliteljem 

s pomočjo montessori materiala, ki se imenuje tabla za deljenje z epruvetami. Postopek dela s 

tem materialom bomo prikazali na primeru naslednjega računa:  

 

Ob tem materialu vpeljemo tudi dolg in kratek način zapisovanja algoritma pisnega deljenja. 

Pri zapisovanju se vedno opiramo na konkretno ponazorilo.   

Postopek: 

1. Pripravimo material: na rob mize postavimo zeleno tablo za deljenje in pladenj z epruvetami.  

Ker gre za deljenje z enomestnim deliteljem, potrebujemo le eno zeleno tablo za deljenje. Delili 

bomo štirimestno število, zato v vrsto postavimo štiri posodice – sivo-zeleno za tisočice, belo-

rdečo za stotice, belo-modro za desetice in belo-zeleno za enice. Ostale posodice pustimo v 

stojalu, poveznjene čez epruvete. V štiri posodice, ki smo jih postavili v vrsto, naštejemo 

ustrezno število kroglic: šest zelenih kroglic v sivo-zeleno posodico ter osem rdečih, štiri modre 

in tri zelene kroglice v ostale tri posodice.  

Nato na zgornji zeleni del table za deljenje postavimo pet figuric, ki predstavljajo število, s 

katerim delimo, torej delitelja. Ker je delitelj enomestno število, so figurice zelene barve. Med 

postopkom pisnega deljenja bodo tabla za deljenje in figurice ves čas ostali nespremenjeni, 

6843 : 5 = 
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medtem ko bodo posodice za kroglice pogosto spreminjale svojo vsebino, tako da se bodo 

kroglice enakomerno razporedile med pet figuric.  

 

Zapis računa: 

 

2. Začnemo z deljenjem. Najprej delimo tisočice iz sivo-zelene skodelice. Šest zelenih kroglic 

razdelimo med pet figuric, tako da vsaki priredimo eno kroglico, ena kroglica pa ostane.  

Po končani delni delitvi na papir zapišemo delni količnik in delni ostanek. Nato odstranimo 

zelene kroglice s table.  

 

Krajši način:                          Daljši način: 

                          

T S D E T S D E

6 8 4 3 : 5 =

T S D E T S D E

6 8 4 3 : 5 = 1

1

T S D E T S D E

6 8 4 3 : 5 = 1

- 5

1
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3. Učencem pojasnimo, da je ponazorilo za tisočice (zelena kroglica) vredno enako kot deset 

ponazoril za stotice (rdeče kroglice). Zeleno kroglico, ki je ostala, torej lahko zamenjamo za 

deset rdečih kroglic. Naredimo nazorno menjavo: zeleno kroglico vrnemo v epruveto s 

tisočicami in v posodico s stoticami dodamo deset rdečih kroglic. Imamo 18 stotic. Prazno sivo-

zeleno posodico poveznemo čez epruvete s tisočicami. 

 

4. Nadaljujemo z deljenjem stotic med pet figuric, tako da vsaki najprej priredimo eno rdečo 

kroglico, nato dve in tako naprej. Na koncu so pod vsako izmed petih figuric tri kroglice, tri pa 

ostanejo. Na list zapišemo delni količnik in ostanek. Rdeče kroglice s table pospravimo v 

ustrezne epruvete na stojalu.  

 

Krajši način:       Daljši način: 

                             

5. Tri rdeče kroglice, ki ostanejo v belo-rdeči posodici, zamenjamo za 30 modrih kroglic. Tri 

rdeče kroglice pospravimo v eno izmed epruvet s stoticami in vzamemo 30 modrih kroglic iz 

epruvet z deseticami. Dodamo jih kroglicam v modri posodici. Prazno belo-rdečo posodico 

poveznemo čez epruvete s kroglicami, ki predstavljajo stotice. 

 

6. Nadaljujemo z deljenjem modrih kroglic oz. desetic. 34 kroglic razdelimo med pet figuric. 

Vsaka dobi šest kroglic, štiri pa ostanejo. Zapišemo delni količnik (6) in delni ostanek (4).  

T S D E T S D E

6 8 4 3 : 5 = 1 3

1 8

3

T S D E T S D E

6 8 4 3 : 5 = 1 3

- 5

1 8

- 1 5

3
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Krajši način:       Daljši način: 

                             

7. Štiri modre kroglice, ki ostanejo, zamenjamo za 40 zelenih kroglic, ki predstavljajo enice. 

Dodamo jih enicam v zeleni skodelici. Zdaj imamo v skodelici 43 enic. Prazno belo-modro 

posodico poveznemo čez epruvete z modrimi kroglicami. 

 

8. Nadaljujemo z deljenjem enic. Enakomerno jih razdelimo med pet figuric. Vsaka dobi osem 

kroglic, tri pa ostanejo. Na list zapišemo delni količnik (8) in ostanek (3). Ker se deljenje ne 

izide, pustimo tri zelene kroglice v belo-zeleni posodici. Te kroglice predstavljajo končni 

ostanek.    

 

T S D E T S D E

6 8 4 3 : 5 = 1 3 6

1 8

3 4

4

T S D E T S D E

6 8 4 3 : 5 = 1 3 6

- 5

1 8

- 1 5

3 4

- 3 0

4
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Krajši način:       Daljši način: 

                               

Deljenje z dvomestnim deliteljem 

Postopek deljenja z večmestnim deliteljem je enak kot pri deljenju z enomestnim deliteljem, le 

z nekaj prilagoditvami: poleg zelene table in figuric uporabimo še modro tablo in figurice. 

V nadaljevanju na kratko predstavljamo postopek deljenja z dvomestnim deliteljem. Izračunali 

bomo račun: 

 

Postopek: 

1. Učenec v posodice nastavi vrednosti deljenca. 

2. Pokažemo na enice delitelja (6) in na zeleno tablo postavimo šest zelenih figuric. Nato 

pokažemo na desetice delitelja (4). Pri deljenju z zlatimi zrni smo potrebovali desetarja, zdaj pa 

namesto tega uporabimo dodatno modro tablo, ki jo položimo levo od zelene. Na to tablo 

postavimo štiri modre figurice za štiri desetice delitelja.  

 

3. Začnemo z deljenjem. Vzamemo posodici z največjima mestnima vrednostma (tisočice in 

stotice) ter ju postavimo nad modro (tisočice) in zeleno tablo za deljenje (stotice), kot je vidno 

na zgornji sliki. Ker treh zelenih kroglic ne moremo pravično razdeliti med štiri desetarje, 

T S D E T S D E

6 8 4 3 : 5 = 1 3 6 8

1 8

3 4

4 3

3 ost.

T S D E T S D E

6 8 4 3 : 5 = 1 3 6 8

- 5

1 8

- 1 5

3 4

- 3 0

4 3

- 4 0

3 ost.

3867 : 46 = 
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naredimo menjavo. Tri zelene kroglice, ki predstavljajo tri tisočice, zamenjamo za 30 rdečih 

kroglic, ki predstavljajo stotice. Skupaj imamo nato 38 rdečih kroglic, ki jih bomo delili. Prazno 

sivo-zeleno posodico poveznemo nad epruvete s tisočicami, belo-rdečo posodico s stoticami 

premaknemo nad modro tablo, belo-modro posodico pa nad zeleno tablo. Zdaj lahko delimo. 

Delimo tako, da najprej dobijo desetarji, nato pa še zelene figurice. Desetarji dobijo 10-krat 

več.  

 

Najprej vsakemu desetarju damo eno rdečo kroglico, nato pa še vsaki zeleni figurici eno modro. 

Če modrih kroglic ni dovolj, iz belo-rdeče posodice vzamemo rdečo kroglico, ki jo zamenjamo 

za deset modrih kroglic. Modre kroglice damo v belo-modro posodico in delimo naprej.  

Na ta način na obeh tablah za deljenje zapolnimo osem vrst kroglic. Ostane ena rdeča kroglica 

v belo-rdeči posodici in osem modrih kroglic v belo-modri posodici. Zapišemo delni količnik 

in delni ostanek.   

 

4. Počistimo obe tabli in kroglice vrnemo v epruvete. Rdečo kroglico, ki je ostala, zamenjamo 

za deset modrih. Skupaj imamo tako 18 modrih kroglic v belo-modri posodici za desetice.  

 

Belo-rdečo posodico poveznemo nad epruvete s stoticami. Belo-modro posodico z deseticami 

premaknemo nad modro tablo za deljenje, belo-zeleno posodico pa nad zeleno tablo za deljenje. 

Nadaljujemo z deljenjem. Najprej vsakemu desetarju damo eno modro kroglico, nato pa še 

vsaki zeleni figurici eno zeleno. Če zelenih kroglic ni dovolj, iz belo-modre posodice vzamemo 

modro kroglico, ki jo zamenjamo za deset zelenih kroglic. Zelene kroglice damo v belo-modro 

posodico in delimo naprej.  

Na ta način na obeh tablah za deljenje zapolnimo štiri vrste kroglic. V zadnji posodici ostanejo 

tri zelene kroglice, ki jih ne moremo pravično razdeliti. Predstavljajo končni ostanek.   

 

                        

                       

Krajši način:  

 

Daljši način: 

 

3 8 6 7 : 4 6 = 8

1 8

3 8 6 7 : 4 6 = 8

- 3 6 8

1 8
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3.5.4 DELJENJE S PLOŠČICAMI 

Deljenje z enomestnim deliteljem 

Učenci ta material že poznajo od prej, saj so z njim tako kot z zlatimi zrni pred deljenjem že 

seštevali in množili. 

V nadaljevanju bomo po korakih predstavili postopek pisnega deljenja s pomočjo montessori 

materiala, ki se imenuje igra s ploščicami. Izračunali bomo naslednji račun:  

 

Postopek: 

1. Otrok nastavi vrednost deljenca s ploščicami.  

 

2. Učitelj pove: »To število bomo razdelili tem štirim figuricam.« Ponovimo tri pravila, ki 

veljajo pri deljenju. Na mizo desno poleg ploščic v vrsto postavimo štiri zelene figurice. 

1000 100 10 1

1000 100 10 1

1000 100 10 1

1000 100 1

1000 100 1

1000 100 1

1000 100

1000

1000

9736 : 4 = 

Krajši način:  

 

Daljši način: 

 

3 8 6 7 : 4 6 = 8 4

1 8 7

3 ost.

3 8 6 7 : 4 6 = 8 4

- 3 6 8

1 8 7

- 1 8 4

3 ost.
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Zapis računa:  

 

3. Začnemo deliti tisočice. Vsaki figurici najprej priredimo eno tisočico in nato še eno. Vsaka 

figurica dobi dve tisočici, ena pa ostane.  

 

 

Krajši način:       Daljši način:

      

1000 100 10 1

1000 100 10 1

1000 100 10 1

1000 100 1

1000 100 1

1000 100 1

1000 100

1000

1000

T S D E T S D E

9 7 3 6 : 4 =

1000 100 10 1 1000 1000 1000 1000

1000 100 10 1

1000 100 10 1

1000 100 1

1000 100 1

100 1

100

1000 100 10 1 1000 1000 1000 1000

100 10 1 1000 1000 1000 1000

100 10 1

100 1

100 1

100 1

100

T S D E T S D E

9 7 3 6 : 4 = 2

1

T S D E T S D E

9 7 3 6 : 4 = 2

- 8

1
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4. Eno tisočico zamenjamo za deset stotic.  

 

 

5. Začnemo deliti stotice. Vsaki figurici najprej dodelimo eno. Stotice postavljamo v nov 

stolpec poleg tisočic. Vsaka figurica ima na koncu štiri stotice, ena stotica pa ostane.  

 

1000 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

100 10 1 1000 1000 1000 1000

100 10 1 1000 1000 1000 1000

100 10 1

100 1

100 1

100 1

100

100

100

1000 100

100

100

100

100

1000 100

100

1000 100

100 10 1 1000 100 1000 100 1000 100 1000 100

10 1 1000 100 1000 100 1000 100 1000 100

10 1 100 100 100 100

1 100 100 100 100

1

1
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Krajši način:      Daljši način:

          

 

6. Eno stotico zamenjamo za deset desetic. Razdelimo še desetice. Vsaka figurica dobi tri, ena 

pa ostane.  

 

 

 

Krajši način:       Daljši način: 

           

7. Eno desetico zamenjamo za deset enic. Nadaljujemo z deljenjem enic, ki jih je zdaj 16. 

Vsaka figurica dobi štiri. 

 

T S D E T S D E

9 7 3 6 : 4 = 2 4

1 7

1

T S D E T S D E

9 7 3 6 : 4 = 2 4

- 8

1 7

- 1 6

1

100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

100 10 1 1000 100 10 1000 100 10 1000 100 10 1000 100 10

10 1 1000 100 10 1000 100 10 1000 100 10 1000 100 10

10 1 100 10 100 10 100 10 100 10

1 100 100 100 100

1

1

T S D E T S D E

9 7 3 6 : 4 = 2 4 3

1 7

1 3

1

T S D E T S D E

9 7 3 6 : 4 = 2 4 3

- 8

1 7

- 1 6

1 3

- 1 2

1

10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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8. Ugotovimo rezultat deljenja, tako da preštejemo, koliko dobi ena figurica. Rezultat z 

ustreznimi barvicami zapišemo na list.  

Krajši način:      Daljši način: 

        

 

 

Deljenje z dvomestnim deliteljem 

Primer bomo pokazali na računu: 

 

Postopek: 

1. Učenec nastavi vrednost deljenca s ploščicami.  

2. Ker delitelj vsebuje enice in desetice, potrebujemo poleg zelenih figuric še modre. Skupaj 

potrebujemo eno modro figurico in dve zeleni. Poudarimo, da modra figurica predstavlja 

skupino deset zelenih figuric. Ko ji damo hrano, ji je moramo dati 10-krat več kot zeleni, saj 

modra nahrani deset ljudi pod seboj.  

1000 100 10 1 1000 100 10 1 1000 100 10 1 1000 100 10 1
1 1 1 1

1000 100 10 1 1000 100 10 1 1000 100 10 1 1000 100 10 1
1 1 1 1

100 10 1 100 10 1 100 10 1 100 10 1
1 1 1 1

100 1 100 1 100 1 100 1
1

T S D E T S D E

9 7 3 6 : 4 = 2 4 3 4

1 7

1 3

1 6

0

T S D E T S D E

9 7 3 6 : 4 = 2 4 3 4

- 8

1 7

- 1 6

1 3

- 1 2

1 6

0

144 : 12 = 
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3. Ponovimo pravila deljenja: začnemo pri največji vrednosti (ploščica 100); delimo pravično 

(vse figurice dobijo enako, modre dobijo desetkrat več kot zelene); rezultat je, kar dobi eden 

(zelena figurica).  

4. Začnemo deliti. Pod modro figurico položimo rdečo ploščico, ki predstavlja stotico. Če damo 

modri 100, mora dobiti zelena 10-krat manj. Pod vsako zeleno figurico položimo eno modro 

ploščico, ki predstavlja desetico. 

 

Nadaljujemo z deljenjem. Pod modro figurico položimo modro ploščico 10. Zeleni figurici pa 

dobita 10-krat manj – vsaka eno zeleno ploščico, ki predstavlja enice. Ta korak še enkrat 

ponovimo, dokler ne zmanjka ploščic na levi strani. 

 

 

 

5. Ko razdelimo vse ploščice, ugotovimo, kakšen je rezultat oz. koliko dobi eden (ena zelena 

figurica). Rezultat zapišemo in preberemo cel račun: »144 : 12 = 12«  

1000 100 10 1 100 10 10

100 10 1 10 1 1

100 10 1 10 1 1

100 10 1

100 10

100 10 1 100 10 10

100 10 1 10 1 1

100 10 1 10 1 1

100 10 1

100 10

100 10 1 100 10 10

100 10 1 10 1 1

100 10 1 10 1 1

100 10 1 100 10 10

100 10 1 10 1 1

100 10 1 10 1 1

100 10 1
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V prejšnjih poglavjih smo predstavili šest različnih konkretnih ponazoril, ki jih (lahko) 

uporabljamo pri obravnavi pisnega deljenja v javni ali montessori osnovni šoli. Opazimo lahko, 

da tako ponazorila, ki se uporabljajo v javni osnovni šoli, kot tudi montessori materiali pri 

deljenju omogočajo delo po istem matematičnem postopku. Čeprav so na prvi pogled videti 

precej različni, lahko med njimi potegnemo kar nekaj vzporednic.  

Dienesova ponazorila in zlata zrna so pravzaprav enako strukturirano ponazorilo. Gre za zelo 

konkretna prikaza desetiških enot, ki omogočata zelo pregleden postopek deljenja. Podobno je 

z denarjem in igro s ploščicami. Gre za ponazorili, ki sta sicer bolj abstraktne narave, saj 

vsebujeta zapis s števili na simbolni ravni. Vseeno ju štejemo med konkretna ponazorila, saj 

učenci konkretno rokujejo z bankovci oz. ploščicami. Denar je še posebej dobro ponazorilo pri 

učenju o deljenju (Hodnik, 1998) tudi zaradi svoje povezanosti z vsakdanjim življenjem.  

Posebnost montessori materialov, ki je po našem mnenju tudi prednost, je poenotena in 

dosledna uporaba barv za desetiške enote. Deljenje z epruvetami in s ploščicami je tako še bolj 

pregledno in učencem omogoči še bolj poglobljeno razumevanje številskih odnosov, menjav in 

postopka deljenja. 

Ko primerjamo zgoraj omenjene materiale še z vidika pomoči pri postopku deljenja, lahko 

izpostavimo vlogo figuric pri tabli za deljenje, deljenju z epruvetami in s ploščicami. Figurice 

fizično predstavljajo pomen delitelja v postopku deljenja. Če učenci na primer delijo s pet, jim 

teh pet figuric jasno pove, da morajo prvotno količino razdeliti na pet (enakih) delov.  
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4 EMPIRIČNI DEL  

4.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Pisno deljenje je ena izmed učnih vsebin pri matematiki na razredni stopnji, za katero se 

predpostavlja visoka zmožnost abstrakcije mišljenja, ki nekaterim učencem predstavlja težave. 

Način poučevanja te vsebine se v montessori osnovni šoli bistveno razlikuje od poučevanja v 

javni osnovni šoli. Učenci montessori šole to snov usvojijo zelo konkretno, z rokovanjem z 

materiali, medtem ko učenci v javni osnovni šoli te probleme večinoma rešujejo le na simbolni 

ravni. Zanima nas, ali lahko uporaba konkretnih ponazoril doprinese k razumevanju tega 

zahtevnega algoritma. Pri tem se bomo osredotočili na dve skupini učencev: na učence z učnimi 

težavami pri matematiki in na nadarjene učence.  

4.2 RAZISKOVALNI CILJI  

V raziskavi smo si zastavili naslednje raziskovalne cilje:  

 

Cilj 1: Raziskati, ali vrsta računa pisnega deljenja vpliva na to, ali si učenec pri reševanju 

pomaga s konkretnim ponazorilom. 

Cilj 2: Raziskati, ali vrsta računa pisnega deljenja vpliva na uspešnost reševanja. 

Cilj 3: Raziskati, ali uporaba konkretnih ponazoril pri reševanju nalog pisnega deljenja vpliva 

na uspešnost reševanja.  

Cilj 4: Raziskati, ali obstaja razlika v uspešnosti reševanja nalog pisnega deljenja med učenci 

montessori osnovne šole in učenci javne osnovne šole.  

Cilj 5: Raziskati, ali se med učenci montessori osnovne šole in učenci javne osnovne šole 

pojavlja razlika v tem, kako pogosto uporabljajo konkretna ponazorila pri reševanju nalog 

pisnega deljenja. 

Cilj 6: Raziskati, ali se med učenci z učnimi težavami in nadarjenimi učenci pojavlja razlika v 

tem, kako pogosto uporabljajo konkretna ponazorila pri reševanju nalog pisnega deljenja.  

Cilj 7: Raziskati, katere vrste napak se pojavljajo pri reševanju nalog pisnega deljenja, in 

preveriti, ali so vrste napak odvisne od tega, ali ima učenec učne težave ali je nadarjen.  

4.3 RAZISKOVALNI PRISTOP IN METODA 

Izvedli smo kvalitativno raziskavo, ki je temeljila na deskriptivno neeksperimentalni metodi 

pedagoškega raziskovanja.  

4.3.1 VZOREC 

Raziskava je temeljila na neslučajnostnem in namenskem vzorcu. V raziskavo je bilo vključenih 

20 učencev 4. razreda osnovne šole, ki so pisno deljenje že obravnavali, in sicer 10 učencev 

javne osnovne šole in 10 učencev montessori osnovne šole. Vzorec je zajemal učence obeh 

spolov, ki so bili stari od 9 do 10 let. Polovica učencev (5) s posamezne šole je bilo nadarjenih, 

drugo polovico pa so predstavljali učenci z učnimi težavami pri matematiki.  

4.3.2 MERSKI INSTRUMENTI 

V empiričnem delu magistrskega dela smo izdelali in uporabili dva instrumenta: preizkus in 

opazovalni formular.  

Preizkus, s katerim smo preverjali znanje učencev, je vseboval šest računov pisnega deljenja z 

enomestnim deliteljem, ki so se stopnjevali po zahtevnosti: 
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R1: račun brez ostanka in brez vmesnih prehodov (428 : 2) 

R2: račun z ostankom in brez vmesnih prehodov (964 : 3) 

R3: račun brez ostanka in z vmesnim prehodom, z ničlo v rezultatu (8856 : 8)  

R4: račun z ostankom in z dvema vmesnima prehodoma, z ničlo v rezultatu (7206 : 6) 

R5: račun brez ostanka in s tremi vmesnimi prehodi (9735 : 5) 

R6: račun z ostankom in z dvema vmesnima prehodoma, pri katerem je prva števka v deljencu 

manjša od delitelja (4812 : 5)  

Z opazovalnim formularjem smo za vsako nalogo posebej beležili, ali je učenec pri reševanju 

uporabil konkretno ponazorilo, katero in kdaj ter kako si je z njim pomagal; ali je pri reševanju 

naredil napako ter katero vrsto napake je naredil. Ko so učenci rešili posamezno nalogo, smo 

se z njimi pogovorili o postopku reševanja. Postavili smo jim tudi dodatna vprašanja, s katerimi 

smo preverili, kako so razmišljali pri reševanju nalog.  

 

4.3.3 OPIS POSTOPKA ZBIRANJA PODATKOV 

S šolama, ki sta bili vključeni v raziskavo, smo prvi kontakt vzpostavili po elektronski pošti. V 

sporočilu smo učitelje seznanili z vsebino in okvirnim potekom raziskave ter jih prosili za 

sodelovanje. V nadaljevanju smo se dogovorili za termin preverjanja znanja in opazovanja. 

Poslali smo jim tudi soglasja za starše učencev, ki so bili vključeni v raziskavo.  

Raziskava je potekala od 1. do 4. 6. 2021. Z vsakim učencem smo delali individualno. Učenci 

so postopoma dobili šest računov pisnega deljenja z enomestnim deliteljem, ki so jih reševali v 

naši prisotnosti. Računi so se stopnjevali po zahtevnosti. Učenci so imeli pri reševanju na voljo 

izbrana konkretna ponazorila (Dienesova ponazorila in denar v javni OŠ ter tablo za deljenje z 

epruvetami in igro s ploščicami v montessori OŠ). Medtem ko so reševali naloge, smo jih 

opazovali in opažanja beležili v opazovalni formular. Učence smo pri reševanju snemali po 

predhodnem dogovoru s starši. Pridobljeni videoposnetki so nam služili pri poznejši obdelavi 

podatkov.  

Objektivnost smo zagotovili tako, da so vsi učenci, ki so bili vključeni v raziskavo, reševali iste 

naloge. Učenci posamezne šole so imeli pri reševanju nalog enake pogoje (opazovanje v istem 

prostoru, isti pripomočki).  

Trudili smo se zagotoviti kriterije notranje veljavnosti, kar pomeni, da imajo naše ugotovitve 

utemeljitev v zbranih podatkih.  

4.3.4 POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 

Za obdelavo podatkov smo zbrali rešene preizkuse in opazovalne formularje vseh učencev, ki 

so sodelovali v raziskavi. Rešene naloge smo ocenili s pomočjo vnaprej določenih kriterijev. 

Rezultate smo predstavili v preglednicah, grafih in v obliki besedila ter jih med seboj primerjali. 

Uporabili smo opisne statistične analize in oblikovali frekvenčne tabele po eni ali po dveh 

spremenljivkah. 
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4.4 REZULTATI RAZISKAVE 

Izvedli smo raziskavo, s katero smo želeli raziskati, kako uporaba konkretnih ponazoril vpliva 

na uspešnost reševanja nalog pisnega deljenja. Vključeni učenci so reševali naloge pisnega 

deljenja z enomestnim deliteljem, ki so se stopnjevale po zahtevnosti:  

 

1. naloga: račun brez ostanka in brez vmesnih prehodov (428 : 2) 

2. naloga: račun z ostankom in brez vmesnih prehodov (964 : 3) 

3. naloga: račun brez ostanka in z vmesnim prehodom, z ničlo v rezultatu (8856 : 8)  

4. naloga: račun z ostankom in z dvema vmesnima prehodoma, z ničlo v rezultatu (7206 : 6) 

5. naloga: račun brez ostanka in s tremi vmesnimi prehodi (9735 : 5) 

6. naloga: račun z ostankom in z dvema vmesnima prehodoma, pri katerem je prva števka v 

deljencu manjša od delitelja (4812 : 5)  

 

Učence smo ob reševanju nalog opazovali in svoja opažanja beležili v opazovalni formular. Pri 

opazovanju smo bili pozorni predvsem na to, ali so si učenci pri računanju pomagali s 

konkretnimi ponazorili in ali so jih znali učinkovito uporabiti.  

 

Naloge smo točkovali po spodaj navedenih kriterijih. Za uspešno rešeno smo šteli tisto nalogo, 

pri kateri je posamezen učenec dosegel vse možne točke. 

 

1. naloga: račun brez ostanka in brez vmesnih prehodov (428 : 2) 

 

Število možnih točk: 1 

Kriteriji ocenjevanja: 

Pravilna rešitev (1 točka) 

 

Pravilen postopek deljenja:  

 
2. naloga: račun z ostankom in brez vmesnih prehodov (964 : 3) 

 

Število možnih točk: 1 

Kriteriji ocenjevanja: 

Pravilen celi del rešitve (0,5 točke) 

Pravilen ostanek (0,5 točke) 

 

Pravilen postopek deljenja: 

   

4 2 8 : 2 = 2 1 4

0 2

0 8

0

9 6 4 : 3 = 3 2 1

0 6

0 4

1 ost.



52 

 

3. naloga: račun brez ostanka in z vmesnim prehodom, z ničlo v rezultatu (8856 : 8) 

 

Število možnih točk: 1,5 

Kriteriji ocenjevanja: 

Nič v rezultatu (0,5 točke) 

Pravilen prehod (0,5 točke) 

Pravilna rešitev (0,5 točke) 

 

Pravilen postopek deljenja:  

 
4. naloga: račun z ostankom in z dvema vmesnima prehodoma, z ničlo v rezultatu  

(7206 : 6) 

 

Število možnih točk: 1,5 

Kriteriji ocenjevanja: 

Pravilen prehod (0,5 točke) 

Nič v rezultatu (0,5 točke) 

Pravilna rešitev (0,5 točke) 

 

Pravilen postopek deljenja:  

 
5. naloga: račun brez ostanka in s tremi vmesnimi prehodi (9735 : 5) 

 

Število možnih točk: 2 

Kriteriji ocenjevanja: 

Pravilen 1. prehod (0,5 točke) 

Pravilen 2. prehod (0,5 točke) 

Pravilen 3. prehod (0,5 točke) 

Pravilna rešitev (0,5 točke) 

 

Pravilen postopek deljenja:  

 

8 8 5 6 : 8 = 1 1 0 7

0 8

0 5 6

0

7 2 0 6 : 6 = 1 2 0 1

1 2

0 0 6

0

9 7 3 5 : 5 = 1 9 4 7

4 7

2 3

3 5

0
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6. naloga: račun z ostankom in z dvema vmesnima prehodoma, pri katerem je prva števka v 

deljencu manjša od delitelja  

(4812 : 5) 

 

Število možnih točk: 2,5 

Kriteriji ocenjevanja: 

Vzame prvi dve števki (0,5 točke) 

Pravilen 1. prehod (0,5 točke) 

Pravilen 2. prehod (0,5 točke) 

Pravilen celi del rešitve (0,5 točke) 

Pravilen ostanek (0,5 točke) 

 

Pravilen postopek deljenja:  

 
 

V nadaljevanju predstavljamo rezultate, ki smo jih pridobili z raziskavo. Rezultate smo zbrali 

in sistematično uredili po posameznih nalogah. Predstavljamo jih v preglednicah, in sicer 

najprej za javno in nato za montessori osnovno šolo. V preglednicah smo zabeležili zaporedno 

številko učenca in število točk, ki jih je dosegel posamezen učenec pri določeni nalogi. Prav 

tako smo zabeležili, ali gre za nadarjenega učenca ali za učenca z učnimi težavami. Če je učenec 

pri reševanju naloge uporabil konkretno ponazorilo, smo to označili z zvezdico (*) ob številu 

doseženih točk.  

4.4.1 Rezultati 1. naloge 

Učenci so reševali račun brez ostanka in brez vmesnega prehoda (428 : 2). 

Javna osnovna šola:  

 
Tabela 1: Uspešnost reševanja pri prvi nalogi v javni osnovni šoli 

Zaporedna številka učenca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

NA = nadarjeni učenec, 

UT = učenec z učnimi 

težavami 

NA UT NA NA NA NA UT UT UT UT 

Število doseženih točk 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

 

Nobeden izmed učencev javne osnovne šole pri reševanju te naloge ni uporabil konkretnega 

ponazorila. Devet od desetih učencev je nalogo rešilo pravilno. Napako je naredil učenec z 

učnimi težavami pri matematiki, za katerega smo opazili, da nima usvojenega predznanja, ki je 

potrebno za razumevanje algoritma pisnega deljenja. Pri delnih računih se je namreč izkazalo, 

da ne obvlada poštevanke (glasno je računal 4 : 2 = 2, 2 : 2 = 4 in 4 ∙ 2 = 18). Naloga, ki jo je 

rešil, je prikazana spodaj:  

 

4 8 1 2 : 5 = 9 6 2

3 1

1 2

2 ost.
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Montessori osnovna šola:  

 
Tabela 2: Uspešnost reševanja pri prvi nalogi v montessori osnovni šoli 

Zaporedna številka učenca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

NA = nadarjeni učenec, 

UT = učenec z učnimi 

težavami 

NA NA UT UT UT UT NA NA UT NA 

Število doseženih točk 1 1 1 1 1 1 1 1 1* 1 

* = učenec je uporabil konkretno ponazorilo 

 

Vsi učenci so nalogo rešili pravilno, brez napak. Eden od desetih učencev montessori osnovne 

šole si je pri reševanju te naloge pomagal s konkretnim ponazorilom. Na začetku reševanja 

naloge je uporabil tablo za deljenje in z njo pravilno izračunal račun. Vseeno pa je rešitev 

komentiral z naslednjimi besedami: »Hm, zmotil sem se. Ali lahko poskusim še enkrat?« Za 

ponovno reševanje naloge je uporabil drugo ponazorilo – igro s ploščicami. S pomočjo tega 

ponazorila je nato še enkrat pravilno rešil nalogo.  

 

4.4.2 Rezultati 2. naloge 

Učenci so reševali račun z ostankom in brez vmesnega prehoda (964 : 3). 

Javna osnovna šola:  
Tabela 3: Uspešnost reševanja pri drugi nalogi v javni osnovni šoli 

Zaporedna številka učenca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

NA = nadarjeni učenec, 

UT = učenec z učnimi 

težavami 

NA UT NA NA NA NA UT UT UT UT 

Število doseženih točk 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 

 

Nobeden izmed desetih učencev v javni osnovni šoli pri reševanju te naloge ni uporabil 

konkretnih ponazoril. Nalogo je nepopolno rešil le en učenec, ki ima učne težave pri 

matematiki. Pozabil je zapisati ostanek, kot je vidno spodaj: 

 

 
 

  



55 

 

Montessori osnovna šola: 

 
Tabela 4: Uspešnost reševanja pri drugi nalogi v montessori osnovni šoli 

Zaporedna številka učenca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

NA = nadarjeni učenec, UT 

= učenec z učnimi težavami 

NA NA UT UT UT UT NA NA UT NA 

Število doseženih točk 1 1 1 1* 1 1 0,5 1 1* 1 

* = učenec je uporabil konkretno ponazorilo 

 

Dva od desetih učencev sta pri reševanju te naloge uporabila konkretno ponazorilo. Oba sta 

delala z igro s ploščicami. Učenec 4 je po materialu posegel med reševanjem, ko ga je zmedel 

ostanek, učenec 9 pa ga je uporabljal že od začetka reševanja. Nalogo sta oba rešila pravilno. 

Oba zgoraj omenjena učenca imata učne težave pri matematiki.  

 

Nekateri učenci v montessori osnovni šoli, ki so sodelovali v raziskavi, so že spoznali decimalna 

števila in periodično ponavljanje decimalk, kar učenci v javni osnovni šoli spoznajo v višjih 

razredih. Trije učenci (dva nadarjena (NA) in eden z učnimi težavami (UT)) te šole so rezultat 

(ostanek) zapisali v obliki decimalk s periodo, namesto 1 ost., kot je vidno na spodnjih izdelkih.  

 

 (NA) 

 

 (NA) 

 (UT) 

 

Napako je naredil le eden izmed učencev. Naloga, ki jo je rešil, je prikazana spodaj:  
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Rešitev tega učenca smo ovrednotili z 0,5 točke, in sicer za pravilen celi del rešitve (321). 

Učenec je sicer zapisal tudi pravilen ostanek, a mu zaradi napačnega zapisa za decimalno vejico 

nismo dali dodatne 0,5 točke, saj njegov zapis kaže na pomanjkljivo znanje o pomenu ostanka. 

 

4.4.3 Rezultati 3. naloge 

Učenci so reševali račun brez ostanka in z vmesnim prehodom, z ničlo v rezultatu (8856 : 8). 

Javna osnovna šola:  

 
Tabela 5: Uspešnost reševanja pri tretji nalogi v javni osnovni šoli 

Zaporedna številka učenca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

NA = nadarjeni učenec, 

UT = učenec z učnimi 

težavami 

NA UT NA NA NA NA UT UT UT UT 

Število doseženih točk 1,5 0,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 0,5 0* 0 

* = učenec je uporabil konkretno ponazorilo 

 

Eden od desetih učencev je pri reševanju te naloge uporabil konkretno ponazorilo (Dienesova 

ponazorila). Ta učenec (z učnimi težavami pri matematiki) ponazorila ni znal uporabljati. 

Naloge ni znal rešiti. 

 
 

Pri tej nalogi so napako naredili še trije učenci, vsi z učnimi težavami pri matematiki. Eden 

izmed njih je izpustil ničlo v rezultatu, druga dva pa nista zapisala ustreznega ostanka pri 

delnem količniku. 
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Montessori osnovna šola: 

 
Tabela 6: Uspešnost reševanja pri tretji nalogi v montessori osnovni šoli 

Zaporedna številka učenca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

NA = nadarjeni učenec, 

UT = učenec z učnimi 

težavami 

NA NA UT UT UT UT NA NA UT NA 

Število doseženih točk 1,5 1,5 0 0* 0* 1,5 1,5 1,5 1,5

* 

1,5 

* = učenec je uporabil konkretno ponazorilo 

 

Pri tretji nalogi so si trije učenci z učnimi težavami pomagali z igro s ploščicami. Eden izmed 

njih je nalogo rešil pravilno.  

 

Učenec 4 je zapisal račun na list in ga poskusil najprej rešiti brez ponazoril. Pravilno je delil 

prvi dve števki deljenca, zataknilo pa se mu je pri števki 5, ki ni deljiva z 8. Takrat je posegel 

po konkretnem ponazorilu. Uporabil je igro s ploščicami. Pripravil je osem figuric in s 

ploščicami ponazoril število 56 – nastavil je pet modrih ploščic, ki predstavljajo desetice, in 

šest zelenih ploščic, ki predstavljajo enice. Ponazorilo je torej uporabil le za drugi del računa. 

Začel je z deljenjem modrih ploščic. Ker jih je zmanjkalo in jih ni mogel enakomerno razdeliti, 

jih je preštel in jih zamenjal za 50 zelenih ploščic. Ostalo mu je 56 ploščic, ki jih je enakomerno 

razdelil med osem figuric – eno po eno. Ko so bile vse ploščice razdeljene, je preštel ploščice 

pod eno figurico in zapisal rezultat (7). Pri tem pa je naredil napako, ker je pozabil na desetice, 

ki jih ni bilo. Ta učenec je torej znal uporabiti konkretno ponazorilo, vendar znanja ob 

rokovanju na konkretni ravni ni znal prenesti na simbolni zapis. 

 

 
 

Učenec 5 je začel računati brez uporabe konkretnih ponazoril. Prvi dve števki je brez težav 

delil, pri 56 pa se mu je zataknilo. Komentiral je: »15 deljeno z 8 je 8. In 3 ostane. 36 deljeno z 

8 …« Nato se je odločil za uporabo konkretnega ponazorila. Uporabil je igro s ploščicami. 

Pravilno je naštel ploščice, ki predstavljajo desetiške enote, in začel z deljenjem enic, nadaljeval 

pa je z deseticami. Ko smo ga vprašali, na kateri strani začnemo deliti, je odgovoril: »Od manjše 

proti večji.« Pokazal je na enice in rekel: »Tukaj začneš,« in nato na tisočice: »tole pa na 

koncu.« Nalogo je rešil narobe.  

 

  
 

Učenec 9 je že takoj na začetku reševanja naloge uporabil igro s ploščicami. Nalogo je rešil 

pravilno. Ko smo ga vprašali, zakaj je v rezultatu napisal ničlo, je znal pojasniti ob ponazorilu: 

»Ker ni tukaj nič modrih ploščic 10.« 
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Napako je naredil tudi učenec 3, ki je izpustil ničlo v rezultatu. Naloga, ki jo je rešil, je prikazana 

spodaj:  

 

 
 

4.4.4 Rezultati 4. naloge 

Učenci so reševali račun z ostankom in z dvema vmesnima prehodoma (7206 : 6). 

Javna osnovna šola:  

 
Tabela 7: Uspešnost reševanja pri četrti nalogi v javni osnovni šoli 

Zaporedna številka učenca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

NA = nadarjeni učenec, 

UT = učenec z učnimi 

težavami 

NA UT NA NA NA NA UT UT UT UT 

Število doseženih točk 1,5 1,5 1,5 1,5 1 1,5 1,5 1,5 0* 1,5 

* = učenec je uporabil konkretno ponazorilo 

 

Pri tej nalogi je le eden izmed vseh učencev uporabil ponazorilo, in sicer je uporabil denar. Ta 

učenec je število 7206 ponazoril z bankovci za 100, kot je vidno na spodnji skici:  

 

 
Učenec je to ponazorilo uporabljal v nematematičnem smislu. Bankovec za stotico ima po 

njegovem kvantitativno enako vrednost kot kovanec za enico. Računa ni dokončal. 

 

 
 

Poleg zgoraj omenjenega učenca je napako naredil tudi eden izmed nadarjenih učencev (učenec 

5). Ta učenec je naredil napako pri iskanju delnega količnika 6 : 6 = 0. 
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Montessori osnovna šola: 

 
Tabela 8: Uspešnost reševanja pri četrti nalogi v montessori osnovni šoli 

Zaporedna številka učenca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

NA = nadarjeni učenec, UT 

= učenec z učnimi težavami 

NA NA UT UT UT UT NA NA UT NA 

Število doseženih točk 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

* 

1,5 

* = učenec je uporabil konkretno ponazorilo 

 

Eden izmed učencev, ki ima učne težave pri matematiki, je pri tej nalogi uporabil konkretno 

ponazorilo, in sicer tablo za deljenje. Ponazorilo je uporabil takoj na začetku reševanja. Nalogo 

je brez težav rešil pravilno.  

 

To nalogo so vsi učenci montessori osnovne šole rešili pravilno, brez napak.  

 

4.4.5 Rezultati 5. naloge 

Učenci so reševali račun brez ostanka in s tremi vmesnimi prehodi (9735 : 5). 

Javna osnovna šola:  

 
Tabela 9: Uspešnost reševanja pri peti nalogi v javni osnovni šoli 

Zaporedna številka učenca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

NA = nadarjeni učenec, 

UT = učenec z učnimi 

težavami 

NA UT NA NA NA NA UT UT UT UT 

Število doseženih točk 2 2 2 2 2 2 0,5 2 0* 2 

* = učenec je uporabil konkretno ponazorilo 

 

Eden izmed učencev z učnimi težavami (učenec 9) je pri tej nalogi uporabil konkretno 

ponazorilo. Uporabil je Dienesova ponazorila, ki jih ni znal uporabljati. Med reševanjem te 

naloge si je poskušal pomagati tudi z računanjem na prste (vmesni računi), a naloge kljub temu 

zaradi pomanjkljivega predznanja ni dokončal. 

 

 
 

Napako je naredil tudi učenec 7, ki ima učne težave pri matematiki. Vidimo lahko, da je imel 

težave pri iskanju vmesnega količnika 47 : 5 = 8.    
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Montessori osnovna šola: 

 
Tabela 10: Uspešnost reševanja pri peti nalogi v montessori osnovni šoli 

Zaporedna številka učenca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

NA = nadarjeni učenec, UT 

= učenec z učnimi težavami 

NA NA UT UT UT UT NA NA UT NA 

Število doseženih točk 2 2 2 0,5

* 

2 2 2 2 2* 2 

* = učenec je uporabil konkretno ponazorilo 

 

Pri tej nalogi sta konkretno ponazorilo uporabila dva učenca z učnimi težavami pri matematiki. 

Učenec 4 je nalogo začel reševati brez ponazorila, a je kmalu uporabil tablo za deljenje. S 

pomočjo ponazorila je izračunal delni račun 47 : 5, nato pa je računanje nadaljeval brez pomoči. 

Ob tem je naredil napako – zapisal je napačni delni ostanek, zaradi česar rezultat ni bil pravilen:  

 

 

 

Učenec 9 je že na začetku računanja uporabil igro s ploščicami. Nalogo je rešil pravilno.  

 

4.4.6 Rezultati 6. naloge 

Učenci so reševali račun z ostankom in z dvema vmesnima prehodoma, pri katerem je prva 

števka v deljencu manjša od delitelja (4812 : 5). 

Javna osnovna šola:  

 
Tabela 11: Uspešnost reševanja pri šesti nalogi v javni osnovni šoli 

Zaporedna številka učenca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

NA = nadarjeni učenec, 

UT = učenec z učnimi 

težavami 

NA UT NA NA NA NA UT UT UT UT 

Število doseženih točk 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 0 2,5 0,5

* 

0,5 

* = učenec je uporabil konkretno ponazorilo 

 

Pri šesti, najzahtevnejši nalogi, je v javni osnovni šoli konkretno ponazorilo uporabil le eden 

izmed desetih učencev (gre za učenca z učnimi težavami pri matematiki). Uporabil je Dienesova 

ponazorila, a smo opazili, da jih ne zna uporabljati. Ta učenec je sicer za rešeno nalogo dobil 

0,5 točke, ker je postopek deljenja začel pravilno. Pri tem računu je prva števka v deljencu 

manjša od delitelja, zato je za deljenje vzel prvi dve števki. V nadaljevanju je ta učenec naredil 

napako pri vmesnem seštevanju 48 – 45 = 4 in pri iskanju delnega količnika 12 : 5 = 6.  
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Poleg zgoraj omenjenega učenca sta nalogo napačno rešila še dva učenca, oba z učnimi 

težavami pri matematiki. Prvi (učenec 10) je napako naredil pri iskanju delnega količnika 31 : 

5 = 5, kot je vidno na spodnjem izdelku. 

 

 
 

Učenec 7 je na napačno mesto zapisal delni ostanek 3. Zapisati bi ga moral pod števko 8 v 

stoticah deljenca, a ga je zapisal pod tisočice deljenca. Ker števila 3 ni mogel deliti s 5, je zraven 

pripisal 8 iz deljenca in delil 38 : 5. Tako je v količniku dobil dodatno števko 7.   

 

 
 

Montessori osnovna šola: 
 

Tabela 12: Uspešnost reševanja pri šesti nalogi v montessori osnovni šoli 

Zaporedna številka učenca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

NA = nadarjeni učenec, UT 

= učenec z učnimi težavami 

NA NA UT UT UT UT NA NA UT NA 

Število doseženih točk 2,5 2,5 2,5 1,5 2,5 2,5 2 2,5 2,5* 2,5 

* = učenec je uporabil konkretno ponazorilo 

 

Na montessori osnovni šoli je to nalogo s pomočjo ponazorila (igra s ploščicami) reševal en 

učenec z učnimi težavami, ki je nalogo rešil pravilno.  

 

Nalogo sta napačno oz. pomanjkljivo rešila dva učenca – eden sodi med nadarjene učence, eden 

pa med učence z učnimi težavami. V nadaljevanju predstavljamo njuna postopka reševanja 

nalog:  
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Zgornjo nalogo je reševal učenec z učnimi težavami. Po koncu reševanja smo ga vprašali, 

kolikšen je rezultat. Rezultat je še enkrat zapisal spodaj in sproti govoril: »Nič, devet, šest, dva 

in nič se nadaljuje.« Na vprašanje: »Na začetku je torej ničla?«, je odgovoril: »No, lahko je tudi 

ni,« in prečrtal ničlo. Prosili smo ga, da ta rezultat prebere še z besedo. Prebral je: »Devet tisoč 

šeststo dvajset … pravzaprav … to se sploh ne da povedati, ker se ta ničla nadaljuje.« 

Nadaljeval je: »Hm, lahko bi dal tudi vejico vmes, samo ne vem, kam.« Po tem, ko je nekaj 

trenutkov razmišljal, je decimalno vejico postavil na ustrezno mesto. Njegovo nalogo smo 

točkovali z 1,5 točke (vzame prvi dve števki, pravilen 1. prehod in pravilen 2. prehod). Čeprav 

je učenec sicer zapisal pravilen ostanek, mu za to nismo dodelili nobene točke, ker zraven ni 

zapisal ost., iz njegovih komentarjev pa je bilo jasno, da ne razume, da pri tej nalogi dobimo 

ostanek. Ta učenec še nima potrebnega znanja za računanje z decimalnimi števili, saj ni opazil, 

da v resnici ne gre za nadaljevanje ničle za decimalno vejico. 

 

 

 
 

To nalogo je reševal nadarjeni učenec, ki je pisno delil po pravilnem postopku. Kljub temu da 

ta korak ni bil potreben, je ostanek prevedel v zapis z decimalno vejico in pri tem naredil 

napako. Kljub pravilnemu celemu delu rešitve je končni rezultat napačen, zato je ta učenec za 

svojo nalogo izgubil 0,5 točke.  
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4.5 ANALIZA IN INTERPRETACIJA REZULTATOV 

V nadaljevanju bomo analizirali in interpretirali zbrane podatke glede na zastavljene 

raziskovalne cilje. 

 

Zaradi lažjega in preglednejšega oblikovanja zapisov v preglednicah smo si izbrali naslednji 

sistem oznak:   

 

R1: račun brez ostanka in brez prehoda (428 : 2) 

R2: račun z ostankom in brez prehoda (964 : 3) 

R3: račun brez ostanka in s prehodom, z ničlo v rezultatu (8856 : 8)  

R4: račun z ostankom in z dvema prehodoma, z ničlo v rezultatu (7206 : 6) 

R5: račun brez ostanka in s tremi prehodi (9735 : 5) 

R6: račun z ostankom in z dvema prehodoma, pri katerem je prva števka v deljencu manjša od 

delitelja (4812 : 5)  

 

4.5.1 Preverjanje cilja 1 

Raziskati smo želeli, ali vrsta računa pisnega deljenja vpliva na to, ali si učenec pri reševanju 

pomaga s konkretnim ponazorilom. Da bi dosegli ta cilj, smo zbrali in analizirali podatke, 

pridobljene z opazovanjem učencev pri reševanju nalog. Ugotavljali smo, koliko učencev si je 

pri reševanju posamezne naloge pomagalo z uporabo konkretnih ponazoril. Zbrane podatke 

predstavljamo v spodnji tabeli. V njej smo v posameznem stolpcu zapisali število in delež 

učencev, ki so si pri posameznem tipu naloge (tj. R1–R6) pomagali s konkretnim ponazorilom. 
 

 R1 R2 R3 R4 R5 R6 

Učenci, ki so 

si pomagali s 

konkretnim 

ponazorilom 

f 1 2 4 2 3 2 

f [%] 5 10 20 10 15 10 

 Tabela 13: Število učencev, ki so si pri posameznem tipu naloge pomagali s konkretnim ponazorilom 

Število učencev, ki so si pri posamezni nalogi pomagali s konkretnim ponazorilom, smo 

prikazali tudi v spodnjem grafu. 

 

 

Graf 1: Število učencev, ki so si pri posameznem tipu naloge pomagali s konkretnim ponazorilom 
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Pri reševanju vsake naloge si je vsaj eden izmed učencev pomagal s konkretnimi ponazorili. Pri 

prvi nalogi je ponazorilo uporabil le en učenec (5 %); pri tretji nalogi so si s ponazorili pomagali 

štirje učenci (20 %); pri peti trije (15 %); pri drugi, četrti in šesti nalogi pa po dva učenca (10 

%). Na javni osnovni šoli je po ponazorilih posegel le en učenec, na montessori osnovni šoli pa 

trije. Eden izmed teh je ponazorila uporabil pri vsaki nalogi, takoj na začetku reševanja, druga 

dva pa sta jih uporabila le takrat, ko sta jih potrebovala. Učenci v montessori osnovni šoli so 

konkretna ponazorila prepoznali kot način, ki jim je lahko v pomoč, ko se jim zatakne.  

Glede na rezultate raziskave sklepamo, da vrsta računa pisnega deljenja vpliva na to, ali si 

učenci pri reševanju pomagajo s konkretnimi ponazorili. Opazimo lahko, da so učenci pogosteje 

posegali po ponazorilih med reševanjem tretje naloge, pri kateri se v rezultatu pojavi ničla. Na 

uporabo konkretnih ponazoril pri reševanju pa ne vpliva stopnja zahtevnosti računa. Iz 

podatkov v tabeli vidimo, da tudi število prehodov pri posamezni nalogi ne vpliva na pogostost 

uporabe ponazoril.  

 

4.5.2 Preverjanje cilja 2 

Naš drugi cilj je bil raziskati, ali vrsta računa pisnega deljenja vpliva na uspešnost reševanja. 

Podatke za ta raziskovalni cilj smo zbrali s pomočjo rešenih nalog učencev iz vzorca. Sešteli 

smo vse točke, ki so jih pri posamezni nalogi (R1, R2 itd.) dosegli vsi učenci iz vzorca, in jih 

nato delili z vsemi možnimi točkami pri tej nalogi. Na ta način smo določili delež uspešnosti za 

posamezno nalogo. V spodnji tabeli predstavljamo podatke o številu in deležu doseženih točk 

pri posamezni nalogi.  

 

 R1 R2 R3 R4 R5 R6 

Dosežene točke 

f [%] 
95,0 95,0 68,0 92,0 88,0 84,0 

Tabela 14: Uspešnost reševanja pri posamezni nalogi  

Podatke o deležu doseženih točk pri posamezni nalogi smo prikazali tudi v obliki grafa. 

 

Graf 2: Uspešnost reševanja pri posamezni nalogi  
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Učenci so najbolje reševali prva dva računa (428 : 2 in 964 : 3), in sicer so pri obeh v povprečju 

dosegli 95 % možnih točk. Skupna lastnost teh računov je, da pri reševanju ne pride do prehoda 

čez desetico. Najmanj točk (68 %) so učenci dosegli pri tretjem računu (8856 : 8), v katerem se 

pojavita prehod in ničla v rezultatu. Glede na to, da so učenci v nadaljevanju raziskave bolje 

reševali račune s prehodi, sklepamo, da jim največ težav predstavlja ničla v rezultatu. Opazimo 

lahko, da so učenci v vzorcu bolje reševali nalogo, pri kateri se ničla v rezultatu pojavi zaradi 

ničle v deljencu (naloga R4).  

 

Rezultati raziskave so pokazali, da na delež doseženih točk vpliva vrsta računa. Enostavnejše 

račune z manj koraki so učenci reševali uspešneje. Delež doseženih točk s številom korakov pri 

postopku pisnega deljenja upada. Ker vsak dodaten korak predstavlja možnost za napake, 

ocenjujemo, da so rezultati raziskave, z izjemo rezultatov pri 3. računu, smiselni. Trendna črta, 

ki smo jo narisali na zgornjem grafu, kaže, da trend pada po pričakovanjih – uspešnost reševanja 

z zahtevnostjo naloge upada. Glede na to, da je ravno tretja naloga, pri kateri se pojavi ničla v 

rezultatu, učencem povzročala največ težav, se sprašujemo o primernosti vrstnega reda računov, 

ki smo si ga zastavili na začetku raziskave. Učenci so pri reševanju te naloge naredili največ 

napak in posledično dosegli najmanj točk, kar bi lahko kazalo na to, da je ta naloga zahtevnejša, 

kot smo ocenili. 

 

4.5.3 Preverjanje cilja 3 

Želeli smo ugotoviti, ali uporaba konkretnih ponazoril pri reševanju nalog pisnega deljenja 

vpliva na to, kako uspešni so učenci. Analizirali smo podatke, ki smo jih pridobili z 

opazovanjem in rešenimi nalogami učencev. Učence smo razdelili v dve skupini – v skupino 

učencev, ki so med reševanjem vsaj enkrat uporabili konkretna ponazorila, in v skupino 

učencev, ki ponazoril niso uporabili. Prvo skupino so sestavljali štirje učenci z učnimi težavami 

obeh šol, v drugi skupini pa je bilo ostalih 16 učencev iz vzorca. 

 

 
Učenci, ki so uporabljali 

ponazorila 

Učenci, ki niso uporabljali 

ponazoril 

Dosežene točke 

f [%] 
64,5 91,4 

Tabela 15: Delež doseženih točk učencev glede na uporabo ponazoril 

Tabela prikazuje povprečen delež točk, ki so ga pri reševanju vseh šestih nalog dosegli učenci, 

ki so uporabljali ponazorila, in tisti, ki ponazoril niso uporabljali. Na obeh šolah skupaj so 

učenci, ki so pri reševanju nalog pisnega deljenja uporabljali konkretna ponazorila, v povprečju 

dosegli 64,5 % možnih točk. Učenci, ki ponazoril niso uporabljali, pa so v povprečju dosegli 

91,4 % možnih točk. Glede na to bi lahko sklepali, da uporaba konkretnih ponazoril ne vpliva 

na uspešnost reševanja nalog pisnega deljenja. Povprečen delež doseženih točk je pri učencih, 

ki so uporabljali ponazorila, precej nizek. Tak je predvsem na račun enega učenca, ki je 

ponazorila pri reševanju nalog uporabljal, kljub temu da jih ni znal uporabljati pravilno oz. tako, 

da bi mu koristila. Gre za učenca javne osnovne šole z učnimi težavami pri matematiki, ki je 

konkretna ponazorila (Dienesova ponazorila in denar) uporabil pri večini nalog.  

 

Ko smo analizirali zbrane rezultate, smo ugotovili, da bi bilo zgornji cilj bolj smiselno zastaviti 

drugače. Novozastavljeni cilj bi se glasil: »Raziskati, ali pravilna uporaba konkretnih ponazoril 

pri reševanju nalog pisnega deljenja vpliva na uspešnost reševanja.« V tem primeru bi 

upoštevali samo učence, ki znajo uporabljati konkretna ponazorila in si z njimi dejansko 

pomagajo. V skupino učencev, ki so uporabljali ponazorila in so jih tudi znali uporabljati, smo 
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zato v nadaljevanju vključili tri učence montessori osnovne šole. Učenca javne osnovne šole, 

ki je ponazorila sicer poskušal uporabljati, a jih ni znal uporabiti, pa smo šteli k skupini učencev, 

ki niso uporabljali ponazoril. Izračunali smo povprečen delež doseženih točk v 

novooblikovanih skupinah:  

 

 

Učenci, ki so uporabljali 

ponazorila (in so jih tudi 

znali uporabljati) 

Učenci, ki niso uporabljali 

ponazoril 

Dosežene točke f [%] 80,7 87,0 

Tabela 16: Delež doseženih točk učencev glede na uporabo ponazoril, z upoštevanjem znanja uporabe 

V zgornji tabeli lahko vidimo, da je tudi v tem primeru povprečen delež doseženih točk pri 

učencih, ki so uporabljali konkretna ponazorila, nižji kot pri učencih, ki jih niso uporabljali. 

Predvidevamo, da je razlog za take rezultate dejstvo, da so konkretna ponazorila uporabljali 

samo učenci z učnimi težavami, ki načeloma dosegajo slabše rezultate kot nadarjeni učenci. 

Opazili smo tudi, da so znali nadarjeni učenci naloge rešiti brez uporabe ponazoril, in se zato 

teh niso posluževali.  

 

Želeli smo ugotoviti še, ali so bili znotraj skupine učencev z učnimi težavami tisti, ki so 

uporabljali konkretna ponazorila, uspešnejši od tistih, ki se ponazoril niso posluževali. S tem 

namenom smo izračunali povprečna deleža točk učencev z učnimi težavami, ki so uporabili 

ponazorila, in učencev z učnimi težavami, ki ponazoril niso uporabili. Podatke smo prikazali v 

spodnji tabeli. V skupino učencev, ki so uporabili ponazorila, smo šteli samo tiste tri učence, ki 

so ponazorila znali uporabljati. Učenca, ki je ponazorila sicer uporabljal, a je bilo jasno, da jih 

ne zna uporabljati, smo šteli v skupino učencev, ki ponazoril niso uporabili.  

 

 

Učenci z učnimi 

težavami, ki so 

uporabili ponazorila 

Učenci z učnimi 

težavami, ki niso 

uporabili ponazoril 

Vsi učenci z učnimi 

težavami 

Dosežene točke f [%] 80,70 70,68 73,68 

Tabela 17: Dosežene točke učencev z učnimi težavami glede na uporabo ponazoril 

Iz podatkov v zadnji tabeli lahko razberemo, da so učenci, ki so pri pisnem deljenju uporabili 

(in znali uporabiti) konkretna ponazorila, v povprečju dosegli 80,70 % možnih točk, kar je bolje 

od dosežkov ostalih učencev z učnimi težavami. Skupina učencev z učnimi težavami, ki niso 

uporabili (oz. niso znali uporabiti) ponazoril, je v povprečju dosegla 70,68 % možnih točk. Vsi 

učenci z učnimi težavami so skupaj v povprečju dosegli 73,68 % možnih točk. Glede na 

prikazane podatke lahko trdimo, da uporaba konkretnih ponazoril v skupini učencev z učnimi 

težavami vpliva na uspešnost reševanja nalog pisnega deljenja. Poudariti pa je treba, da to velja 

zgolj znotraj skupine učencev z učnimi težavami. Pri ostalih učencih tega ne moremo preveriti, 

saj ponazoril sploh niso uporabili. 

 

4.5.4 Preverjanje cilja 4  

S tem ciljem smo želeli ugotoviti, ali se med učenci montessori osnovne šole in učenci javne 

osnovne šole pojavlja razlika v uspešnosti pri reševanju nalog pisnega deljenja. S tem namenom 

smo zbrali podatke o številu doseženih točk v obeh šolah in jih predstavili v tabeli. V vsak 

stolpec smo zapisali število in delež točk, ki so jih dosegli učenci posamezne šole pri posamezni 

nalogi. Število doseženih točk pomeni skupno število točk, ki so jih dosegli vsi učenci 
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posamezne šole pri določeni nalogi. Število možnih točk vseh učencev pri posameznih nalogah 

je naslednje: R1 – 10 točk, R2 – 10 točk, R3 – 15 točk, R4 – 15 točk, R5 – 20 točk in R6 – 25 

točk. 

 

 R1 R2 R3 R4 R5 R6 

Dosežene točke v 

javni OŠ 

f 9 9,5 10 12,5 16,5 18,5 

f [%] 90,0 95,0 67,0 87,0 82,5 74,0 

Dosežene točke v 

montessori OŠ 

f 10 9,5 10,5 15 18,5 23,5 

f [%] 100,0 95,0 70,0 100,0 92,5 94,0 
Tabela 18: Dosežene točke pri posamezni nalogi v javni in montessori osnovni šoli 

Zbrane podatke smo prikazali še v spodnjem grafu.  

 
 

 
Graf 3: Primerjava deležev doseženih točk pri posamezni nalogi v javni in montessori osnovni šoli 

Iz prikazanih podatkov lahko ugotovimo, da so učenci najbolje reševali prvi dve nalogi. Pri prvi 

so učenci javne osnove šole dosegli 90 % vseh možnih točk, učenci montessori osnovne šole 

pa so nalogo rešili 100-% pravilno. Pri drugi nalogi so učenci obeh šol v povprečju dosegli 95 

% možnih točk. Tretjo nalogo so učenci obeh šol reševali najslabše. Učenci javne osnovne šole 

so dosegli 67 %, učenci montessori osnovne šole pa 70 % vseh možnih točk. Pri četrti nalogi 

so učenci montessori osnovne šole dosegli 100 %, učenci javne šole pa 87 % možnih točk. Tudi 

peto nalogo so učenci montessori osnovne šole (92,5 %) reševali bolje od učencev javne 

osnovne šole (82,5 %). Pri zadnji nalogi so učenci javne osnovne šole dosegli 74 % možnih 

točk, učenci montessori osnovne šole pa 94 % vseh možnih točk. Iz grafa 3 je razvidno, da so 

bili učenci montessori osnovne šole pri vseh nalogah, razen pri drugi, uspešnejši od učencev 

javne osnovne šole. 

 

Želeli smo ugotoviti, kako uspešno so učenci obeh šol reševali naloge pisnega deljenja. S tem 

namenom smo izračunali povprečni delež doseženih točk vseh učencev posamezne šole. 

Izračunali smo ga tako, da smo sešteli točke, ki so jih dosegli vsi učenci posamezne šole, in jih 

delili s skupnim številom točk. Podatke smo prikazali v spodnji tabeli. 
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 Javna osnovna šola Montessori osnovna šola 

Dosežene točke 
f 76,5 87 

f [%] 80,5  91,6 
Tabela 19: Dosežene točke v javni in montessori osnovni šoli 

Učenci montessori šole so skupaj zbrali 91,6 %, učenci javne osnovne šole pa 80,5 % vseh 

možnih točk.  

 

 Šola N 
Aritmetična 

sredina 

Standardna 

deviacija 

Dosežene točke 
Javna OŠ 10 7,65 2,66719 

Montessori OŠ 10 8,70 1,29529 
Tabela 20: Aritmetična sredina in standardna deviacija doseženih točk učencev z javne in montessori OŠ 

Iz standardnih deviacij zbranih točk obeh šol lahko razberemo, da so med učenci montessori 

osnovne šole (σ = 1,295) manjše razlike v uspešnosti kot med učenci javne osnovne šole (σ = 

2,667), kar kaže na boljše razumevanje algoritma pisnega deljenja pri učencih montessori 

osnovne šole. Predvidevamo, da je razlog za to redna uporaba konkretnih ponazoril pri 

usvajanju matematičnih operacij in algoritmov. Učenci montessori šole že od začetka šolanja 

manipulirajo s konkretnimi ponazorili, ki jim omogočajo, da znanje najprej usvojijo na 

konkretni ravni, preden preidejo na abstraktno raven (Montessori in drugi, 2016), in znajo 

ponazorila smiselno uporabiti, ko je to potrebno. 

 

Želeli smo ugotoviti, ali so opažene razlike v uspešnosti reševanja nalog pisnega deljenja med 

učenci obeh šol statistično pomembne. V ta namen smo uporabili T-test za neodvisne vzorce. 

 

 Levene test T-test 

F P t g P 

Dosežene točke 4,382 0,051 –1,120 18 0,139 
Tabela 21: Rezultati T-testa za neodvisne vzorce 

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 4,382; α = 0,051) T-test za neodvisne 

vzorce med učenci montessori osnovne šole in učenci javne osnovne šole ni pokazal statistično 

pomembnih razlik v povprečnem številu doseženih točk pri nalogah pisnega deljenja (t = –

1,120; g = 18; α = 0,139). Ničelno hipotezo obdržimo. Podatkov ne moremo posplošiti na 

osnovno množico. V vzorcu pa so učenci montessori osnovne šole (M = 8,70) dosegli boljši 

rezultat od učencev javne osnovne šole (M = 7,65). 

 

4.5.5 Preverjanje cilja 5 

Zanimalo nas je, ali se med učenci montessori osnovne šole in učenci javne osnovne šole 

pojavlja razlika v tem, kako pogosto uporabljajo konkretna ponazorila pri reševanju nalog 

pisnega deljenja. Podatke za preverjanje tega cilja smo pridobili z opazovanjem učencev med 

reševanjem. Pozorni smo bili na to, ali so si učenci med reševanjem pomagali s konkretnimi 

ponazorili.  

 

Spodnji graf prikazuje pogostost uporabe ponazoril pri posamezni nalogi. Vidimo lahko, da je 

bil konkreten material uporabljen pri vsaki nalogi. Najmanjkrat (enkrat) je bil uporabljen pri 

prvi nalogi (428 : 2), največkrat pa pri tretji nalogi (8856 : 8), in sicer štirikrat. Vsi učenci skupaj 

so po konkretnem ponazorilu posegli štirinajstkrat, od tega štirikrat učenci javne osnovne šole, 

desetkrat pa učenci montessori osnovne šole. 



69 

 

 
Graf 4: Pogostost uporabe ponazoril pri posamezni nalogi 

Graf 4 prikazuje, kolikokrat so učenci posegli po ponazorilih. Zanimalo nas je tudi, koliko 

različnih učencev je pri reševanju nalog pisnega deljenja uporabilo konkreten material. Spodnja 

tabela prikazuje podatke o številu in deležu učencev, ki so se posluževali uporabe ponazoril. 

 Javna OŠ Montessori OŠ Skupaj 

Učenci, ki so uporabili 

konkretna ponazorila 

f 1 3 4 

f [%] 10,0 30,0 20,0 
Tabela 22: Uporaba konkretnih ponazoril v javni in montessori osnovni šoli 

Opazimo lahko, da se med učenci montessori osnovne šole in učenci javne osnovne šole 

pojavlja razlika v pogostosti uporabe konkretnih ponazoril pri reševanju nalog pisnega deljenja. 

Od učencev montessori osnovne šole so konkretna ponazorila uporabili trije učenci, ki 

predstavljajo 30 % vseh učencev te šole. Eden izmed njih jih je uporabil pri vsaki nalogi in z 

njihovo pomočjo pravilno rešil vse naloge. Glede na to, da je ta učenec ponazorilo uporabil že 

na začetku vsake naloge, sklepamo, da mu je predstavljalo nekakšno varnost. Nasprotno pa sta 

druga dva učenca ponazorila uporabila le, ko sta naletela na težavo. Od učencev javne osnovne 

šole je konkretna ponazorila pri reševanju nalog pisnega deljenja uporabil le eden učenec, ki 

predstavlja 10 % vseh učencev te šole. Opazili smo, da si s ponazorili ni pomagal, kljub temu 

da jih je pri štirih od šestih nalog skušal uporabiti. Ta učenec ponazoril ni znal uporabljati oz. 

jih je uporabljal v nematematičnem smislu, saj ni prepoznal pomena velikostnih odnosov med 

ponazorili za desetiške enote. Med opazovanjem tega učenca pri računanju smo lahko ugotovili, 

da ima zanj kocka za enice kvantitativno enako vrednost kot palčka za desetice ali kocka za 

tisočice. Slednja mu torej ne predstavlja reprezentacije abstraktnega matematičnega pojma 

(Hodnik Čadež in Manfreda Kolar, 2009). Enako je bilo pri denarju – bankovec za 100 € je 

imel za tega učenca enako vrednost kot bankovec za 10 € ali kovanec za 1 €.  

Učenci, ki obiskujejo javno osnovno šolo, praktično niso računali s pomočjo konkretnih 

ponazoril. Uporabil jih je le eden, ki pa jih, kot že rečeno, ni znal uporabljati. To, da drugi 

učenci javne osnovne šole niso uporabili ponazoril, lahko po našem mnenju pomeni dvoje:  

a) ponazoril niso uporabili, ker so prepričani v svoje znanje in jih ne potrebujejo (več); 

b) ponazoril niso uporabili, ker jih ne znajo uporabljati. 
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Vse učence, ki med reševanjem nalog niso uporabili konkretnih ponazoril, smo na koncu 

reševanja prosili, da izračunajo še dva računa s pomočjo ponazoril, ki so jim bila na voljo. Od 

učencev javne osnovne šole so trije od petih nadarjenih učencev znali uporabiti Dienesova 

ponazorila na primeru računa pisnega deljenja, medtem ko dva nista točno vedela, kako bi delila 

z njimi. Nasprotno je bil denar vsem petim nadarjenim učencem javne osnovne šole zelo domač, 

saj ga uporabljajo tudi v vsakdanjem življenju. Vsi učenci z učnimi težavami javne osnovne 

šole so imeli težave pri uporabi konkretnih ponazoril. Iz tega opažanja lahko predvidevamo, da 

učenci v 4. razredu javne osnovne šole pri obravnavi algoritma pisnega deljenja niso uporabljali 

konkretnih ponazoril, in jih zato ne znajo uporabljati. Med učenci montessori osnovne šole so 

matematične materiale poznali in znali uporabiti vsi učenci, ki so sodelovali v raziskavi. 

Rezultati so pričakovani, saj učenci montessori osnovne šole pri urah matematike redno 

uporabljajo konkretne materiale. 

 

Naša raziskava je torej pokazala, da se med učenci montessori osnovne šole in učenci javne 

osnovne šole pojavlja razlika v tem, kako pogosto uporabljajo konkretna ponazorila pri 

reševanju nalog pisnega deljenja.  
 

4.5.6 Preverjanje cilja 6  

Želeli smo ugotoviti, ali se med učenci z učnimi težavami in nadarjenimi učenci pojavlja razlika 

v tem, kako pogosto uporabljajo konkretna ponazorila pri reševanju nalog pisnega deljenja. Za 

dosego tega raziskovalnega cilja smo analizirali opazovalne liste, na katere smo beležili 

opažanja med opazovanjem učencev pri reševanju nalog pisnega deljenja. Podatke smo zbrali 

in uredili v tabelo, nato pa iz nje razbrali, kolikokrat so učenci uporabili konkretna ponazorila. 

Oblikovali smo spodnjo tabelo, ki prikazuje skupno število uporab konkretnih ponazoril med 

reševanjem nalog pisnega deljenja glede na nadarjenost učencev. 

 

 Nadarjeni učenci Učenci z učnimi težavami 

Skupno število uporab 

konkretnih ponazoril 
0 14 

Tabela 23: Število uporab konkretnih ponazoril glede na nadarjenost 

Iz rezultatov lahko ugotovimo, da nadarjenost učencev vpliva na pogostost uporabe konkretnih 

ponazoril pri reševanju nalog pisnega deljenja. Učenci z učnimi težavami, ki so sodelovali v 

raziskavi, so konkretna ponazorila uporabili štirinajstkrat, medtem ko jih nadarjeni učenci sploh 

niso uporabili. Iz opazovanja učencev pri računanju in analize rešenih nalog lahko sklepamo, 

da nadarjeni učenci konkretnih ponazoril niso uporabili, ker jih ne potrebujejo (več), saj so že 

naredili preskok na abstraktno raven mišljenja. 

 

4.5.7 Preverjanje cilja 7  

Z zadnjim ciljem smo želeli raziskati, katere vrste napak se pojavljajo pri reševanju nalog 

pisnega deljenja, in preveriti, ali so vrste napak odvisne od tega, ali ima učenec učne težave ali 

je nadarjen. Podatke za dosego tega raziskovalnega cilja smo pridobili z analizo nalog, ki so jih 

reševali učenci, in opazovanjem učencev pri reševanju. Napake, ki so jih naredili učenci pri 

nalogah pisnega deljenja z enomestnim deliteljem, smo smiselno uredili in klasificirali v 

naslednje kategorije:  
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A – napake pri priklicu vrednosti  

B – napačno podpisovanje 

C – število 0 v rezultatu 

Č – neustrezen ostanek oz. manjkajoč ostanek 

D – nerešena naloga 

E – nepopolnost (nedokončani računi) 

F – neustrezen zapis ostanka z decimalko 

 

Napake smo predstavili v spodnji preglednici. Pri analizi napak smo upoštevali Engelhardtovo 

klasifikacijo napak pri računanju (Deloche in Seron, 1987). Za napačno rešene smo upoštevali 

vse naloge, pri katerih učenci niso prejeli vseh točk.  
 

VRSTA NAPAKE: NAPAKE PRI PRIKLICU VREDNOSTI 

Napaka pri iskanju delnega količnika 2 : 2 = 4 

  
 

Napaka pri iskanju delnega količnika 6 : 6 = 0 

 
 

Napaka pri iskanju delnega količnika 8 : 8 = 0 

 
 

Napaka pri iskanju delnega količnika 47 : 5 = 8  
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Napaka pri vmesnem odštevanju 47 – 45 = 1 

 
 

Napaka pri iskanju delnega količnika: 31 : 5 = 5 

 
 

Napaka pri vmesnem odštevanju 48 – 45 = 4 in pri iskanju delnega količnika 12 : 5 = 6 

 
VRSTA NAPAKE: NAPAČNO PODPISOVANJE 

 

 
 

VRSTA NAPAKE: ŠTEVILO NIČ V REZULTATU 

Učenci so izpustili ničlo v količniku. 
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Učenca nista zapisala ostanka pri delnem količniku: 5 : 8 = 0. 

 

 
 

 
VRSTA NAPAKE: NEUSTREZEN OSTANEK OZ. MANJKAJOČ OSTANEK 

Učenec ni zapisal ostanka. 

 
 

VRSTA NAPAKE: NEREŠENA NALOGA 

Učenec naloge ni rešil. 
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VRSTA NAPAKE: NEPOPOLNOST (NEDOKONČANI RAČUNI) 

Učenec ni dokončal naloge. 

 
 

 
 

VRSTA NAPAKE: NEUSTREZEN ZAPIS DECIMALNIH ŠTEVIL 

Učenec je ostanek zapisal v obliki decimalnega zapisa, ki ni bil ustrezen. 

 

 
 

 
 

 
Tabela 24: Primeri napak pri nalogah pisnega deljenja 



75 

 

V spodnjem grafu smo prikazali razmerje med učenci glede na to, ali so pri reševanju nalog 

pisnega deljenja naredili napako ali ne.  

 

Graf 4: Pojavnost napak med učenci glede na nadarjenost 

Napake pri reševanju nalog pisnega deljenja smo opazili pri polovici učencev (50 %), ki so 

sodelovali v raziskavi, ostali učenci (50 %) pa napak niso naredili pri nobeni izmed nalog. Med 

učenci, ki so naredili napake, je bila večina učencev z učnimi težavami (80 %), dva (20 %) pa 

sodita med nadarjene učence. Vsi skupaj so pri reševanju nalog pisnega deljenja naredili 20 

napak.  

 

Graf 5: Število napak pri posamezni nalogi 

V zgornjem grafu smo prikazali število napak pri posamezni nalogi glede na nadarjenost 

učencev. Opazimo lahko, da so večino napak (17) naredili učenci z učnimi težavami, nadarjeni 

učenci pa so naredili le tri napake. 

V spodnji tabeli smo zbrali podatke o napakah, ki so se pojavile v naši raziskavi. Z X smo 

označili naloge, pri katerih so posamezni učenci naredili napake. V oklepaju smo poleg X s 
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črkami od A do F označili vrsto napake. S črkami in številkami (J2, M3 …) v prvi vrstici smo 

označili zaporedno številko učencev posamezne šole. Oznaka J pomeni učenca javne osnovne 

šole, oznaka M pa učenca montessori osnovne šole. 

Učenec 

 

 

 

Naloga 

J2 

UT 

J5 

NA 

J7 

UT 

J8 

UT 

J9 

UT 

J10 

UT 

M3 

UT 

M4 

UT 

M5 

UT 

M7 

NA 

Skupno 

število 

napak  

R1     X(A)      1 

R2      X(Č)    X(F) 2 

R3 X(C)   X(C) X(D) X(C) X(C) X(C) X(A)  7 

R4  X(A)   X(E)      2 

R5   X(A)  X(E)   X(A)   3 

R6   X(B)  X(A) X(A)  X(F)  X(F) 5 

Skupno 

število 

napak 

1 1 2 1 5 3 1 3 1 2 20 

Tabela 25: Podatki o pojavljanju napak v raziskavi 

Iz prikazanih podatkov lahko razberemo, da je pri reševanju nalog pisnega deljenja napake 

naredilo deset različnih učencev. Dva izmed njih sta nadarjena učenca (NA), drugi pa imajo 

učne težave pri matematiki (UT).  

Največ napak so učenci (z učnimi težavami) naredili pri nalogi R3, pri kateri so reševali račun 

brez prehoda in z vmesnim ostankom, ki je imel ničlo v rezultatu (8856 : 8). Kar pet od sedmih 

učencev je pri tej nalogi naredilo napako, povezano z ničlo v rezultatu, eden izmed njih je 

naredil napako, povezano s priklicem aritmetičnih dejstev, eden pa naloge ni rešil. Naslednja 

naloga, pri kateri so učenci naredili največ napak (5), je račun R6 z ostankom in z dvema 

vmesnima prehodoma, pri katerem je prva števka v deljencu manjša od delitelja (4812 : 5). 

Napake, ki so se pojavile pri tej nalogi so: napake pri priklicu vrednosti (2), napačno 

podpisovanje (1) in neustrezen zapis decimalnih števil (2). Najmanj napak (1) je bilo pri prvi 

nalogi, ki je tudi najenostavnejša.  

V spodnjem grafu smo prikazali pogostost pojavljanja različnih vrst napak pri pisnem deljenju.  

 

Graf 6: Pogostost pojavljanja napak pri pisnem deljenju 
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Izmed vseh vrst napak, ki so jih učenci naredili, je bila skoraj tretjina (30 %) napak pri priklicu 

različnih vrednosti. Naslednji najštevilčnejši napaki sta bili število nič v rezultatu (25 %) in 

neustrezen zapis decimalnih števil (15 %). Manj zastopane so bile napake zaradi napačnega 

podpisovanja (10 %) in nepopolnosti pri reševanju (10 %). Neustrezen ostanek in nerešena 

naloga sta bili zastopani le vsaka po enkrat.  

Opažanje, da se je največ napak navezovalo na priklic aritmetičnih dejstev, nam lahko pove, da 

kar nekaj učencev četrtega razreda ni popolnoma avtomatiziralo aritmetičnih dejstev, ki so 

pogoj za priklic vrednosti delnih količnikov. Ti rezultati so po našem mnenju posebej 

pomembni za učitelje prvega triletja, saj takrat učenci usvajajo osnovne računske operacije, ki 

so temelj za obvladovanje algoritma pisnega deljenja. S svojim pristopom in organizacijo pouka 

lahko učencem pomagajo znanje usvojiti do stopnje avtomatizacije. Če bodo učenci v prvem 

triletju avtomatizirali poštevanko, bodo v četrtem in petem razredu bolje obvladovali algoritem 

pisnega deljenja. V nasprotnem primeru pa bodo morali pozneje to stopnjo doseči sami oz. s 

pomočjo staršev, saj brez avtomatiziranega priklica produktov in količnikov ne bodo mogli 

uspešno izvajati postopka pisnega deljenja. Vseeno pa ne smemo zanemariti vpliva načina 

obravnave te učne vsebine v drugem triletju.  

Želeli smo ugotoviti, ali je vrsta napak pri računih pisnega deljenja odvisna od stopnje 

nadarjenosti učenca. V spodnji tabeli smo zabeležili pogostost pojavljanja različnih vrst napak 

glede na nadarjenost učencev.  

                 Nadarjenost 

Vrsta                učencev 

napake 

Število napak, ki so 

jih naredili učenci 

z učnimi težavami 

Število napak, ki so 

jih naredili 

nadarjeni učenci 

Skupaj 

A 6 0 6 

B 1 1 2 

C 5 0 5 

Č 1 0 1 

D 1 0 1 

E 2 0 2 

F 1 2 3 

Skupaj 17 3 20 
Tabela 26: Pogostost pojavljanja posameznih vrst napak pri pisnem deljenju 

Opazimo lahko, da so učenci z učnimi težavami naredili vse naštete vrste napak, medtem ko sta 

bila pri nadarjenih učencih prisotna le napačno podpisovanje (en učenec) in neustrezen zapis 

decimalnih števil (dva učenca). Slednjo so naredili le učenci montessori osnovne šole, ki so že 

obravnavali zapis ostanka z decimalkami. Iz zbranih podatkov lahko ugotovimo, da se obe vrsti 

napak, ki sta jih naredila nadarjena učenca (napake pri priklicu aritmetičnih dejstev in napake, 

povezane z decimalnim zapisom), pojavljata tudi pri učencih z učnimi težavami. Vidimo pa 

tudi, da sta pri učencih z učnimi težavami prevladovali dve pogostejši vrsti napak (napake pri 

priklicu vrednosti in ničla v rezultatu), ki ju pri nadarjenih nismo opazili. Prva napaka je 

povezana s pomanjkljivim osnovnim znanjem učencev in neusvojeno avtomatizacijo 

poštevanke, druga pa s konceptualnim znanjem in nerazumevanjem postopka v posebnih 

situacijah, ki vključujejo računanje s številom nič. Vzorec v naši raziskavi je sicer za 

posploševanje premajhen, trdimo pa lahko, da so določene vrste napak bolj značilne za manj 

uspešne učence, medtem ko se pri nadarjenih ne pojavljajo več.  
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5 SKLEP 

Konkretna ponazorila imajo pomembno vlogo pri razumevanju matematičnih vsebin, če so le 

uporabljena premišljeno in spodbujajo mentalno aktivnost učencev (Hodnik Čadež in Manfreda 

Kolar, 2009). Poleg te in ostalih prednosti uporabe konkretnih ponazoril smo v teoretičnem delu 

opisali tudi težave, ki se lahko pojavijo ob rokovanju z njimi. Predstavili smo različna mnenja 

strokovnjakov o tem, kdaj in kako je smiselno uporabljati konkreten material pri pouku 

matematike. Nekateri med njimi zagovarjajo uporabo konkretnih ponazoril le v nižjih razredih, 

ko je mišljenje učencev še bolj konkretno, drugi pa poudarjajo pomen rokovanja s ponazorili 

tudi v višjih razredih. Ena izmed njih je bila tudi Maria Montessori, ki je zasnovala materiale, 

s katerimi si pri učenju matematike pomagajo tudi učenci višjih razredov. Pisno deljenje je le 

en primer učne vsebine, ki jo učenci montessori osnovne šole obravnavajo zelo konkretno, z 

rokovanjem s konkretnimi materiali, učenci javne šole pa večinoma zgolj na simbolni ravni. 

Zanimalo nas je, ali uporaba konkretnih ponazoril pomembno vpliva na razumevanje tega 

zahtevnega algoritma. Izvedli smo raziskavo, v kateri smo primerjali uspešnost pri reševanju 

nalog pisnega deljenja med učenci javne in montessori osnovne šole. Proučevali smo vpliv 

različnih dejavnikov, in sicer vrste računa pisnega deljenja in stopnje nadarjenosti učencev, 

posebno pozornost pa smo namenili uporabi konkretnih ponazoril. Zastavili smo si sedem 

raziskovalnih ciljev, ki smo jih tudi dosegli.  

Raziskava je pokazala, da učenci montessori osnovne šole pri reševanju nalog pisnega deljenja 

pogosteje uporabljajo konkretna ponazorila kot učenci javne osnovne šole. Ti rezultati so 

pričakovani, saj učenci montessori šole konkretne materiale uporabljajo vsak dan. Nasprotno 

pa večina učencev javne osnovne šole, ki je sodelovala v raziskavi, konkretnih materialov ni 

znala uporabljati. Predvidevamo, da učenci ponazoril niso uporabljali, ker v javni osnovni šoli 

pri obravnavi algoritma pisnega deljenja prehitro preidejo k uporabi algoritma brez rokovanja 

s konkretnimi materiali (Kavkler, 1991). Razliko v pogostosti uporabe konkretnih ponazoril 

smo opazili tudi, ko smo primerjali skupini nadarjenih učencev in učencev z učnimi težavami. 

Pri reševanju nalog so se na konkretna ponazorila oprli le učenci z učnimi težavami, medtem 

ko jih nadarjeni sploh niso uporabili, čeprav so jih večinoma znali uporabljati. Tudi ta rezultat 

je pričakovan. Nadarjeni učenci so najverjetneje že dosegli abstrakcijo, in zato ponazoril ne 

potrebujejo več. Učenci z učnimi težavami pri matematiki, ki so pri računanju uporabili 

konkretna ponazorila, so v povprečju dosegli boljši rezultat od ostalih učencev z učnimi 

težavami. Trdimo lahko, da uporaba konkretnih ponazoril znotraj skupine učencev z učnimi 

težavami vpliva na uspešnost pri reševanju nalog pisnega deljenja, če znajo ponazorila pravilno 

uporabljati. Razlike so se pojavile tudi med šolama. Učenci montessori osnovne šole so bili pri 

vseh nalogah, razen pri drugi, v povprečju uspešnejši od učencev javne osnovne šole. Čeprav 

T-test za neodvisne vzorce med učenci obeh šol ni pokazal statistično pomembnih razlik v 

povprečnem številu doseženih točk pri nalogah pisnega deljenja, učenci montessori osnovne 

šole v vzorcu bolje obvladajo algoritem pisnega deljenja. Predvidevamo, da je razlog redna in 

kontinuirana uporaba konkretnih ponazoril (Gersten, 2008; Uribe - Flórez in Wilkins, 2017), ki 

jim omogoča prehod s konkretne na abstraktno raven mišljenja (Montessori in drugi, 2009). 

Opazili smo, da so učenci montessori šole konkretna ponazorila prepoznali kot pomoč, ko se 

jim pri reševanju zatakne, kar je tudi eden glavnih namenov uporabe ponazoril. 

Z našo raziskavo smo ugotovili, da vrsta računa deljenja vpliva na uporabo konkretnih 

ponazoril in uspešnost reševanja. Učenci obeh šol so enostavnejše račune z manj koraki reševali 

uspešneje. Najpogosteje so posegali po ponazorilih med reševanjem tretje naloge, pri kateri se 

je v rezultatu pojavila ničla. Glede na to, da je ta naloga učencem povzročala največ težav, se 

sprašujemo o ustreznosti vrstnega reda računov, ki smo si ga zastavili na začetku. Učenci so pri 

reševanju tretje naloge naredili največ napak in posledično dosegli najmanj točk, kar bi lahko 
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kazalo na to, da je ta naloga zahtevnejša, kot smo jo ocenili. Napake pri reševanju nalog pisnega 

deljenja z enomestnim deliteljem smo opazili pri polovici učencev iz vzorca. Največ napak je 

bilo povezanih s priklicem aritmetičnih dejstev in ničlo v rezultatu. Ti dve vrsti napak sta se 

pojavili samo v skupini učencev z učnimi težavami. Opazili smo tudi, da so učenci z učnimi 

težavami naredili vse vrste napak, ki so se pojavile v raziskavi, medtem ko se je pri nadarjenih 

pojavilo le napačno podpisovanje in neustrezen zapis decimalnih števil.  
 

Glede na to, da so učenci javne šole v povprečju dosegali slabše rezultate kot učenci montessori 

osnovne šole, želimo spodbuditi k razmišljanju o obravnavi pisnega deljenja ob uporabi 

konkretnih ponazoril tudi učitelje javne osnovne šole, še posebej pri poučevanju učencev z 

učnimi težavami pri matematiki (Safer in Fleischman, 2005). Nikakor pa učencem ni smiselno 

zapovedovati uporabe konkretnih ponazoril, če so že dosegli ustrezno stopnjo abstrakcije 

mišljenja. Zavedati se moramo tudi, da uporaba konkretnih ponazoril pri pouku matematike 

sama po sebi ne zagotovi uspešnega učenja (Hodnik Čadež, 2014; Klančar in drugi, 2019), 

ampak je le del tega kompleksnega procesa.  

 

Izsledkov raziskave zaradi premajhnega števila učencev v vzorcu ne moremo posplošiti, želimo 

pa z njimi opozoriti učitelje na pomembnost omogočanja možnosti uporabe konkretnih 

ponazoril učencem tudi v drugem triletju. Spodbuditi jih želimo k diferenciaciji in 

individualizaciji dela tudi s pomočjo konkretnih materialov, še posebej pri obravnavi 

proceduralno zahtevnejših matematičnih vsebin. 
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7 PRILOGE 

7.1 Soglasje staršev 

 

Spoštovani starši! 

Sem Metka Simončič, študentka poučevanja na razredni stopnji. V sklopu magistrskega 

dela bom izvedla raziskavo, v kateri bom primerjala obvladovanje algoritma pisnega 

deljenja z enomestnim številom med učenci 4. razreda javne in montessori osnovne šole. 

Z rezultati, ki jih bom pridobila z raziskavo, želim prispevati k izboljšanju prakse, ki bi učencem 

omogočila boljše razumevanje zahtevnejših matematičnih algoritmov. 

Na vas se obračam s prošnjo za sodelovanje vašega otroka v raziskavi. 

Raziskavo bom na vaši šoli izvedla v prvi polovici junija 2021, in sicer individualno z vsakim 

učencem, ki bo v raziskavi sodeloval. Učenec bo pred mano reševal naloge pisnega 

deljenja, jaz pa ga bom pri tem opazovala in mu zastavila nekaj vprašanj o postopku 

reševanja. To bo trajalo približno 45 minut. 

Zbrane podatke bom obdelala anonimno in jih uporabila izključno za namen magistrske 

raziskave. 

Če se strinjate, da vaš otrok sodeluje v raziskavi, vas prosim, da izpolnite spodnje soglasje in 

ga vrnete razrednemu učitelju najpozneje do 28. 5. 2021. 

                    Hvala! 

……………………...………………………………………………………………………………………… 

Soglasje staršev za sodelovanje otroka v raziskavi 

 

Spodaj podpisani/-a _____________________________________ soglašam, da moj otrok 

sodeluje v magistrski raziskavi študentke poučevanja na razredni stopnji Metke Simončič, v 

kateri bo raziskovala razumevanje algoritma pisnega deljenja z enomestnim številom med 

učenci 4. razreda javne in montessori osnovne šole.  

Seznanjen/-a sem s potekom in trajanjem raziskave. 

Soglašam tudi, da lahko študentka snema mojega otroka pri reševanju nalog, kar ji bo 

omogočilo lažje zbiranje in analizo podatkov. (Obkrožite.)         DA                 NE  

Razumem, da bodo vsi zbrani podatki obdelani anonimno in varovani skladno z Zakonom 

o varstvu osebnih podatkov. Podatki bodo uporabljeni izključno za namen magistrske 

raziskave. 

 

Ime in priimek učenca: …………………………………………………………………………………….  

Kraj in datum:        Podpis staršev:  

…..………………………………..      …………………………………… 
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7.2 Opazovalni formular 
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7.3 List za reševanje nalog 
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