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POVZETEK 

 
Predšolska vzgoja nudi otroku okolje, v katerem spoznava svet in si pridobiva raznovrstne 

izkušnje na različnih področjih življenja. Ob igri in različnih dejavnostih otrok spoznava in 

pridobiva tudi prve izkušnje na področju matematike. Sprva so to preproste dejavnosti, kot so 

urejanje in razvrščanje. Te kasneje preidejo v bolj kompleksne, kot so spoznavanje števil, štetje 

in nato tudi reševanje osnovnih računskih operacij. Prav spretnost štetja predstavlja pomemben 

gradnik kasnejših matematičnih sposobnosti in spretnosti. Z diplomsko nalogo smo želeli 

ugotoviti pomen štetja za razumevanje računskih operacij v predšolskem obdobju. V 

teoretičnem delu smo predstavili naravna števila in število nič, preučili štetje otrok v 

predšolskem obdobju in opisali načela štetja ter osnovne računske operacije, s katerimi že 

operira predšolski otrok. V empiričnem delu smo pri skupini predšolskih otrok starosti 5–6 let 

raziskovali, v kolikšni meri bodo predšolski otroci pri štetju upoštevali načela štetja in kakšen 

vpliv bo imela stopnja njihovega razumevanja štetja na uspešnost reševanja nalog seštevanja, 

odštevanja, identitete in reverzibilnosti. Preverili smo tudi uspešnost otrok pri reševanju nalog 

seštevanja in odštevanja ter vpliv subitizacije na njihovo uspešnost računanja. Z raziskavo smo 

ugotovili, da razumevanje štetja pogojuje razumevanje osnovnih računskih operacij. Če je 

otrok dosegel dobre rezultate pri štetju, je dosegel tudi dobre rezultate pri računskih operacijah 

in obratno. Pri razumevanju seštevanja je preučevani vzorec otrok zabeležil dobre rezultate. 

Najboljše rezultate so otroci zabeležili pri seštevanju s konkretnimi ponazorili in seštevanju s 

številom nič. Razumevanje odštevanja je v primerjavi z razumevanjem seštevanja pri 

sodelujočih otrocih slabše usvojeno. Preučevani vzorec otrok najboljše rezultate zabeleži pri 

odštevanju s številom nič. Ugotovili smo, da je sposobnost seštevanja brez konkretnih 

ponazoritev pri otrocih bolj usvojena kot sposobnost odštevanja brez konkretnih ponazoritev. 

Boljše rezultate pri seštevanju in odštevanju zabeležijo otroci, ki subitizirajo do večjega števila. 

 

Ključne besede: načela štetja, štetje, seštevanje, odštevanje, identiteta, reverzibilnost, 

subitizacija. 

  



 

 

 
  



 

Importance of Counting for Preschool Children’s Understanding of Arithmetic 

Operations  

 
ABSTRACT 
 
Pre-school education offers the child an environment in which he learns about the world and 

gains a variety of experiences in different fields of life. Along with play and different activities, 

a child gets to know and gains his first experience in the field of mathematics. At first, these 

are simple activities, such as editing and sorting. Later, these activities become more complex, 

such as learning numbers, counting, and then solving basic arithmetic operations. The very 

skill of counting represents an important building block of later mathematical abilities and 

skills. Through the bachelor’s thesis, we wanted to determine the importance of counting for 

understanding arithmetic operations in the preschool period. In the theoretical part, we 

presented natural numbers and the number zero, examined the counting of children in the 

preschool period, and described the principles of counting and basic arithmetic operations by 

which a preschool child already operates. In the empirical part, in the group of preschool 

children aged 5-6, we researched the extent to which preschool children will follow the 

principles of counting and what influence the level of their understanding of counting will have 

on the success of solving the tasks in addition, subtraction, identity, and reversibility. We also 

checked the performance of children in solving addition and subtraction tasks, as well as the 

impact of subsidization on their calculation performance. We ascertained by the research that 

understanding counting conditions understanding basic arithmetic operations. If a child 

achieved good results in counting, he also achieved good results in arithmetic operations and 

vice versa. In understanding the addition, the researched sample of children recorded good 

results. Children recorded the best results in addition with concrete illustrations and addition 

with the number zero. The understanding of subtraction is less assimilated in the participating 

children in comparison with the understanding of addition. The sample of children researched 

records the best results in the subtraction with the number zero. We ascertained that the ability 

to add without concrete illustrations in children is more assimilated than the ability to subtract 

without concrete illustrations. Better results in addition and subtraction are recorded by 

children who subitize to a greater number. 

 

Keywords: principles of counting, counting, addition, subtraction, identity, reversibility, 

subitization. 
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I. UVOD 
 

Štetje je ena izmed pomembnih matematičnih spretnosti, ki se jo nauči otrok v predšolskem 

obdobju; ta ga nato spremlja v celotnem procesu šolanja in tudi vseskozi v vsakdanjem 

življenju. Otroci se torej s štetjem srečujejo že od rojstva. Spoznavajo ga prek pesmic, pravljic, 

rim, poslušanja štetja odraslih itn. Sprva števila le naštevajo. Šele kasneje, ko si pridobijo več 

izkušenj s štetjem, to postopoma pridobiva pomen. V vrtcu nam otroci velikokrat naštevajo 

števila po vrsti do njim največjega poznanega števila. Ob recitiranju števil pa težko presodimo, 

ali taisti otrok štetje tudi razume, ali se je le na pamet naučil pravilnega zaporedja števil. To 

najlažje preverimo z zato načrtovanimi dejavnostmi ali pa kar pri igri oz. izvajanju dnevne 

rutine. Starejšim otrokom že lahko ponudimo različne naloge seštevanja in odštevanja ali pa 

dejavnosti, ki vključujejo preverjanje zmožnosti identitete oz. reverzibilnosti števil. 

 

Diplomsko delo vključuje teoretični in empirični del. Teoretični del vsebuje opredelitev 

naravnih števil in števila nič ter njihovo rabo v predšolskem obdobju. Predvsem se osredotoča 

na štetje otrok v predšolskem obdobju in na predstavitev načel štetja, ki opredeljujejo 

kakovostno štetje. V diplomskem delu je poudarek tudi na opisu osnovnih računskih operacij – 

operatorjev, katerih reševanje je že mogoče v predšolskem obdobju. Operatorji množico 

elementov povečajo ali jo zmanjšajo – seštevanje, odštevanje, identiteta, reverzibilnost. 

 

V empiričnem delu smo prek različnih didaktičnih nalog želeli izvedeti, ali in kakšen pomen 

ima štetje na razumevanje in uspešnost reševanja osnovnih računskih operacij. Pri skupini 

predšolskih otrok starosti 5–6 let, smo torej preverili, v kolikšni meri pri štetju upoštevajo 

načela štetja in kako njihovo štetje vpliva na zmožnost reševanja nalog seštevanja, odštevanja, 

identitete in reverzibilnosti. Raziskali smo, kakšna je splošna zmožnost reševanja nalog 

seštevanja in odštevanja z naravnimi števili in številom nič. Analizirali smo, koliko otrok že 

zna števila ponazoriti grafično in simbolno in preučili povezanost uspešnosti subitizacije števil 

z uspešnostjo reševanja nalog seštevanja in odštevanja. Rezultate otrok smo analizirali skupno, 

najprej glede na uspešnost otrok pri posamezni nalogi, nato pa še ločeno, tako da smo ugotovili 

povezanost med različnimi komponentami didaktičnih nalog.  
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II. TEORETIČNI DEL 

1. NARAVNA ŠTEVILA  
 
Naravna števila so števila, s katerimi štejemo (1, 2, 3 ...). Obsegajo vsa pozitivna cela števila, 

brez števila nič.  

 

Množico naravnih števil označujemo z veliko črko ℕ. Najlažje jo definiramo prek Peanovih 

aksiomov, ki jih je leta 1891 objavil italijanski matematik in logik Giuseppe Peano (1858–

1932). Peanov sistem aksiomov vključuje 5 aksiomov, s katerimi prikažemo prav vse lastnosti 

naravnih števil (Horvat in Boc Thaler, 2019): 

 

1. Število ena je naravno število. 

2. Vsakemu naravnemu številu n sledi le eno natančno določeno naravno število n'. 

Imenujemo ga naslednik števila n, medtem ko je število n njegov predhodnik. 

3. Naravni števili, ki sta si med seboj različni, imata tudi različnega naslednika. 

4. Število ena nima predhodnika oz. število ni naslednik nobenega naravnega števila. 

5. Če je ena element množice A in če je hkrati z n tudi n' element množice A, množica A 

vključuje vsa naravna števila. 

  

Zadnji opisan aksiom je temelj popolne oz. matematične indukcije. Z njim lahko dokazujemo 

vsa dejstva, ki veljajo za naravna števila, npr. če dokažemo, da dana trditev drži za prvo naravno 

število, torej n = 1, skušamo dokazati, da ta velja tudi za naslednje naravno število, torej n + 1. 

Če je torej n = 2, trditev drži tudi za n + 1 = 3 itn. Dano trditev smo torej dokazali s pomočjo 

matematične indukcije. Z ugotovitvijo, da dana trditev drži tudi za naslednike prvega naravnega 

števila (2, 3, 4 ...), lahko njeno veljavo posplošimo na vsa naravna števila (Kavkler idr., 2008).  

 

1.1 Števila v zgodovini 
 
Števila zapisujemo v določenem številskem sistemu (Kavkler idr., 2008). V zgodovini se je 

izoblikovalo več različnih načinov zapisovanja števil. Eden izmed prvih in najpreprostejši način 

so bile zareze, ki so jih vrezali, izdolbli ali pa izklesali v različne materiale. Zapis s črticami še 

danes srečamo kot zapisovanje rezultatov pri preprostih igrah, razrednem glasovanju ipd. 

(Berlinghoff in Gouvea, 2008). Čeprav je zapis z zarezami preprost, je hkrati dokaj neuporaben 
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(Knapp in Bass, 1999). Ob enem simbolu, ki ga uporablja ta zapis, postane zahtevno tako 

zapisovanje kot branje večjih števil, kaj šele računanje z njimi (Berlinghoff in Gouvea, 2008). 

Z napredovanjem civilizacije so se oblikovali tudi drugi sistemi zapisovanja števil. Eden izmed 

njih je rimski številski sistem. Za najbolj uporabne številske sisteme v zgodovini so se izkazali 

mestni številski sistemi, ki jih uporabljamo še danes. Števila zapisujemo s števkami: 0, 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9 (Kavkler idr., 2008).   

 

1.2 Reprezentacija števil v predšolskem obdobju 
 

Reprezentacije matematičnih pojmov so ključnega pomena pri izobraževanju iz matematike. 

Učencem in otrokom omogočajo komuniciranje v matematičnem kontekstu, raziskovanje in 

interpretacijo matematičnih procedur, pojmov in relacij. Spremljanje otrokove uporabe 

reprezentacij tudi učitelju omogoča nadzor nad napredovanjem otroka v usvajanju 

matematičnih pojmov. Poznamo notranje in zunanje reprezentacije matematičnih pojmov.  

Notranje definiramo kot kognitivne, z drugo besedo miselne predstave, oz. kot notranji svet 

otrokovih izkušenj. O zunanjih reprezentacijah pa govorimo takrat, kadar matematično 

»realnost« predstavljamo s pomočjo simbolnih elementov. Ti so lahko konkretni, grafični ali 

simbolni (Hodnik Čadež, 2014).  

 

Konkreten material lahko imenujemo tudi didaktičen material, ki ga uporabljamo za lažjo 

predstavo in razumevanje matematičnih pojmov, procedur, algoritmov in simbolov pri otrocih 

(Hodnik Čadež, 2014). Konkretni problemi pri otroku ustvarijo smisel matematičnega 

problema. Ob odsotnosti konkretnih problemov te za otroka izgubijo ves smisel in pomen. 

Problem kar naenkrat postane nerešljiv (Manfreda Kolar, 2013). Didaktični material je torej 

pripomoček pri razvijanju in razumevanju reprezentacij matematičnih idej, vendar konkreten 

pomen reprezentacij vedno določi otrok. Ob manipulaciji z materialom se v otroku prebudijo 

miselni procesi, ki so nujno potrebni za usvajanje abstraktnih matematičnih pojmov. Didaktični 

material je ustrezen, če pri reševanju problema pri otroku sproži miselni napor in dokler istega 

problema ne zna rešiti brez njega (Hodnik Čadež, 2014). 

 

Grafične reprezentacije se uporabljajo predvsem za slikovno ponazarjanje matematičnih idej. 

Grafične reprezentacije se razlikujejo glede na matematično vsebino. Če se osredotočimo na 

grafično reprezentacijo števil, te največkrat reprezentiramo z različnimi ilustracijami 

predmetov, oseb ali živali. Poznamo semikonkretno in semiabstraktno grafično reprezentacijo. 
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Pri semikonkretni reprezentaciji predstavimo obravnavano matematično vsebino z objekti, ki 

so bili del konkretne situacije, npr. pri operaciji odštevanja, kjer imamo 5 jabolk in 2 pojemo, 

narišemo 5 jabolk in 2 prečrtamo. Pri semiabstraktni reprezentaciji pa prikažemo situacijo z 

uporabo drugih, ne več konkretnih objektov, npr. jabolka ponazorimo s krogci (Hodnik Čadež, 

2014). 

 

Matematični simboli se uporabljajo za prikazovanje matematičnih problemov, kadar otroci za 

njihovo razumevanje ne potrebujejo več konkretnega materiala oz. grafičnih reprezentacij 

(Hodnik Čadež, 2014). Gre za najzahtevnejši preskok od konkretnih, grafičnih reprezentacij k 

simbolnim. Otrok mora na tej stopnji torej svoje konkretno razumevanje reprezentacij pretvoriti 

v simbolni zapis (Manfreda Kolar, 2013). Predvsem pri zgodnjem učenju matematike se 

uporaba simbolnih reprezentacij nemalokrat prepleta z uporabo drugih dveh (Hodnik Čadež, 

2014). 

2. ŠTEVILO NIČ 
 

V matematičnem leksikonu je število nič opredeljeno kot nevtralni element za seštevanje (a + 

0 = a) (Kavkler idr., 2008). Število nič je hkrati lahko tudi vrednost rezultata, ki ga dobimo pri 

odštevanju poljubnega števila s samim seboj (a – a = 0) ali pri seštevanju poljubnega števila z 

njegovo obratno vrednostjo (-a + a = 0) (Umek Ventorini, 2000).  

 

2.1 Število nič v zgodovini 
  

Iznajdba niča sega vse v leto 1600 pr. n. št. Kot prvi so jo s praznim mestom pri zapisu števil 

začeli uporabljati Babilonci (Berlinghoff in Gouvea, 2008). Ker pa je prazen prostor lahko 

pomenil eno, dve ali celo več ničel, ta zapis števil kmalu ni bil več tako uporaben. Da bi 

nadomestili prazno mesto v zapisu števil, so izumili nov simbol, ki je nadomestil ničlo (takrat 

dve poševni vejici) (Pavlič, 2019). Tudi Maji so pri mestnem sistemu zapisovanju števil 

neodvisno od Babiloncev iznašli znak za število nič. Prvi so ničlo kot število, ki je enakovredno 

vsem ostalim številom, s števkami, ki jih uporabljamo še danes, dokazali indijski matematiki. 

Ti so prav tako dokazali, da je rezultat nekaterih izračunov lahko enak številu nič (Beatty idr., 

2019). Leta 628 je indijski matematik Brahmagupta kot prvi v zgodovini zapisal pravila za 

računanje s številom nič. V svojem delu opiše elementarne aritmetične operacije s številom nič 



5 
 

in z negativnimi števili. Prav tako opiše metode reševanja linearnih in kvadratnih enačb in tudi 

kvadratnih korenov in seštevanja vrst (Pavlič, 2019).  

 

Med pravili za računanje s številom nič (leta 628) so bila tudi naslednja (Pavlič, 2019): 

 

• Rezultat vsote števila nič in negativnega števila je negativno število, npr. 0 + (–3) = –3.  

• Rezultat vsote števila nič in pozitivnega števila je pozitivno število, npr. 0 + 3 = 5. 

• Rezultat vsote števila nič in nič je nič (0 + 0 = 0). 

• Rezultat vsote enakega pozitivnega in negativnega števila je število nič, npr. 3 + (–3) = 

0. 

• Ko število nič delimo s pozitivnim ali negativnim številom, dobimo ulomek s števcem 

nič in neničelnim imenovalcem, npr. 0 : 3 = 0/3. 

• Ko pozitivno in negativno število delimo s številom nič, dobimo ulomek z imenovalcem 

nič, npr. 3 : 0 = 3/0 ali –3 : 0 = –3/0. 

• Če nič delimo z nič, dobimo nič (0 : 0 = 0). 

 

Vseh prvih pet pravil, ki jih je postavil Brahmagupta, uporabljamo tudi danes, zadnja dva pa 

sta napačna. Deljenje kateregakoli števila s številom nič v matematiki nima smisla.  

 

Indijci so število nič imenovali sunja, kar pomeni prazen prostor. V 9. stoletju so se števila nič 

(po njihovo sifr) naučili uporabljati Arabci, ki so ga nato v naslednjih nekaj stoletjih postopoma 

razširili tudi po Evropi. Evropejci so nič preimenovali v zephirum; iz teh dveh besed (sifr, 

zephirum) sta nastali dve novi angleški besedi, ki se uporabljata še danes, zero in cipher (ničla 

ali cifra) (Berlinghoff in Gouvea, 2008). Število nič je v svojem popolnem pomenu predstavil 

Fibonacci v knjigi Liber Abacci leta 1202 (Pavlič, 2019). 

 

Indijsko miselnost o številu nič kot enakovrednem kateremukoli številu so Evropejci sprejeli 

dokaj pozno. Nekateri matematiki še v 16. oz. 17. stoletju niso dopuščali ničle kot možnosti 

rezultata enačbe. Do konca 18. stoletja pa se je miselnost glede ničle popolnoma spremenila, 

postala je celo algebrsko orodje (Berlinghoff in Gouvea, 2008). 
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Danes števila nič (znak 0) za štetje ne uporabljamo, saj ne moremo šteti nič stvari. Število nič 

je torej samo število, ki nadomesti prazno mesto v zapisu določenega števila (Knapp in Bass, 

1999). 

 
100 10 1 

1 0 3 

                 

Števko nič v primeru zapisa števila sto tri uporabimo kot nadomestitev mesta desetic, saj bi 

brez njene uporabe (1 3) lahko prišlo do zamenjave s številom 13. 

 

V primeru zapisa števila sto števko nič uporabimo zato, da zasede prostor desetic in enic (Knapp 

in Bass, 1999). 

 
2.2 Število nič v predšolskem obdobju 

 
Otroci si števila nič pogosto ne znajo predstavljati. Največkrat menijo, da nič sploh ni število. 

Starost, pri kateri je otrok sposoben razumeti število nič, različne torije razlagajo drugače. 

Piaget zagovarja, da ideje števila nič otrok ne razvije pred formalno operativno stopnjo, torej 

pred 11. letom starosti. Do takrat otrok razvije abstraktno in hipotetično mišljenje, tako na 

jezikovnem kot logičnem nivoju; prej za razumevanje potrebuje konkretne primere. Številni 

razvojni psihologi se s trditvami Piageta ne strinjajo (Janežič, 2012).  

 

Vigotski v nasprotju z njim zagovarja velik pomen okolja na otrokov razvoj. V svojem konceptu 

območja bližnjega razvoja razlaga, da otrok do določenega mišljenja, spoznanj sicer še ne 

zmore priti sam, ampak le s pomočjo in usmerjanjem odraslega oz. njemu kompetentnejšega 

sovrstnika. Število nič je otrok torej zmožen razumeti že pred formalno logično stopnjo, a za to 

potrebuje odraslega ali sovrstnika, ki koncept števila nič že razume. Ta pri otroku aktivira 

miselne strukture, ki si so pri njem že razvite, a hkrati ne toliko, da bi jih znal uporabiti 

samostojno (Janežič, 2012).  

 

Eden izmed pomembnih psihologov v kognitivni in pedagoški psihologiji je tudi Jerome 

Bruner. Ta določi tri reprezentacije učenja, in sicer enaktivno, ikonično in simbolno učenje 

(Janežič, 2012). Pri enaktivnem učenju gre za usvajanje znanja prek akcije, pri ikoničnem prek 

reprezentacije različnih slik, pri simbolnem pa prek uporabe simbolov. Brunerjeve 

100 10 1 

1 0 0 



7 
 

reprezentacije učenja se sicer povezujejo s stopnjami razvoja po Piagetu, vendar Brunerjeve 

reprezentacije niso tako jasno osredotočene na leta, s katerimi dosežemo posamezni model. 

Pravi, da modele učenja uporabljajo tako otroci kot odrasli, nekateri na višji, drugi na nižji 

stopnji. Predšolski otroci uporabljajo predvsem enaktivno učenje, torej učenje matematičnih 

dejstev prek motorične akcije s konkretnim materialom.  

 

Razumevanje števila nič je raziskovalo že več avtorjev. Hughes (1986) je v svojih raziskavah 

leta ugotovil, da večino otrok število nič razume, vendar mu moramo za to ponuditi konkretno 

izkušnjo. Ob teh otroci število nič opišejo kot odsotnost različnih predmetov, npr. v zadnji 

škatlici ni nič kock. Otroci, ki uporabljajo konvencionalne simbole, število nič najpogosteje 

zapišejo s simbolom 0. Tisti, ki pa uporabljajo ikonični oz. piktografski prikaz, pa število nič 

zapisujejo na več načinov – za zapis števila izumijo lasten simbol, narišejo prazne predmete 

(npr. prazna škatla ali posoda) ali pa preprosto pustijo prazen list. Pri tem se težko odločimo, 

ali otrok dejansko ni znal odgovora, ali ga je poznal in število nič prikazal s praznim listom. 

Caterall (2005) je v svoji raziskavi odkrila, da otroci število nič na številski premici pogosto 

uvrstijo zraven števila ena, npr. (0, 1, 3). Število nič največkrat prepoznajo kot celo število, saj 

za njim ne stoji ulomek, npr. 0½, ali pa s trditvijo, da števila nič ne morejo razrezati na več 

delov, kot to lahko storijo z drugimi števili.  

 

Haylock in Cockburn sta leta 2008 prišla do ugotovitev, da otrok število nič razume na podlagi 

vseh situacij, ki jih je izkusil s tem številom. Ker pa velikokrat poudarjamo le en koncept števila, 

se lahko zgodi, da bo otrok v drugih situacijah zato zanemaril tudi druge koncepte, ki so enako 

ali še bolj pomembni. Otroci velikokrat poudarjajo le koncept odsotnosti količine, medtem ko 

zanemarjajo druge koncepte števila nič: nič v sistemu mestne vrednosti, nič kot nevtralen 

element pri seštevanju/odštevanju, nič kot točka na številski premici. Z raznovrstnimi 

izkušnjami v procesu šolanja otroci spoznajo in postopoma začnejo dojemati in upoštevati tudi 

vse ostale dimenzije števila nič (Janežič, 2012). 

 

Wellman in Miller (1986) v svoji raziskavi otrokom predstavila štiri naloge:  

a) preštejejo predmete v posamezni množice (vključuje tudi prazne množice), 

b) med prikazanimi števili poimenujejo najmanjše število, 

c) poimenujejo prikazane simbole števil, 

d) primerjajo simbole števil od števila 0 do 5. 
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Ugotovila sta, da so otroci za uporabo in razumevanje števila nič potrebovali več časa kot za 

ostala števila.  

 

Opredelila sta tri vedenjske faze otrok ob srečanju s številom nič:  

1. Simbol za število nič poimenujejo, a njegovega pomena ne razumejo. 

2. Štejejo nazaj do števila nič, pri čemer se zavedajo, da število nič pomeni nič elementov 

v množici. 

3. Otroci razumejo, da je število nič najmanjše število in da lahko števila med seboj 

primerjajo po velikosti, četudi je eno izmed števil število nič. 

 

Prehod med posameznimi fazami je v predšolskem obdobju počasen. Prvo fazo dosežejo otroci 

po 4. letu, tretjo fazo pa usvojijo do približno 6. leta (Wellman in Miller, 1986). 

 

V nasprotju z njima sta Bialystok in Codd (2000) prišla do ugotovitev, da ni razumevanje števila 

nič pri predšolskih otrocih nič težje kot razumevanje ostalih pozitivnih celih števil. Otroke so 

prosili, da razdelijo piškote posameznim živalim, npr. opici pet piškotov. Otroci so nato 

zapisali, koliko piškotov so dali posamezni živali. Po prvih dvajsetih minutah so morali iz svojih 

zapisov prebrati, koliko piškotov ima določena žival. To so storili tudi čez dva tedna. Glede na 

rezultate so otroci število nič brez problema priredili posamezni živali in nato to razbrali tudi s 

svojih zapisov. Rezultate lahko pojasnimo z načinom podajanja navodil otrokom. Navodila 

namreč niso bila podana na običajen matematični način – 'ptički daj nič piškotov', ampak so 

jim rekli 'ptički ne daj piškotov'. Ob podajanju navodil na tak način je skoraj pričakovano, da 

so otroci nalogo s številom nič rešili enako uspešno kot naloge z ostalimi števili. 

 

Krajcsi idr. (2021) so glede na kontradiktornost zgornjih dveh raziskav izvedli raziskavo, v 

kateri so skušali še na drug način ugotoviti, kakšno je razumevanje števila nič pri predšolskih 

otrocih. V raziskavo so vključili 40 otrok, katerih povprečna starost je bila 4 leta in 1 mesec. 

Otroci so morali opraviti več nalog, s katerimi so preverjali: 

• prepoznavanje kardinalnosti množice (pozitivna števila), npr. punčki daj 5 žog; 

• sposobnost reševanja operacij s številom nič: kardinalnost (npr. punčki daj nič žog), 

primerjava (npr. izberi skupino z več žogami), dodajanje (npr. dodaj dve žogi), 

odvzemanje (npr. petim žogam odvzemi 3 žoge); 

• metaznanje števila nič: poimenuj najmanjše število, povej, kaj izmed naštetega ni 

število. 
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V raziskavi so si postavili 4 neodvisne cilje: 

• Ali je razumevanje števila nič zahtevnejše kot razumevanje ostalih celih števil? 

• Kakšno vlogo ima pri razumevanju števila nič jezik? 

• Kakšna je vloga predhodnega znanja o številih za prepoznavanje kardinalnosti 

množice? 

• Ali lahko predšolski otroci uspešno rešujejo operacije s številom nič? 

 

Prišli so do ugotovitev, da lahko predšolski otroci obravnavajo število nič na isti ravni kot ostala 

pozitivna števila. Izkazalo se je, da lahko jezikovna oblika podajanja navodil otrokom povzroča 

velike težave. Večina otrok je namreč nalogo uspešno rešila, kadar navodilo ni vsebovalo 

besede nič (npr. punčki ne daj žog); v nasprotnem primeru je nalogo uspešno rešila le polovica 

otrok (npr. punčki daj nič žog). Predznanje je pomembno vplivalo na prepoznavanje 

kardinalnosti množice. Ugotovili so, da predšolski otroci niso prepričani, ali je nič število. Ker 

števila prepoznavajo kot lastnosti elementov v množici in prazna množica ne vključuje 

elementov, jim nič v tem pogledu ne predstavlja števila (Krajcsi idr., 2021). 

 

3. ŠTETJE 
 
 
Štetje je povratno enolično prirejanje elementov preštevane množice v množico prvih nekaj 

naravnih števil. Pri tem posamezno število priredimo enemu izmed elementov, ni pomembno 

kateremu (Ferbar, 1990). Vsako novo prirejeno število, je za eno večje od njegovega 

predhodnika (Knapp in Bass, 1999). Zadnje število, ki ga priredimo, nam pove, koliko 

elementov vsebuje preštevana množica (Ferbar, 1990).  

 

3.1 Štetje in predšolski otrok 
 

Otroci v predšolskem obdobju radi štejejo in se s svojim štetjem do največjega preštetega števila 

tudi radi pohvalijo. Otroci skušajo šteti sami; velikokrat se učijo s ponavljanjem za odraslimi, 

npr. pri različnih igrah, pripravljanju mize, razdeljevanju bonbonov. Načini štetja brez 

standardnih števnikov so zelo redki in se pojavijo predvsem pri mlajših otrocih – dvoletnikih. 

Pogosto pa tudi štetje teh vključuje nekatere števnike; ostale nadomestijo z drugimi besedami 
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(Manfreda Kolar, 2013). Štetje otrok v zgodnjem otroštvu praviloma ni brez pomena. Že 3 in 

4-letni malčki namreč pri svojem štetju upoštevajo prirejanje ena – ena (Marjanovič Umek in 

Zupančič, 2020).  

 

Predšolski otroci večinoma preštevajo manjše množice predmetov; manj uspešni so pri 

preštevanju večjih množic (Marjanovič Umek in Zupančič, 2020). Manjše množice velikokrat 

štejejo tiho, večje pa skoraj vedno glasno. Razlog, da naredijo več napak pri štetju večjih 

množic, lahko poiščemo v omejeni sposobnosti količinskih predstav pri številih in ne v 

razumevanju načel štetja. Z večanjem množice postajajo potrebe po spretnosti otrok vse večje; 

temu primerni so tudi rezultati (Manfreda Kolar, 2013). Otroci torej načela razumejo veliko 

prej, kot pa znajo pravilno in brez napak šteti, kar se izkaže predvsem pri večjih množicah 

(Marjanovič Umek in Zupančič, 2020).  

 

NAČELA ŠTETJA  
Kadar govorimo o štetju, si največkrat predstavljamo proceduro, ki jo pri tem uporabljajo 

odrasli. To je določitev oznake za vsak predmet v preštevani vrsti, prireditev števila vsakemu 

izmed teh predmetov, uporaba števnikov v ustaljenem vrstnem redu, prepoznavanje, da zadnji 

števnik določa moč celotne množice (Manfreda Kolar, 2013). 

Kadar govorimo o štetju otrok, pa se moramo zavedati, da je otrokovo razumevanje posameznih 

principov štetja in sposobnost povezovanja med njimi še v omejenem obsegu (Manfreda Kolar, 

2013).  

 

Manfreda Kolar (2013) navaja pet osnovnih načel štetja:  

• načelo povratno enoličnega prirejanja, 

• načelo urejenosti, 

• načelo kardinalnosti, 

• načelo nepomembnosti vrstnega reda štetja, 

• načelo abstrakcije. 

 

1. Načelo povratno enoličnega prirejanja 

To načelo opredeljuje, da moramo vsakemu od predmetov, ki jih štejemo, prirediti le eno ime 

– številko (Marjanovič Umek in Zupančič, 2020). Pri tem mora otrok uskladiti proces delitve 

predmetov in proces poimenovanja predmetov s števniki oz. drugimi oznakami. Pri procesu 
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delitve predmetov gre za fizično oz. miselno ločevanje že preštetih predmetov od še ne 

preštetih. Proces poimenovanja pa od otroka zahteva rabo različnih števil/oznak, pri čemer 

uporabi eno število oz. oznako za označitev le enega izmed predmetov. Vsak predmet dobi torej 

svojo število oz. oznako, ki so si med seboj različne. Oba procesa morata biti med seboj 

usklajena. Bijektivna korespondenca oz. prirejanje ena – ena predstavlja temelj izgradnje pojma 

števila in štetja pri otrocih (Manfreda Kolar, 2013). 

 

Omenjeno načelo je kršeno, če otrok: 

• en predmet označi več kot enkrat oz. katerega izpusti,  

• eno število oz. oznako uporabi več kot enkrat, 

• neha s štetjem prekmalu oz. s štetjem nadaljuje, ko prešteje že vse predmete (Manfreda 

Kolar, 2013). 

 

2. Načelo urejenosti 

Naravna števila, s katerimi štejemo, morajo biti urejena v stalen, nespremenljiv vrstni red, torej 

1, 2, 3, 4, 5 ... in ne npr. 3, 5, 1, 4, 2 ... Ker si otroci težko zapomnijo dolgo listo pravilno 

urejenih imen, lahko pričakujemo, da bo otrok zmožen slediti načelu le pri štetju manjše 

množice elementov (Manfreda Kolar, 2013). 

 

3. Načelo kardinalnosti 

Načelo nam pove, da je zadnja uporabljena beseda pri štetju (števnik) hkrati tudi števnik, s 

katerim je določena moč množice (Marjanovič Umek in Zupančič, 2020). Ta edini izmed vseh 

opredeljuje tudi lastnost celotne množice (Manfreda Kolar, 2013). Množicam z enako močjo 

pripada enak števnik (Ferbar, 1990).  

Razumevanje tega načela je v celoti odvisno od razumevanja prvih dveh načel. Otrok mora torej 

nujno razumeti prva dva, da lahko uspešno reši tudi tega (Manfreda Kolar, 2013). 

 

4. Načelo abstrakcije 

Načelo abstrakcije določa, da se lahko načelo povratno enoličnega prirejanja, načelo urejenosti 

ter načelo kardinalnosti uporabijo za poljubno množico stvari. Te so lahko oprijemljive ali 

neoprijemljive narave (pojmi) (Manfreda Kolar, 2013).  
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5. Načelo nepomembnosti vrstnega reda štetja 

To načelo opredeljuje, da vrstni red štetja ni pomemben. Število preštevancev bo namreč enako, 

če bomo prešteli vse preštevance, neodvisno od tega, kje začnemo šteti (Hodnik Čadež, 2004). 

To načelo otroci usvojijo okoli 5. leta (Ferbar, 1990). 

 

Otrok, ki usvoji to načelo, ve: 

• da so preštevanci predmeti in ne števila, s katerimi štejemo (ena, dva, tri ...), 

• da je posamezno število le trenutno vezano na določen objekt in ni njegova lastnost, 

• da je moč množice enaka ne glede na vrstni red preštevanja (Manfreda Kolar, 2013). 

 

FAZE ŠTETJA 

Da bi otroci usvojili štetje, pa morajo iti čez več razvojnih stopenj mišljenja, pri čemer so jim 

lahko v pomoč njihove izkušnje oz. novi izzivi štetja. Ti morajo biti oblikovani na otrokovem 

območju bližnjega razvoja, torej na višji stopnji njegovega trenutnega mišljenja. Štetje je 

pogosto otrokov prvi stik z matematiko in hkrati podlaga za razvoj vseh ostalih matematičnih 

spretnosti (Clements in Sarama, 2012). 

 

Pri usvajanju štetja gre otrok skozi več različnih faz štetja (Lipovec in Antolin Drešar, 2019): 

1. Serijsko štetje oz. nizanje imen števil v nediferencirane vrste. 

2. Neprekinjen besedni seznam oz. recitiranje imen števil. Pri tej fazi otrok vedno začne s 

štetjem pri številu ena. Otrok je že sposoben ugotoviti, kakšna je moč manjše množice 

ter združiti ali razdružiti dve množici in s štetjem določiti rezultat. Za reševanje teh 

situacij se otrok ravna v smislu: če bom preštel vse elemente, bo rezultat pravilen. 

3. Prekinjena vrsta oz. sposobnost štetja otrok od določenega števila naprej. Pri 

združevanju dveh množic otrok ne šteje od začetka, ampak številu elementov prve 

množice prišteje število elementov druge množice, npr. če dvema hruškama dodamo še 

tri hruške, otrok obstoječim hruškam samo prišteje dodane hruške: tri, štiri, pet. Pri 

odštevanju pa otrok šteje od manjšega števila (odštevanca) do večjega (zmanjševanca) 

tako, da ugotovi, koliko števil je uporabil. Pri tem si pogosto pomaga s prsti. 

4. Številska vrsta oz. prepoznavanje števil kot abstraktnega pojma. Števila postanejo enote 

v numerični množici. Z njimi lahko štejemo, jih primerjamo, seštevamo, odštevamo. 

5. Dvosmerno štetje oz. tekoče štetje naprej in nazaj v pravilnem zaporedju. 
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Faze štetja po Japelj Pavešić (2011): 

1. Otrok prešteva predmete tako, da na vsak element množice pokaže s prsti in pri tem 

govori: ta, ta, ta in ta. 

2. Posameznim elementom v množici doda imena: vlak, avto, žoga ... 

3. Namesto poimenovanja posameznega elementa uporabi števila, ki jih niza naključno, 

npr. 3, 5, 1 ... 

4. Prešteva stvari, a se pri tem ne zaveda, da je rezultat število in ne štetje samo.  

5. Približno pri petih letih otrok usvoji pojem štetja (pri štetju uporabi načela štetja). 

 

Lipovec in Antolin Drešar (2019) se pri opredelitvi faz štetja osredotočita na razvoj štetja od 

otrokovega prvega poimenovanja števil, medtem ko Japelj Pavešić (2011) opiše faze štetja vse 

od otrokovega prvega poimenovanja elementov v posamezni množici do popolne usvojitve 

pojma štetja. Faze, ki jih navedeta Lipovec in Antolin Drešar, natančno opišejo posamezen 

korak v razvoju štetja pri otroku, medtem ko so faze Japlja Pavešića bolj splošne.  

 

OBLIKE ŠTETJA 

Hodnik Čadež (2004) opredeli nekaj najpogostejših oblik štetja otrok: 

• štetje predmetov, ki jih lahko premika (npr. kocke, barvice, žoge ...), 

• štetje stvari, ki jih vidi in se jih lahko dotakne, ne more pa jih premakniti (npr. slike v 

knjigi), 

• štetje stvari, ki jih vidi, a se jih ne more dotakniti (npr. oddaljena drevesa), 

• štetje stvari, ki jih ne vidi (npr. domače živali). 

 

Lahko se zgodi, da bo otrok na začetku kot števne predmete zaznaval le tiste s skupnimi 

lastnosti, npr. enaka barva, velikost itd. Vsakršna sprememba lastnosti materiala oz. 

razporeditve preštevanih elementov pa bo zmanjševala njegovo sposobnost štetja (Manfreda 

Kolar, 2013).  

 
3.2 Pregled raziskav na področju štetja pri predšolskem otroku 

 

Raziskave o predšolskem obdobju kažejo, da je treba matematične spretnosti razvijati že od 

malih nog, saj so predšolska leta kritična pri pridobivanju matematičnih veščin v prihodnjih 

letih in pri razvijanju odnosa do matematike. Matematični pojmi in veščine, s katerimi se otroci 

srečajo v predšolskem obdobju, vključujejo različne elemente matematike, kot so primerjava, 
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razvrščanje, urejanje, števila, seštevanje in odštevanje, vzorci, geometrija, prostorsko 

zaznavanje, merjenje. Od vseh naštetih elementov naj bi bil v predšolskem obdobju 

najpomembnejši razvoj pojma števila. Števila so namreč eden pomembnejših dejavnikov pri 

razvoju kompleksnejših matematičnih pojmov in tudi predpogoj za učenje drugih veščin, na 

primer merjenje. Pomanjkanje znanja o številih v zgodnjem obdobju lahko povzroči težave pri 

matematiki v kasnejših letih. V večini študij o razvoju pojmu števila pri otrocih namreč 

navajajo, da učne težave pri matematiki izvirajo prav iz pomanjkanja znanja o pojmu števila v 

predšolskem obdobju. Zato je bilo oblikovanih že več matematičnih programov za vrtčevske 

otroke z obogatenimi vsebinami za razvoj pojma število. Učno gradivo, ki ga vključujejo 

programi, ima ključno vlogo pri usvajanju matematičnih pojmov. Velika večina izobraževalnih 

programov za razvoj pojma števila pa je žal usmerjenih le v otroke starosti 5-6 let. Glede na to, 

da je razumevanje pojma števil predpogoj za oblikovanje vseh ostalih matematičnih pojmov, bi 

morali oblikovati več programov tudi za mlajše otroke (Nisan in Kiziltepe, 2019).  

 

Prav v ta namen so v Turčiji leta 2019 izvedli študijo, ki je raziskovala vpliv uvajanja določenih 

matematičnih vsebin na razvoj pojma števila. V študijo je bilo vključenih okoli 80 otrok, starih 

od 4 do 5 let. Vse sodelujoče otroke so naključno razvrstili v raziskovalno in kontrolno skupino. 

Raziskovalna skupina se je dvakrat tedensko v obdobju dvanajstih tednov udeleževala 

programa, ki so ga sestavili za namene študije. V program so vključili izobraževalno gradivo, 

ki je vključevalo vsebine, ki podpirajo razvoj pojma števila: razvrščanje, urejanje, združevanje, 

primerjavo, logično štetje, prepoznavanje števil. Po programu so z različnimi preizkusi pri obeh 

skupinah preverili razumevanje pojma števila, štetja, konzervacije števil in načel štetja. Po 

raziskavi so ugotovili, da program bistveno poveča razumevanje pojma števila, četudi govorimo 

o otrocih starih 4-5 let. Otroci raziskovalne skupine so dosegli veliko boljše rezultate pri 

razumevanju števil kot otroci kontrolne skupine, ki v programu niso bili udeleženi. Z raziskavo 

so dokazali, da lahko na razvoj pojma število vplivamo tudi pri mlajših otrocih in da so 

programi namenjeni tem otrokom enako ali še bolj pomembni pri razvoju matematičnih veščin 

in spretnosti (Nisan in Kiziltepe, 2019).  

 

Levine idr. (2011) so mnenja, da se otroci v svojem matematičnem znanju do vstopa v šolo zelo 

razlikujejo, kar potrjujejo tudi predhodne študije, in da ta razlika lahko napoveduje stopnje 

dosežkov v osnovni šoli. Obstoječe študije so se osredotočale na intervjuje in ankete s starši, da 

bi pridobili podatke o izvajanju kakršnih koli matematičnih vsebin z otroki. V teh študijah so 

ugotovili, da se družine pri uvajanju matematičnih vsebin njihovih otrokom med seboj zelo 
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razlikujejo in da so te razlike povezane s socialno-ekonomskim ozadjem družin. Predvsem so 

se dejavnosti družin z visokim socialno ekonomskim statusom v odnosu do tistih z nizkim 

socialno ekonomskim statusom razlikovale v kompleksnosti posameznih dejavnosti. Podatki, 

pridobljeni prek intervjujev in anket, pa pogosto niso optimalni, saj lahko starši na določene 

vidike uvajanja matematike pozabijo oz. jim ne pripisujejo večjega pomena. Prav zato je lahko 

opazovanje interakcij med starši in otrokom najboljši način za merjenje pogostosti uporabe 

matematičnih vsebin in spremljanja vrste in načina podajanja le-teh otroku.  

 

Prav zato so Levine idr. (2011) pri svoji raziskavi pridobivali potrebne podatke prek metode 

opazovanja. V svoji študiji so preučevali vpliv pogostosti uporabe števnikov, števil in štetja 

med starši in otroki na otrokovo kasnejše razumevanje matematike. V raziskavo je bilo 

vključenih 44 otrok. Izbrani so bili otroci, ki prihajajo iz družin z različnim socialno-

ekonomskim statusom in z različno stopnjo izobrazbe staršev. Interakcijo med starši in otroki 

so spremljali neposredno v domačem okolju, od otrokovega 14. do 30. meseca starosti. 

Zabeležili so, da so starši višjega socialno ekonomskega statusa uporabili več številskih besed 

kot starši nižjega socialno ekonomskega statusa. Uporaba številskih besed se je ne glede na 

socialno ekonomski status z meseci povečevala tako pri odraslih kot pri otrocih. Pri medsebojni 

interakciji so vseskozi večinoma uporabljali manjša števila (1-5). Pri otrokovih 46 mesecih so 

preverili njegovo razumevanje kardinalnosti števil. Pri tem so potrdili, da se otroci prej naučijo 

recitirati števila, preden razumejo načelo kardinalnosti. Rezultati so prav tako pokazali, da je 

večja uporaba števil v pogovoru med starši in otroki močno vplivala na otrokovo razumevanje 

kardinalnih števil. Ugotovitve kljub zanimivim rezultatom ne moremo posplošiti na celotno 

množico, saj je bila preučevana skupina otrok majhna (Levine idr., 2011). 

 

4. RAČUNSKE OPERACIJE 

4.1 Seštevanje in odštevanje ter pomen števila nič 
 

SEŠTEVANJE 

Seštevanje ali adicija je ena izmed štirih osnovnih računskih operacij. Več seštevancev skupaj 

tvori vsoto ali seštevek. Najpreprostejše seštevanje lahko zapišemo kot a + b. Grafično 

znamenje za seštevanje je plus (+). Gre za operacijo, ki je nasprotna odštevanju (Kavkler idr., 

2008). 
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ODŠTEVANJE 

Odštevanje ali subtrakcija je ena izmed osnovnih računskih operacij. Zmanjševanec se zmanjša 

za enega ali več odštevancev. Izid, ki ga pri operaciji dobimo, imenujemo razlika ali diferenca. 

Zapišemo ga kot a – b. Grafično znamenje za odštevanje je minus (–). Odštevanje je nasprotna 

operacija seštevanju (Kavkler idr., 2008).  

 

POMEN ŠTEVILA NIČ PRI SEŠTEVANJU IN ODŠTEVANJU 

Če k poljubnemu številu prištejemo število nič, je vsota obeh števil enaka prvemu seštevancu 

(a + 0 = a). Če od poljubnega števila odštejemo število nič, je razlika števil enaka zmanjševancu 

(a – 0 = a). Število nič je torej v obeh primerih nevtralen element (Kavkler idr., 2008). 

 

4.2 Seštevanje in odštevanje pri predšolskem otroku 
 

Da otroci razumejo računske operacije, jim moramo že v obdobju od 3. do 5. leta omogočiti 

čim več konkretnih izkušenj. Otrok mora namreč najprej probleme razumeti in reševati na 

konkretni ravni, da bo lahko kasneje uspešno rešil računsko operacijo in hkrati razumel njene 

lastnosti. Predšolsko obdobje je osredotočeno predvsem na razvijanje pojmov operacij 

seštevanja in odštevanja. Seštevanje je prva računska operacija, ki se začne razvijati pri otrocih. 

Operaciji seštevanja in odštevanja sta med seboj tesno povezani. Otrok spoznava, da dodajanje 

elementov pomeni povečevanje množice, odvzemanje elementov pa zmanjševanje množice 

(Lipovec in Antolin Drešar, 2019). 

 

Piaget meni, da se razumevanje seštevanja in odštevanja pojavi šele na konkretno–

operacionalni stopnji mišljenja, torej pri otrokovih sedmih letih. Kljub temu so druge raziskave 

potrdile, da lahko otroci seštevanje in odštevanje razumejo tudi prej, če jim za reševanje 

računskih operacij ponudimo majhna števila in konkreten material (Manfreda Kolar, 2013). 

 

OPERATORJI  

Glede na učinek zmanjšanja oz. povečanja moči množice ločimo naslednje operatorje: 

seštevanje, odštevanje, identiteto in reverzibilnost (Manfreda Kolar, 2013). 
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1. Seštevanje  

Pri seštevanju gre za zavedanje otrok, da se je prvotna množica spremenila, in sicer da se je 

število elementov v množici povečalo. Otroci operacijo seštevanja torej razumejo kot združitev 

dveh disjunktnih množic. Skupno moč množic pa določijo s štetjem. Pri tem uporabijo različne 

strategije: štetje vseh elementov od začetka, priklic dejstev (določene vsote znajo na pamet) in 

štetje od drugega seštevanca naprej (Manfreda Kolar, 2013). 

 

2. Odštevanje  

Pri odštevanju gre za dojemanje otrok, da prvotni množici odvzamemo nekaj elementov 

(Lipovec in Antolin Drešar, 2019). 

 

Pri reševanju določenih nalog seštevanja in odštevanja se izraža tudi otrokovo razumevanje: 

 

• Inverzije: gre za zavedanje otrok, da lahko stanje povrnejo v začetno, če rezultatu pri 

operaciji seštevanja ali odštevanja, odvzamejo (odštevanje) ali dodajo (seštevanje) 

enako število predmetov, kot so jih prej dodali/odvzeli. 

• Kompenzacije: otrok razume, da je relacija med dvema množicama enaka kot na 

začetku, kadar na obeh množicah naredi enako spremembo. Npr. če eni množici doda 

tri elemente, mora za vzpostavitev enake relacije med množicama tudi drugi množici 

dodati tri elemente (Manfreda Kolar, 2013).  

 

3. Identiteta  

Pri identiteti gre za razumevanje otrok, da pretvorba množice, še ne spreminja njene moči. Sem 

uvrščamo raztezanje oz. skrčitev vrste, spremembo smeri linearne vrste, spremembo barve, 

zamenjavo predmetov z drugimi (Manfreda Kolar, 2013). 

 

Primer: 

 

 

 

Četudi vrsto žogic skrčimo, se število žog ne spremeni; tako v raztegnjeni kot v skrčeni vrsti je 

5 žog. 
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4. Reverzibilnost  

Reverzibilnost je operacija, pri kateri otrok v mislih povrne pojav nazaj na stanje pred 

spremembo oz. v nasprotno smer. Otrok razume, da lahko operacija poteka v dve ali več smeri, 

npr. če je prej trem žogicam odvzel dve žogici in mu je ostala ena (3 – 2 = 1), ve, da bi moral 

zdaj k tej eni žogici dodati dve žogici, da bi jih spet imel enako kot na začetku (1 + 2 = 3) 

(Marjanovič Umek in Zupančič, 2020). Sposobnost reševanja enačb za otroke do 5. leta starosti 

je skromno razvita, še posebej tam, kjer je potrebno dodati ali odvzeti več kot en predmet 

(Manfreda Kolar, 2013). 

 

TIPI SEŠTEVANJA IN ODŠTEVANJA 

Manfreda Kolar (2013) navede več različnih tipov situacij seštevanja in odštevanja. To so 

primerjava, združevanje, dodajanje in odvzemanje. 

 

Za združevanje in primerjavo gre takrat, ko upravljamo z dvema količinama. Takšno operacijo 

imenujemo binarna (dvočlena) operacija, npr. ko združimo množico 3 jabolk z množico 2 

jabolk, dobimo skupaj 5 jabolk. 

Ko pa upravljamo z eno količino, ki jo spremenimo z dodajanjem ali odvzemanjem, pa 

govorimo o unarni (enočleni) operaciji, npr. množici 3 jabolk dodam še 2 jabolki. 

 

Problemske situacije so lahko statične ali dinamične. O statični situaciji govorimo, kadar 

probleme rešujemo na konceptualnem nivoju, npr. izvedeli smo, da sta na mizi 2 jabolki in 3 

hruške. Ugotoviti moramo, koliko sadežev je na mizi. Do rezultata pridemo tako, da miselno 

seštejemo vse sadeže na mizi (2 + 3 = 5). O dinamični situaciji pa govorimo takrat, ko jih 

rešujemo fizično, ob konkretnem materialu, npr. množico jabolk in množico hrušk združimo in 

tako oblikujemo novo, večjo množico. Nato preštejemo vse elemente v tej množici (1, 2, 3, 4, 

5).  

 

STOPNJE PRI SEŠTEVANJU IN ODŠTEVANJU 

Ob reševanju računskih nalog seštevanja in odštevanja otroci postopoma prehajajo od lažjih k 

težjim in abstraktnejšim strukturam seštevanja in odštevanja. Poznamo več stopenj, ki se 

pojavijo pri otrocih, ob razvoju strategij seštevanja in odštevanja (Manfreda Kolar, 2013). 
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1. Konkretno štetje 

Otrok problemsko situacijo rešuje neposredno, s predmeti. Pri reševanju problemske naloge se 

mu ni treba odločiti za postopek reševanja in tega nato realizirati, saj mu naloga že sama po 

sebi »predstavi« svoj namen. Otrok nalogo reši direktno, brez pretvorbe v simbolni zapis 

(Manfreda Kolar, 2013). Če naloga vključuje računanje z manjšimi števili (do števila 3), lahko 

otrok do rezultata pride prek miselnega priklica, ob večjih številih pa uporabi števno proceduro 

(Ma in Kessel, 2011). 

 

2. Konkretno verbalno štetje 

Otrok rešuje problemsko nalogo seštevanja ali odštevanja s štetjem prek še vedno konkretnega 

materiala. Naloge so podane ustno ali simbolno in ne več konkretno. Ker otroku konkretni 

material ni podan, ga mora poiskati sam. Pogosto se zateče k uporabi prstov na roki. Z njimi 

lahko šteje ali računa (Manfreda Kolar, 2013). V študiji, ki so jo leta 2015 izvedli na Švedskem, 

so raziskovali vpliv računanja na prste v predšolskem obdobju na kasnejše reševanje računskih 

operacij. Z uporabo prstov pri računanju otrok spoznava odnos, da dva dela skupaj tvorita 

celoto. V raziskavi so potrdili, da predšolskim otrokom uporaba prstov za strukturiranje 

odnosov del – del – celota poveča spretnost reševanja operacij seštevanja in odštevanja, ne da 

bi se zanašali na strategije štetja posameznih enot (Kullberg idr., 2019).  

 

3. Verbalno-mentalno štetje 

Otrok si sam izmisli učinkovite postopke reševanja situacij seštevanja in odštevanja, s katerimi 

nadomesti uporabo konkretnega materiala ali štetje s prsti. Pri seštevanju tako lahko prešteje 

elemente obeh seštevancev skupaj ali pa šteje od prvega seštevanca naprej. Pri odštevanju lahko 

šteje naprej, od odštevanca k zmanjševancu; rezultat predstavlja število izgovorjenih števnikov; 

do rezultata lahko pride s štetjem nazaj (Manfreda Kolar, 2013). 

 

4. Izpeljan priklic dejstev in priklic aritmetičnih dejstev 

Kompleksnejše naloge otrok reši s priklicem dejstev. Nekatere računske operacije si zapomni 

še posebej, če te vključujejo dva enaka seštevanca (5 + 5). Operacije, ki si jih shrani v svoj 

spomin, so zanj kasneje opora pri reševanju zahtevnejših računskih operacij (Manfreda Kolar, 

2013).  
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III. EMPIRIČNI DEL 

5. OPREDELITEV PROBLEMA 
 
Otroci v predšolskem obdobju spoznavajo števila, jih zapisujejo, z njimi štejejo in jih 

uporabljajo ob različnih vsakdanjih situacijah. Lahko bi rekli, da večina predšolskih otrok, 

starih 5–6 let že zna po vrsti našteti v obsegu števila do deset. Ali to pomeni, da že znajo šteti 

z razumevanjem ali le neprekinjeno recitirajo imena števil, ki so se jih naučili na pamet? Ima 

razumevanje štetja tudi vpliv na razumevanje in uspešnost reševanja računskih operacij?  

 

Da bi si odgovorili na zgornja vprašanja, smo oblikovali raziskavo, s katero smo skušali 

ugotoviti povezanost med razumevanjem štetja in reševanjem osnovnih računskih operacij pri 

predšolskih otrocih. 

6. CILJI RAZISKAVE 
 
Cilja raziskave sta:  
 

- raziskati, kakšen pomen ima štetje za razumevanje računskih operacij pri predšolskih 

otrocih;  

- ugotoviti, kako uspešno predšolski otroci rešujejo naloge seštevanja in odštevanja. 

7. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 
Raziskovalna vprašanja so: 

1. Kako dobro imajo predšolski otroci usvojena načela štetja? 

2. Kako uspešno rešujejo naloge seštevanja in odštevanja? 

3. Ali otrok, ki je zmožen konceptualne subitizacije, tudi bolje računa? 

4. Kako se poznavanje štetja pri predšolskem otroku odraža pri razumevanju operatorjev: 

identiteta, seštevanje, odštevanje, reverzibilnost? 

8. METODOLOGIJA 
 
8.1 Raziskovalna metoda 
 
V raziskavi smo uporabili deskriptivno, neeksperimentalno metodo raziskovanja. 
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8.2 Opis vzorca 
 
Vzorec je priložnosten. V raziskavi je sodelovalo 24 predšolskih otrok starosti 5–6 let, 

vključenih v isti oddelek vrtca. Sodelujoči otroci so torej predšolski otroci, ki bodo jeseni začeli 

obiskovati prvi razred osnovne šole. Pred začetkom raziskave smo od staršev oz. skrbnikov 

pridobili dovoljenje za sodelovanje in fotografiranje njihovih otrok. 

 

8.3 Opis tehnik zbiranja podatkov po posameznih nalogah 
 
Podatke smo pridobili prek štirih didaktičnih nalog, ki vključujejo poznavanje števil v obsegu 

do števila 10. 

 

1. Pri prvi didaktični nalogi smo preverjali razvoj štetja glede na upoštevanje načel štetja, 

poznavanje oz. nepoznavanje simbolne ponazoritve naravnih števil in zmožnost 

subitizacije.  

 

Cilji, ki smo jih preverjali: 

- Otrok vsakemu objektu preštevane množice priredi natanko eno število. 

- Otrok šteje s števili, ki so urejena v stalen, nespremenljiv vrstni red, torej 1, 2, 3, 4, 5 ... 

- Otrok ve, da mu zadnje prešteto število pove, koliko je objektov celotni množici. 

- Otrok ve, da bo število objektov enako ne glede na vrstni red štetja. 

- Otrok šteje objekte v različnih množicah na enak način. 

- Otrok zna število objektov ponazoriti grafično. 

- Otrok zna število objektov ponazoriti s simbolom. 

- Otrok je zmožen subitizacije števil v določenem obsegu. 

 

2. Pri drugi didaktični nalogi smo preverjali razumevanje seštevanja, najprej s konkretnimi 

ponazoritvami, nato pa še brez njih. Težavnost seštevanja smo stopnjevali, torej od 

seštevanja manjših števil k seštevanju z večjimi števili. Na enak način smo preverjali 

seštevanje s številom nič. 

 

Pri tem smo preverjali, do katerega obsega števil otrok zna seštevati: 

- Otrok sešteva števila v obsegu do 3, 

- Otrok sešteva števila v obsegu do 6, 

- Otrok sešteva števila v obsegu do 10. 
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Če otrok v danih obsegih nalog ni uspešno izvedel, smo zaključili, da otrok ne zna seštevati. 

 

3. Pri tretji didaktični nalogi smo preverjali razumevanje odštevanja enako kot pri 

seštevanju, najprej s konkretnimi ponazoritvami (kocke), nato pa tudi brez njih. 

Težavnost seštevanja smo stopnjevali, torej od seštevanja manjših števil k seštevanju 

večjih števil. Na enak način smo preverjali odštevanje s številom nič. 

 

Pri tem smo preverjali, do katerega obsega števil otrok zna odštevati: 

- Otrok odšteva števila v obsegu do 3. 

- Otrok odšteva števila v obsegu do 6. 

- Otrok odšteva števila v obsegu do 10. 

 

Če otrok v danih obsegih nalog ni uspešno izvedel, smo zaključili, da otrok ne zna odštevati. 

 
4. Pri četrti didaktični nalogi smo konkretno (s kockami) preverjali sposobnost identitete 

(skrčitev, raztezanje vrste kock) ter sposobnost razumevanja reverzibilnosti. Tudi tu 

smo težavnost situacij stopnjevali od lažjih k težjim situacijam.  

 

Cilji, ki smo jih preverjali: 

- Otrok ve, da je v vrsti enako število kock ne glede na njeno skrčitev ali razteg. 

- Otrok razume, da moramo v primeru, če množici objektov odvzamemo določeno število 

objektov, nato enako število objektov množici dodati, da bo moč množice enaka, kot je 

bila na začetku in obratno. 

- Otrok razume operacijo reverzibilnosti v obsegu števil do 3, do 6, do 10. 

 

8.4 Postopek zbiranja podatkov 
 
Raziskavo smo izvedli v mesecu aprilu 2022, ko so otroci zaključevali še njihovo zadnje 

vrtčevsko leto pred vstopom v šolo septembra. Podatke smo pridobili v štirinajstih dneh, pri 

čemer smo bili v oddelku v času vodenih dejavnosti dve uri dnevno. Raziskavo smo izvedli z 

vsemi otroki skupine (24 otrok), saj so bili v dveh tednih vsi otroci vsaj en dan v vrtcu; prav 

tako so vsi imeli soglasje staršev oz. skrbnikov. 

 
Raziskavo smo izvajali individualno v mirnejšem kotičku, da se je lahko vsak otrok osredotočil 

na zastavljeno nalogo. Vsak otrok je v enem dnevu opravil vse didaktične naloge, pri čemer je 
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imel med posameznimi nalogami zaradi omogočanja čim boljše koncentracije čas za prosto 

igro. Podatke smo zbirali prek tehnike opazovanja in preverjanja razumevanja oblikovanih 

situacij (z različnimi vprašanji). V raziskavi smo preverjali trenutno stanje oz. v kolikšni meri 

je otrok do trenutka raziskave že usvojil štetje in kako ta razvitost štetja vpliva na njegovo 

trenutno sposobnost razumevanja operatorjev. Pri opazovanju smo uporabili vnaprej 

pripravljeno ček listo, kamor smo sproti beležili naše ugotovitve. Pred začetkom vsake 

didaktične naloge smo vsakemu otroku posebej podali ustrezna navodila za reševanje.  

 
8.5 Postopek obdelave podatkov 
 

Podatke, ki jih smo jih pridobili, smo najprej analizirali in interpretirali glede na didaktične 

naloge in nato še z vidika njihove povezanosti tako, da smo z njimi odgovorili na raziskovalna 

vprašanja. Pridobljene rezultate smo predstavili deskriptivno, s tabelami in grafi. Zaključke o 

povezanosti pomena štetja z razumevanjem operatorjev smo oblikovali na osnovi pridobljenih 

rezultatov. 

9. OPIS DIDAKTIČNIH NALOG 
 
9.1 'Krog števil' 
 

  
Slika 1: Didaktična naloga: 'krog števil'                   

Opis naloge: 

 

Didaktična naloga je namenjena individualnem reševanju. Uvrščamo jo med igre s pravili in 

strateške igre, saj moramo za uspešno rešeno nalogo znati šteti in pri tem upoštevati vsa načela 

štetja:  
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- načelo povratno enoličnega prirejanja, 

- načelo urejenosti, 

- načelo kardinalnosti, 

- načelo nepomembnosti vrstnega reda štetja, 

- načelo abstrakcije. 

 

Navodila reševanja: 

Nalogo lahko rešimo na dva načina – na lažji in težji način. Otroci, ki še ne znajo števila 

objektov ponazoriti simbolno, lahko število objektov ponazorijo grafično, npr. tri pike 

predstavljajo število 3. Otroci, ki že znajo število objektov ponazoriti simbolno, pa rešijo nalogo 

tako, da izberejo ustrezno številko, npr. 3. Otroci, ki znajo simbolno ponazoriti le manjša oz. 

nekatera števila, lahko pri reševanju naloge kombinirajo simbolno in grafično ponazoritev 

števil. 

 

'Krog števil' je razdeljen na 10 polj, ki so razmejena s črno črto. V vsakem polju je prikazana 

množica objektov. Naloga otroka je, da vse objekte v polju prešteje in nato s ščipalko ob rob 

polja pripne enako število (grafično/simbolno). Enako stori tudi za vsa naslednja polja.  

 

9.2 Seštevanje in odštevanje s konkretnimi ponazoritvami (kocke) 
 

Opis naloge: 

Didaktična naloga je namenjena individualnem reševanju. Naloga ni vezana na točno določen 

didaktični material, zato lahko pri njej uporabimo poljubne predmete. Mi smo uporabili kocke. 

Z nalogo preverjamo razumevanje seštevanja in odštevanja pri predšolskih otrocih. 

 

Navodila reševanja: 

Seštevanje: Otroku podamo navodilo, npr. dvema kockama dodaj eno kocko. Ko to stori, ga 

vprašamo po posledici – koliko kock imaš sedaj? Težavnost seštevanja stopnjujemo. 

 

Primer: 2 + 1  

 

Dvema kockama dodamo eno kocko. Skupaj imamo sedaj tri kocke. 
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  Začetno stanje.                                Končno stanje 

            
Slika 1: Začetno stanje seštevanja                   

                                                                              Slika 2: Končno stanje seštevanja 

Odštevanje: Otroku podamo navodilo, npr. trem kockam odvzemi dve kocki. Ko to stori, ga 

vprašamo po posledici – koliko kock ti je ostalo? Težavnost odštevanja stopnjujemo. 

 

Primer: 3 – 2 = 1 

 

Trem kockam odvzamemo dve kocki. Ostane nam le še ena kocka. 

 

Začetno stanje                                                Končno stanje     

           
  Slika 3: Začetno stanje odštevanja.                        

                                                                                        Slika 4: Končno stanje odštevanja 

 
9.3 Identiteta, reverzibilnost 
 

Opis naloge:  

Didaktična naloga je namenjena individualnemu reševanju. Naloga ni vezana na točno določen 

didaktični material, zato lahko pri njej uporabimo poljubne predmete. Mi smo uporabili kocke. 

Z nalogo preverjamo in utrjujemo otrokovo razumevanje, da pretvorba množice še ne spremeni 

njene moči (identiteta), in otrokovo miselno sposobnost povrnitve pojava nazaj na izhodiščno 

stanje (reverzibilnost).  

 

Navodila reševanja: 

Identiteta: Enako število kock postavimo v dve vrsti – eno nad drugo. Otroka najprej vprašamo 

po številu kock v posamezni vrsti. Po odgovoru kocke v eni vrsti raztegnemo/skrčimo in ga 

vprašamo, ali je v obeh vrstah še vedno enako število kock. Ob zanikanju ga vprašamo, kje jih 
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je več in zakaj. Nato ga prosimo, da svojo trditev preveri s štetjem. Težavnost situacij 

stopnjujemo. 

 

Primer: razteg vrste 

  Začetno stanje                                    Končno stanje 

      
Slika 5: Stanje pred raztegom vrste                  

                                                                                   Slika 6: Stanje po raztegu vrste 

Reverzibilnost: Določeno število kock postavimo v vrsto. Nato tej množici 

dodamo/odvzamemo nekaj kock. V zadnjem koraku vprašamo po številu kock, ki jih moramo 

od nove množice odvzeti/dodati, da bomo spet dobili začetno število kock; npr. imam 3 kocke, 

katerim dodam 2 kocki. Koliko kock moram vzeti stran, da bo število kock enako kot na 

začetku? Težavnost situacij stopnjujemo. 

 

Primer: 3 + 2 – 2 = 3 

Če trem kockam dodam dve kocki, moram sedaj dve kocki odvzeti, da bo število kock enako 

kot na začetku. 

       

  Začetno stanje                                    Vmesno stanje         

        
Slika 7: Začetno stanje reverzibilnosti.              

                                                                                 Slika 8: Vmesno stanje reverzibilnosti 
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Končno stanje 

 
Slika 9: Končno stanje reverzibilnosti 

 

10.  OPIS IN VREDNOTENJE KATEGORIJ, KI SMO JIH 
PREVERJALI PRI POSAMEZNI DIDAKTIČNI NALOGI 

 
 
'KROG ŠTEVIL' 
 
Pri nalogi smo preverjali 8 kategorij: 

1. Otrok priredi vsakemu objektu natanko eno število.  

2. Otrok šteje s števili, urejenimi v stalen vrstni red, torej 1, 2, 3 ...  

3. Otrok razume, da zadnje prešteto število pove, koliko je objektov v celotni množici.  

4. Otrok razume, da bo rezultat enak ne glede na vrstni red štetja. 

5. Otrok šteje objekte v različnih množicah na enak način.  

6. Pri katerih številih uporablja grafično ponazoritev števil.  

7. Pri katerih številih uporablja simbolno ponazoritev števil.  

8. V kakšnem obsegu števil je zmožen subitizacije. 

 

Vrednotenje: 

- 1. naloga  

0 T (ne), 1 T (večinoma), 2 T (da) 

- 2., 6., 7., 8. naloga 

0 T (tega še ne zmore), 1 T (v obsegu do števila 3), 2 T (v obsegu do števila 6), 3 T (v 

obsegu do števila 10)  

- 3., 4., 5. naloga 

0 T (da), 1 T (ne) 

 

SEŠTEVANJE  
 
Pri seštevanju smo preverjali 4 kategorije: 

1. V katerem obsegu števil je otrok zmožen seštevati ob konkretnih ponazoritvah?  

2. V katerem obsegu števil je otrok zmožen seštevati brez rabe konkretnih ponazoril?  
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3. V katerem obsegu števil je otrok zmožen seštevati s številom nič ob konkretnih 

ponazoritvah? 

4. V katerem obsegu števil je otrok zmožen seštevati s številom nič brez konkretnih 

ponazoritev? 

 

Vrednotenje:  

0 T (tega še ne zmore), 1 T (v obsegu do števila 3), 2 T (v obsegu do števila 6), 3 T (v obsegu 

do števila 10)  

 
ODŠTEVANJE 
 
Pri odštevanju smo preverjali 4 kategorije: 

1. V katerem obsegu števil je otrok zmožen odštevati s pomočjo konkretnih ponazoritev?  

2. V katerem obsegu števil je otrok zmožen odštevati brez rabe konkretnih ponazoril? 

3. V katerem obsegu števil je otrok zmožen odštevati s številom nič ob konkretnih 

ponazoritvah? 

4. V katerem obsegu števil je otrok zmožen odštevati s številom nič brez konkretnih 

ponazoritev? 

 

Vrednotenje:  

0 T (tega še ne zmore), 1 T (v obsegu do števila 3), 2 T (v obsegu do števila 6), 3 T (v obsegu 

do števila 10)  

 

IDENTITETA IN REVERZIBILNOST 
 
Pri tej nalogi smo preverjali: 

1. Pri katerih obsegih števil otrok prepozna, da je v vrsti enako število kock ne glede na 

njeno skrčitev ali razteg. 

2. Pri katerih obsegih števil otrok še razume, da moramo v primeru, če množici objektov 

odvzamemo določeno število objektov, nato enako število objektov dodati, da bo njena 

moč enaka, kot je bila na začetku, in obratno.  

 

Vrednotenje:  

0 T (tega še ne zmore), 1 T (v obsegu do števila 3), 2 T (v obsegu do števila 6), 3 T (v obsegu 

do števila 10)  
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11.   REZULTATI IN INTERPRETACIJA PO DIDAKTIČNIH 
NALOGAH 

 
 

Vse štiri didaktične naloge je reševalo vseh 24 otrok. Čas reševanja nalog ni bil omejen. 

Didaktične naloge so razdeljene na kategorije (označene s številkam), kakor smo jih navedli v 

10. razdelku. V vseh tabelah so otroci označeni enako in navedeni po istem vrstnem redu. 

 
11.1 Rezultati in analiza 'kroga števil'  
 

Kategorije 1. 2. 3. 4. 5.  6. 7. 8.  

Otrok      Skupno 
število 
točk 

prvih 5. 
kategorij 

   Skupno 
število 

točk vseh 
kategorij 

1 1  3  1  1  1  7  3  2  1  13  

2 2  2  1  1  1 7  2  0  0  9  

3 2  3  1  1  1  8 3  2  1  14  

4 1  3  1  1  1  7  3  2  0  12  

5 2  3  1  1  1  8  3  3  2  16  

6 2  3  1  1  1  8  3  2  1  14  

7 2  3  1  1  1  8  3  3  1  15  

8 2  3  1  1  1  8  3  2  1  14  

9 2  3  1  1  1  8  3  2  1  14  

10 1  3  1  1  1  7  3  0  1  11 

11 0  2  1  0  0  3  1  0  0  4  

12 1  2  1  1  1  6  2  0  0  8  

13 2  3  1  1  1  8  3  3  2  16 

14 1  2  1  1  1  6  2  0  0  8  

15 2  3  1  1 1  8  3  3 2  16  

16 2  3  1  1  1  8  3  3  1  15  

17 2  3  1  1  1  8  3  3  1  15  

18 1  3  1  1  1  7  3  1  1  12  

19 2  3  1  1  1 8  3  2  0  13  

20 2  3  1  1  1  8  3  0  1  12 
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21 1  2  0  0  0  3  1  0  0  4  

22 1  2  1  1  1  6  2 1  0  9  

23 2  3  1  1  1  8  3  3  2  16  

24 2  3  1  1  1  8  3  3 1  15  

Povprečno 

število točk  
1,58  2,75  0,96  0,92  0,92  7,13  2,67  1,67  0,83  12,29  

Število 

možnih točk 
2  3  1  1  1  8  3  3  3  17  

Tabela 1: Število točk po posameznih kategorijah pri 1. didaktični nalogi 

Na splošno lahko rečemo, da ima skupina sodelujočih otrok v raziskavi zelo dobro usvojena 

načela štetja, saj so v povprečju zbrali 7,13 točk od vseh skupaj 8 možnih točk. Skupina 

sodelujočih otrok v raziskavi je kot pričakovano boljše rezultate prejela pri 6. kategoriji, s katero 

smo preverjali sposobnost grafične ponazoritve števil, kot pri 7. kategoriji, s katero smo 

preverjali sposobnost uporabe simbolne ponazoritve števil. Pri 6. kategoriji so prejeli povprečno 

2,67 točk, pri 7. pa so v povprečju zbrali 1,67 točke od skupno 3 možnih točk. 

 

1. Upoštevanje načela povratno enoličnega prirejanja 

 
Graf 1: Upoštevanje načela povratno enoličnega prirejanja 

V tabeli in tortnem diagramu lahko razberemo, da je več kot polovico otrok pri štetju upoštevala 

načelo povratno enoličnega prirejanja (1. kategorija). Tudi ostali otroci so večinoma upoštevali 

dano načelo; občasno so kakšnemu objektu priredili več števil. Le en otrok še ni bil v celoti 

zmožen upoštevati danega načela. 

 

 

63%
4%

33% Da
Ne
Večinoma
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2. Upoštevanje načela urejenosti 

 
Graf 2: Upoštevanje načela urejenosti 

Pri upoštevanju načela urejenosti vidimo, da 75 % otrok dosledno upošteva načelo urejenosti 

naravnih števil in šteje v obsegu števil do 10. 25 % otrok pri štetju upošteva dano načelo, a le v 

obsegu števil do 6. Pri štetju od števila 6 naprej se pri njih pojavljajo napake, kot so zamenjava 

števil, npr. ... 5, 6, 8, 7 ... ali pa izpuščanje določenega števila, npr. ... 5, 6, 7, 9 ... Otrok, ki 

načela niso upoštevali oz. so ga upoštevali le v obsegu števil do 3, nismo zabeležili.  

 

3. Upoštevanje načela kardinalnosti 

 
Graf 3: Upoštevanje načela kardinalnosti 

Pri preverjanju štetja smo ugotovili, da le en otrok, kar predstavlja 4 % vseh otrok, ne upošteva 

načela kardinalnosti oz. še ne razume, da zadnje prešteto število opredeljuje moč celotne 

množice. Ostali otroci niso imeli težav pri upoštevanju tega načela. 
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Da, v obsegu števil do 10

Ga ne upošteva

96%

4%

Da
Ne
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4. Upoštevanje načela nepomembnosti vrstnega reda 

 
Graf 4: Upoštevanje načela nepomembnosti vrstnega reda 

Tudi načelo nepomembnosti vrstnega reda je pri skupini sodelujočih otrok v raziskavi dobro 

usvojeno. Večina otrok (92 %) je vedela, da bo moč množice enaka ne glede na to, kje oz. pri 

katerem objektu množice bodo začeli šteti. Pri štetju objektov v različnih množicah so zato 

uporabljali različne pristope, npr. štetje od leve proti desni, od desne proti levi, od zgoraj 

navzdol oz. od spodaj navzgor in mešano. 

 

5. Upoštevanje načela abstrakcije 

 
Graf 5: Upoštevanje načela abstrakcije 

Le dva otroka pri štetju nista upoštevala načela abstrakcije. Pri štetju objektov, kjer množico 

sestavljajo različni objekti, sta preštela le barvno ujemajoče objekte in njihovo število navedla 

kot moč množice. Ostale otroke ni zmedla različnost objektov v množici, tako da so njene 

objekte šteli enako kot v drugih množicah. Na podlagi tega lahko sklepamo, da je načelo 

abstrakcije pri preučevani skupini otrok dobro usvojeno. 
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6. Zmožnost grafične ponazoritve števil  

 
Graf 6: Zmožnost grafične ponazoritve števil  

Vseh 24 otrok je bilo zmožnih grafične ponazoritve števil. Največ otrok (75 %) je bilo zmožnih 

grafične ponazoritve števil v obsegu do števila 10, najmanj otrok (8 %) pa v obsegu prvih 3 

števil. Ostalih 17 % otrok je bilo zmožnih grafične ponazoritve števil v obsegu do števila 6. 

 

7. Zmožnost simbolne ponazoritve števil 

 
Graf 7: Zmožnost simbolne ponazoritve števil  

Simbolne ponazoritve števil še ni bilo zmožnih 29 % sodelujočih otrok. Vsi ostali otroci so bili 

že zmožni simbolne ponazoritve števil, a ne do enakega obsega števil. 8 % jih je zabeležilo 

zmožnost simbolne ponazoritve števil v obsegu prvih 3 števil, 29 % otrok v obsegu prvih 6 

števil, približno tretjina otrok (34 %) pa v obsegu prvih 10 števil. 
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8. Zmožnost subitizacije 

 
Graf 8: Zmožnost subitizacije 

Zmožnost subitizacije je pri otrocih različno usvojena. 33 % otrok še ni zmožnih subitizacije 

števil, zato so vse množice objektov šteli od prvega objekta k zadnjemu. Pri štetju objektov so 

si pomagali s prstom. Polovica otrok (50 %) je bila sposobnih miselnega priklica manjših števil 

(1, 2, 3), zato jim objektov v teh množicah ni bilo potrebno šteti, ampak so zraven njih le pripeli 

ščipalko z ustreznim številom. Ostali otroci (17 %) so bili že zmožni miselnega priklica števil 

v obsegu do števila 6. Priklica večjih števil – v obsegu do števila 10 še ni bil sposoben noben 

otrok. 

 
11.2 Rezultati in analiza naloge seštevanja  
 

Kategorije 1. 2. 3. 4.  

Otrok     Skupno 

število točk 

1 3  1  3  3  10  

2 2  0  1  0  3  

3 3  1  3  3  10  

4 2  0  2  0  4  

5 3  2  3  3  11  

6 3  1  3  3  10  

7 3  2  3  3  11  

8 3  0  3  1  7  

9 3  1  3  3  10  

50%

17%

0%

33%
Da, v obsegu števil do 3

Da, v obsegu števil do 6

Da, v obsegu števil do 10

Je še ni zmožen
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10 2  1  3  2  8  

11 1  0  0  0  1  

12 1  1  1  1  4  

13 3  1  3  2  9  

14 2  0  1 1  4  

15 3  1  3  3  10 

16 3  2  3  3  11  

17 3  1  3  3  10 

18 2  1  2  2  7  

19 3  1  3  3  10  

20 2  1  3 2  8  

21 0  0  0  0  0  

22 2  1  2  1  6  

23 3  3  3  3  12  

24 3  2  3  3  11  

Povprečno 
število točk  

2,46  1  2,42 2  7,79  

Število 
možnih točk 

3  3  3  3   12  

Tabela 2: Število točk po posameznih kategorijah pri 2. didaktični nalogi 

 
Glede na pridobljene rezultate sodelujoči otroci dobro seštevajo. Kar 15 otrok je pri preverjanju 

seštevanja usvojilo 8 točk ali več od skupno 12 možnih točk. Povprečno število zbranih točk 

pri vseh kategorijah seštevanja, ki smo jih preverjali, je bilo 7,79 točk. Skupina sodelujočih 

otrok v raziskavi je najboljše rezultate pri seštevanju zabeležila pri 1. kategoriji, ki je preverjala 

seštevanje s konkretnimi ponazoritvami. Tu so v povprečju zbrali 2,46 točk, od 3 možnih točk. 

Najslabše rezultate pa so zabeležili pri 2. kategoriji, ki je preverjala seštevanje naravnih števil 

brez konkretnih ponazoritev. Tu so v povprečju zbrali 1 točko od 3 možnih točk.  
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1. Seštevanje s konkretnimi ponazoritvami 

  
Graf 9: Sposobnost seštevanja s konkretnimi ponazoritvami  

 
V tabeli in na tortnem diagramu lahko vidimo, da je sposobnost seštevanja otrok s pomočjo 

konkretnih ponazoritev dobro usvojena. Kar 59 % otrok je uspešno rešilo naloge seštevanja v 

obsegu do števila 10, 29 % otrok v obsegu do 6 in 8 % otrok v obsegu do 3. Le pri enem otroku 

se je izkazalo, da še ni sposoben reševanja nalog seštevanja niti ob konkretnih ponazoritvah.  

 

2. Seštevanje brez konkretnih ponazoritev 

 
Graf 10: Sposobnost seštevanja brez konkretnih ponazoritev 

 
Sposobnost seštevanja brez konkretnih ponazoritev še ni usvojila ¼ vseh otrok, udeleženih v 

raziskavi. Ostali otroci pa brez konkretnih ponazoritev do določenega obsega števil že uspešno 

seštevajo. Približno polovica otrok (54 %) že spretno sešteva s števili v obsegu do 3, 17 % otrok 

pa v obsegu do števila 6. Eden izmed otrok že uspe seštevati s števili v obsegu do 10, pri čemer 

potrebuje nekoliko več časa, a je pri tem uspešen. 

8%

29%

59%

4%

V obsegu števil do 3

V obsegu števil do 6

V obsegu števil do 10

Tega še ni zmožen

54%

17%

4%

25% V obsegu števil do 3

V obsegu števil do 6

V obsegu števil do 10

Tega še ni zmožen
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3. Seštevanje s številom nič ob konkretnih ponazoritvah 

 
Graf 11: Sposobnost seštevanja s številom nič ob konkretnih ponazoritvah 

 
Sodelujoči otroci so pri nalogah seštevanja s številom nič s pomočjo konkretnih ponazoril 

zabeležili dobre rezultate. Le dva otroka še nista bila sposobna seštevanja s številom nič. 12 % 

otrok je bilo uspešnih pri seštevanju števila nič s števili v obsegu do 3, 13 % otrok s števili v 

obsegu do 6, kar 67 % otrok pa s števili v obsegu do 10. Na podlagi rezultatov lahko sklepamo, 

da jim razumevanje števila nič ne povzroča težav, saj so rezultati primerljivi s seštevanjem 

drugih števil ob konkretnih ponazoritvah, ponekod celo boljši. 

 

4. Seštevanje s številom nič brez konkretnih ponazoritev 

 
Graf 12: Sposobnost seštevanja s številom nič brez konkretnih ponazoritev 

 
Z grafa je razvidno, da kar polovica otrok uspešno rešuje naloge seštevanja s številom nič brez 

konkretnih ponazoritev v obsegu števil do 10. 16 % otrok že uspešno rešuje naloge seštevanja 

12%

13%

67%

8%

V obsegu števil do 3

V obsegu števil do 6

V obsegu števil do 10

Tega še ni zmožen

16%

17%

50%

17% V obsegu števil do 3

V obsegu števil do 6

V obsegu števil do 10

Tega še ni zmožen
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v obsegu do 3, 17 % otrok pa v obsegu do 6. Sposobnosti seštevanja s številom nič brez 

konkretnih ponazoritev še ni razvilo 17 % sodelujočih otrok. 

 

11.3 Rezultati in analiza naloge odštevanja  
 

Kategorije 1. 2. 3. 4.  

Otrok      Skupno število 
točk 

1  2  1  3  3  9 

2 1  0  1  0  2  

3 3  1  3  3 10  

4 0  0  2  0  2  

5 3  1  3  3  10  

6 3  1  3  3  10  

7 2  1  3  3  9  

8 1  0  3  1  5 

9 1  0  3  2  6  

10 1  0  3  1  5  

11 0  0  0  0  0  

12 0  0  1  1  2  

13 3  1  3  1  8  

14 1  0  1  0  2  

15 3  1  3  3  10  

16 3  1  3  3  10  

17 1  0  3  3  7  

18 1  0  2  1  4  

19 3  1  3  3 10  

20 1  0  3  1  5  

21 0  0  0  0  0  

22 1  0  1  1  3  

23 3  2  3  3  11  

24  2  1  3  3  9  

Povprečno 
število točk  

1, 63  0,5  2,33  1,67  6,21  
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Število možnih 
točk 

3  3  3  3  12  

Tabela 3: Število točk po posameznih kategorijah pri 3. didaktični nalogi 

 
V primerjavi s sposobnostjo seštevanja pri raziskovani skupini otrok je sposobnost odštevanja 

slabše usvojena. Medtem ko so otroci pri seštevanju v povprečju zbrali 7,79 točk, so pri 

odštevanju v povprečju zbrali 6,21 točk od vseh 12 možnih točk. Sodelujoči otroci so najboljše 

rezultate prejeli pri 3. kategoriji odštevanja, ki je preverjala sposobnost seštevanja s številom 

nič ob konkretnih ponazoritvah. Pri tej kategoriji so v povprečju zbrali 2,33 točk od skupno 3 

možnih točk. Najslabše rezultate pa so prejeli pri 2. kategoriji, ki je preverjala sposobnost 

odštevanja brez konkretnih ponazoritev. Tu so od 3 možnih točk v povprečju zbrali le 0,5 točke 

na otroka.  

 

1. Odštevanje s konkretnimi ponazoritvami 

 
Graf 13: Sposobnost odštevanja s konkretnimi ponazoritvami 

 
Naloge odštevanja s konkretnimi ponazoritvami so otrokom povzročale več težav kot naloge 

seštevanja. Največ otrok (37 %) je uspešno rešilo naloge odštevanja v obsegu števil do 3. 

Podobno število otrok – 33 % je uspešno rešilo naloge odštevanja v obsegu števil do 10. 13 % 

otrok je bilo uspešnih pri reševanju nalog odštevanja v obsegu števil do 6, 17 % otrok pa pri 

nalogah odštevanja s pomočjo konkretnih ponazoril ni bilo uspešnih. 

 

 

 

 

37%
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V obsegu števil do 10

Tega še ni zmožen



40 
 

2. Odštevanje brez konkretnih ponazoritev 

 
Graf 14: Sposobnost odštevanja brez konkretnih ponazoritev 

 
Iz rezultatov je razvidno, da odštevanje brez konkretnih ponazoritev sodelujočim otrokom 

povzroča kar nekaj težav. Več kot polovica otrok (54 %) pri teh nalogah ni bila uspešna. Ostali 

otroci so naloge odštevanja brez konkretnih ponazoritev uspešno rešili. Od tega je 42 % otrok 

uspešno odštevalo v obsegu števil do 3, le 4 % otrok pa s števili v obsegu do 6. Pri odštevanju 

števil v obsegu do 10 ni bil uspešen noben otrok. 

 

3. Odštevanje s številom nič ob konkretnih ponazoritvah 

 
Graf 15: Sposobnost odštevanja s številom nič ob konkretnih ponazoritvah 

 
Pri odštevanju s številom nič ob konkretnih ponazoritvah je bilo 17 % otrok uspešnih s števili 

v obsegu do 3, 8 % otrok s števili v obsegu do 6 in 67 % otrok s števili v obsegu do 10. Le 8 % 

sodelujočih otrok še ni bilo zmožnih odštevanja s številom nič ob konkretnih ponazoritvah. Na 

podlagi tega lahko sklepamo, da jim odštevanje s številom nič ob konkretnih ponazoritvah 

povzroča veliko manjše težave kot odštevanje z naravnimi števili ob konkretnih ponazoritvah. 

42%

4%
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54%
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4. Odštevanje s številom nič brez konkretnih ponazoritev 

 
Graf 16: Sposobnost odštevanja s številom nič brez konkretnih ponazoritev 

 
Pri odštevanju s številom nič brez konkretnih ponazoritev je bilo s števili v obsegu do 10 

uspešnih 46 % otrok; v obsegu do 6 je uspešnih 4 % otrok, v obsegu do 3 pa 29 % otrok. Ostalih 

21 % otrok pri teh nalogah ni bilo uspešnih.  

 

11.4 Rezultati in analiza naloge identitete in reverzibilnosti  
 

 Identiteta Reverzibilnost  

Otrok   Skupno število točk 

1 1  1  2  

2 0  0  0  

3 3  1  4  

4 0  0  0  

5 1  1  2  

6 2  1  3  

7 2  1  3  

8 1  1  2  

9 1  0  1  

10 1  0  1  

11 0  0  0  

12 0  0  0  

13 3  0  3  

29%

4%
46%

21% V obsegu števil do 3

V obsegu števil do 6

V obsegu števil do 10

Tega še ni zmožen
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14 0  0  0  

15 3  1  4  

16 2  1  3  

17 2  1  3  

18 0  0  0  

19 2  1  3  

20 1  0  1  

21 0  0  0  

22 1  0  1  

23 3  2  5  

24 1  0  1  

Povprečno število 
točk  

1,25  
 

0,5  
 

1,75  

Število možnih točk 3  3  6  
Tabela 4: Število točk po posameznih kategorijah pri 4. didaktični nalogi 

 
Sposobnost identitete števil je v primerjavi s sposobnostjo reverzibilnosti pri otrocih 

raziskovane skupine bolje usvojena. Sodelujoči otroci so pri preverjanju sposobnosti identitete 

povprečno prejeli 1,25 točke, pri preverjanju sposobnosti reverzibilnosti pa 0,5 točke od skupno 

3 možnih točk. 

 

1. Identiteta števil 

 
Graf 17: Sposobnost identitete števil 

 
Sposobnost identitete oz. razumevanje, da skrčitev ali razteg objektov v vrsti ne spremeni 

števila objektov v množici, je pokazalo 77 % otrok. Od tega je bilo 33 % otrok uspešnih pri 

33%

21%17%

29%
V obsegu števil do 3

V obsegu števil do 6

V obsegu števil do 10

Tega še ni zmožen
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nalogah v obsegu števil do 3, 21 % otrok pri obsegu števil do 6, 17 % otrok pa pri nalogah v 

obsegu števil do 10. Ostalih 29 % otrok pri nalogah, s katerimi smo raziskovali sposobnost 

identitete, ni bilo uspešnih. Otroci te skupine so po raztegu ene izmed vrst navedli, da ta vsebuje 

več objektov kot druga vrsta, saj je sedaj veliko daljša. Po skrčitvi vrste pa so navedli, da ta 

vsebuje manj objektov, saj je sedaj krajša od druge vrste.  

 

2. Reverzibilnost števil 

 
Graf 18: Sposobnost reverzibilnosti števil 

 
Sodelujoči otroci so pri nalogah reverzibilnosti števil zabeležili skromne rezultate. Kar 54 % 

otrok še ni bilo zmožnih razumevanja, da morajo množici, ki ji dodajo ali odvzamejo objekte, 

enako število objektov nato tudi odvzeti ali dodati, da je število objektov v množici spet enako 

začetnemu stanju. Rezultati so bili enaki ne glede na to, ali smo objekte množici odvzeli ali 

dodali. 42 % otrok je bilo uspešnih pri primerih z manjšimi števili – 1, 2, 3. Le en otrok je 

uspešno rešil primere reverzibilnosti v obsegu števil do 6, nobenemu otroku pa ni uspelo 

pravilno rešiti primerov z večjimi števili – v obsegu števil do 10.  
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12.  POVEZANOST REZULTATOV IN INTERPRETACIJA 
 

12.1 Primerjava rezultatov nalog seštevanja in odštevanja 
 

 
Graf 19: Primerjava rezultatov nalog seštevanja in odštevanja 

 
Z grafa je razvidno, da je pri preučevanem vzorcu otrok sposobnost seštevanja pri vseh 

kategorijah nekoliko bolje usvojena kot sposobnost odštevanja. Nekoliko večja razlika se pojavi 

pri rezultatih seštevanja in odštevanja brez konkretnih ponazoritev, kjer rezultati seštevanja 

presežejo rezultate odštevanja za 0,5 T. Glede nato, da smo pri preverjanju reševanja nalog brez 

konkretnih ponazoritev že vnaprej pričakovali slabše rezultate glede na število točk kot pri 

ostalih kategorijah seštevanja in odštevanja, lahko razliko med seštevanjem in odštevanjem 

brez konkretnih ponazoritev vrednotimo kot nezanemarljiv podatek. Omeniti velja tudi razliko 

med povprečnimi rezultati seštevanja in odštevanja s konkretnimi ponazoritvami. Pri reševanju 

teh situacij so sodelujoči otroci povprečno zbrali skoraj eno točko več (0,83 T), kar je glede na 

možno število točk (3 T) pri posamezni kategoriji pomemben podatek. Razlika med 

seštevanjem in odštevanjem s številom nič ob konkretnih ponazoritvah je minimalna, zato jo 

lahko obravnavamo kot zanemarljivo. Seštevanje brez konkretnih ponazoritev je v primerjavi z 

odštevanjem brez konkretnih ponazoritev pri raziskovani skupini otrok nekoliko bolje 

usvojeno. Velika razlika pa se pojavi v primerjavi med seštevanjem in odštevanjem naravnih 

števil brez konkretnih ponazoritev s seštevanjem in odštevanjem s številom nič brez konkretnih 
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ponazoritev. Pri tem so otroci zabeležili bistveno boljše rezultate, za razliko 1 T pri seštevanju 

in še nekoliko boljše (1,17 T) pri odštevanju. 

 

12.2 Vpliv konceptualne subitizacije na razumevanje seštevanja in odštevanja 
 

 
Graf 20: Vpliv konceptualne subitizacije na razumevanje seštevanja in odštevanja 

 
Otroci, ki subitizacje še niso zmožni, so dosegli tudi najslabše rezultate pri nalogah seštevanja 

in odštevanja. Otroci, ki so pokazali zmožnost subitizacije v obsegu števil do 6, so pri nalogah 

seštevanja in odštevanja dosegli najboljše rezultate. Glede na pridobljene rezultate bi lahko 

rekli, da za preučevani vzorec otrok velja trditev – večja, kot je zmožnost otrokove 

konceptualne subitizacije, boljši so njegovi rezultati pri nalogah seštevanja in odštevanja. 

 

Povezanost subitizacije s seštevanjem v posameznem obsegu števil  

 

V tabelah je prikazano število in delež preučevanega vzorca otrok, ki izpolnjujejo dane 

kriterije. 
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1. Povezanost subitizacije s seštevanjem v obsegu števil do 3 

 

 Sešteva v obsegu števil do 3 Ne sešteva v obsegu števil do 3 

Subitizira v obsegu števil do 3 12 (50 %)  

Ne subitizira v obsegu števil do 3 7 (29,12 %) 1 (4,17 %) 
Tabela 5: Povezanost subitizacije s seštevanjem v obsegu števil do 3 

 
2. Subitizacija v povezanosti s seštevanjem v obsegu števil do 6 

 

 Sešteva v obsegu števil do 6 Ne sešteva v obsegu števil do 6 

Subitizira v obsegu števil do 6 4 (16,67 %)  

Ne subitizira v obsegu števil do 6 17 (70,83 %) 3 (12,5 %) 
Tabela 6: Povezanost subitizacije s seštevanjem v obsegu števil do 6  

3. Subitizacija v povezanosti s seštevanjem v obsegu števil do 10 

 

 Sešteva v obsegu števil do 10 Ne sešteva v obsegu števil do 10 

Subitizira v obsegu števil do 10   

Ne subitizira v obsegu števil do 10 14 (58,33 %) 10 (41, 67 %) 
Tabela 7: Povezanost subitizacije s seštevanjem v obsegu števil do 10 

 
S tabel lahko razberemo, da otroci, ki v določenem obsegu števil uspešno subitizirajo, v istem 

obsegu števil tudi uspešno seštevajo. Največja uspešnost subitiziranja otrok se je pokazala v 

obsegu števil do 3, najmanjša oz. ničelna uspešnost pa pri subitizaciji v obsegu števil do 10. 

Otroci, ki subitizacije števil še niso bili zmožni, so ne glede na to, z izjemo enega otroka, dosegli 

uspešne rezultate pri seštevanju v obsegu števil do 3. Njihova uspešnost pri seštevanju pa se je 

z večanjem obsega števil zmanjševala. Vsi otroci, ki so zabeležili uspešne rezultate pri 

subitizaciji števil v obsegu do 6, so zabeležili uspešne rezultate tudi pri seštevanju v obsegu 

števil do 10. S tabel je razvidno, da najslabše rezultate pri seštevanju beležijo otroci, ki še niso 

zmožni subitizirati v nobenem obsegu števil. Večina otrok, ki je bila uspešna pri subitizaciji v 

obsegu števil do 3 oz. 6, je zabeležila tudi uspešne rezultate pri seštevanju v obsegu števil do 

10.  
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Povezanost subitizacije z odštevanjem v posameznem obsegu števil  

 

V tabelah je prikazano število in delež preučevanega vzorca otrok, ki izpolnjujejo dane 

kriterije. 

 

1. Povezanost subitizacije z odštevanjem v obsegu števil do 3 

 

 Odšteva v obsegu števil do 3 Ne odšteva v obsegu števil do 3 

Subitizira v obsegu števil do 3 12 (50 %)  

Ne subitizira v obsegu števil do 3 4 (16,67 %) 4 (16,67 %) 
Tabela 8: Povezanost subitizacije z odštevanjem v obsegu števil do 3 

2. Povezanost subitizacije z odštevanjem v obsegu števil do 6 

 

 Odšteva do 6 Ne odšteva do 6 

Subitizira v obsegu števil do 6 4 (16,67 %)  

Ne subitizira v obsegu števil do 6 7 (29,17 %) 13 (54,17 %) 
Tabela 9: Povezanost subitizacije z odštevanjem v obsegu števil do 6 

3. Povezanost subitizacije z odštevanjem v obsegu števil do 10 

 

 Odšteva v obsegu števil do 10 Ne odšteva v obsegu števil do 

10 

Subitizira v obsegu števil do 10   

Ne subitizira v obsegu števil do 10 8 (33,33 %) 16 (66,67 %) 
Tabela 10: Povezanost subitizacije z odštevanjem v obsegu števil do 10 

 
Iz tabel lahko razberemo, da otroci, ki v določenem obsegu števil uspešno subitizirajo, v istem 

obsegu števil tudi uspešno odštevajo. Polovica otrok, ki še ni bila zmožna subitizacije števil, je 

bila neuspešna tudi pri odštevanju v obsegu števil do 3. Ostala polovica otrok je z izjemo enega 

otroka neuspešne rezultate zabeležila na naslednjem koraku – pri nalogah odštevanja, v obsegu 

števil do 6. Otroci, ki so uspešno subitizirali v obsegu števil do 6, so zabeležili uspešne rezultate 

pri odštevanju v obsegu števil do 6 in do 10. Le ¼ otrok, ki je subitizirala v obsegu števil do 3, 

je dosegla uspešne rezultate pri odštevanju v obsegu števil do 10. Uspešne rezultate pri 

odštevanju v obsegu števil do 10 zabeleži tudi otrok, ki še ne subitizira. 
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12.3 Vpliv štetja na razumevanje operatorjev 
 

 
Graf 21: Vpliv štetja na razumevanje operatorjev 

 
Iz grafa lahko razberemo, da ima razumevanje štetja velik vpliv na razumevanje operatorjev 

seštevanja, odštevanja, identitete in reverzibilnosti. Otroci, ki so pri štetju zbrali manj kot 

polovico točk, so pri seštevanju zabeležili minimalne rezultate; pri ostalih sposobnostih, ki smo 

jih preverjali, niso prejeli niti ene točke. Otroci, ki so pri štetju zbrali 5 ali več točk, so v 

poprečju zabeležili boljše rezultate pri razumevanju vseh operatorjev od predhodne skupine 

otrok, a hkrati slabše rezultate od skupine otrok, ki je pri štetju zbrala vse možne točke. 

Otrokovo razumevanje operatorjev se ne glede na rezultate pri štetju pri vseh skupinah otrok 

kaže v naslednjem vrstnem redu: seštevanje > odštevanje > identiteta > reverzibilnost. Glede 

na pridobljene rezultate lahko trdimo, da boljše, kot je otrokovo razumevanje štetja, boljše je 

njegovo razumevanje operatorjev oz. slabše, kot je otrokovo razumevanje štetja, slabše je 

njegovo razumevanje operatorjev.  
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12.4 Primerjava operatorjev glede na otrokovo razumevanje  
 
 

 
Graf 22: Razumevanje operatorjev 

 
Na grafu vidimo, da preučevani vzorec otrok med danimi operatorji najbolj razume situacije 

seštevanja, najmanj pa situacije reverzibilnosti števil. Pri sposobnosti seštevanja in odštevanja 

so otroci v povprečju zbrali več kot polovico možnih točk (64,92 % in 51,75 % ), pri sposobnosti 

identitete in reverzibilnosti pa rezultati niso presegli te meje (41,6 % in 16,67 %). 
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13.  POVZETEK UGOTOVITEV 
 

V empiričnem delu diplomske naloge smo preverjali pomen štetja za razumevanje računskih 

operacij pri predšolskih otrocih. V nadaljevanju bomo odgovorili na raziskovalna vprašanja, ki 

smo si jih zastavili pred izvedbo raziskave. 

 

1. Kako dobro imajo predšolski otroci usvojena načela štetja? 

 

Pri analizi rezultatov smo ugotovili, da ima preučevani vzorec otrok dobro usvojena načela 

štetja, saj so pri štetju v povprečju dosegli 89,13 %. Pri štetju so sicer najpogosteje kršili načelo 

povratno enoličnega prirejanja in načelo urejenosti zaradi nepoznavanja pravilnega zaporedja 

v obsegu števil do 10. Večina otrok (92 %) ni imela težav pri upoštevanju načela kardinalnosti, 

načela nepomembnosti vrstnega reda in načela abstrakcije. 

 

Pri analizi štetja otrok smo hkrati ugotovili, da so prav vsi otroci že zmožni grafične ponazoritve 

števil, od tega zna kar 75 % otrok ponazoriti števila v obsegu do 10. Grafična ponazoritev števil 

je otrokom v primerjavi s simbolno ponazoritvijo števil bolj poznana. Kar ¾ vseh sodelujočih 

otrok v raziskavi je znalo grafično ponazoriti števila v obsegu do 10; ostali otroci so jih 

ponazorili v obsegu do 3. Simbolno ponazoritev števil že pozna 71 % otrok; od tega zna 

približno polovica otrok ponazoriti števila v obsegu do 10, vsi ostali pa števila v obsegu do 6 

ali do 3. 

 

2. Kako uspešno rešujejo naloge seštevanja in odštevanja? 

 

Pri operaciji seštevanja so otroci najboljše povprečne rezultate zabeležili pri seštevanju 

naravnih števil s konkretnimi ponazorili in zelo podobne rezultate tudi pri seštevanju s številom 

nič ob konkretnih ponazoritvah. Tej kategoriji po povprečnem številu usvojenih točk sledi 

seštevanje s številom nič brez konkretnih ponazoritev in nazadnje še seštevanje naravnih števil 

brez konkretnih ponazoritev. V enakem zaporedju si sledijo tudi rezultati pri operaciji 

odštevanja. Pri analizi 2. in 3. didaktične naloge smo ugotovili, da razumevanje števila nič 

preučevanemu vzorcu otrok ne povzroča težav; pravzaprav so rezultati seštevanja s številom 

nič ob konkretnih ponazoritvah skoraj enaki rezultatom seštevanja naravnih števil s konkretnimi 

ponazorili, rezultati odštevanja s številom nič pa celo boljši od odštevanja s konkretnimi 

ponazorili. Pri seštevanju in odštevanju s številom nič brez konkretnih ponazoritev preučevani 
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vzorec otrok doseže bistveno boljše rezultate kot pri seštevanju in odštevanju naravnih števil 

brez konkretnih ponazoritev.  

 

3. Ali otrok, ki je zmožen konceptualne subitizacije, tudi bolje računa? 

 

Pri analizi sposobnosti konceptualne subitizacije smo ugotovili, da boljše rezultate pri 

seštevanju in odštevanju dosegajo otroci, ki so v večji meri zmožni subitizacije števil. Otroci, 

ki so bili torej zmožni konceptualne subitizacije v večjem obsegu števil, so dosegli tudi boljše 

rezultate pri seštevanju in odštevanju kot otroci, ki so bili zmožni le subitizacije manjših števil 

oz. subitacije še niso bili zmožni. Rezultati so pokazali, da otroci, ki v določenem obsegu števil 

uspešno subitizirajo, vsaj v istem obsegu števil tudi uspešno seštevajo in odštevajo. Najslabše 

rezultate pri seštevanju in odštevanju praviloma dosežejo tisti otroci, ki subitacije števil še niso 

zmožni. 

 

4. Kako se poznavanje štetja pri predšolskem otroku odraža pri razumevanju operatorjev: 

identiteta, seštevanje, odštevanje, reverzibilnost? 

 

Z analizo rezultatov smo ugotovili, da je bilo pri preučevanem vzorcu otrok razumevanje štetja 

pogoj za razumevanje operatorjev. Samo otroci z dobrim razumevanjem štetja so namreč 

uspešno rešili primere seštevanja in odštevanja, identitete in reverzibilnosti. Slabše, kot je bilo 

njihovo razumevanje štetja, slabši so bili tudi njihovi rezultati pri razumevanju operatorjev. 

Otroci, ki so že vnaprej imeli slabše razumevanje štetja, so imeli kasneje velike težave pri 

seštevanju večjih števil s konkretnimi ponazorili. Pri vseh ostalih kategorijah seštevanja niso 

bili uspešni niti pri seštevanju z manjšimi števili, niti pri seštevanju s številom nič. Ničelne 

rezultate so prejeli tudi pri vseh ostalih operatorjih – odštevanje, identiteta, reverzibilnost.  

 

V analizi smo ugotovili, da so otroci, ki so sodelovali v raziskavi, najboljše rezultate zabeležili 

pri seštevanju, ki mu sledi odštevanje in temu še sposobnost identitete in reverzibilnosti števil. 

Ta je pri otrocih zelo slabo usvojena, saj več kot polovica otrok še ni bila zmožna uspešno rešiti 

primerov reverzibilnosti niti tedaj, kadar so primeri vključevali le najmanjša števila – 1, 2, 3. 

Tudi ostali delež otrok je bil z izjemo enega otroka uspešen le pri primerih z manjšimi števili. 

Sposobnost identitete števil je pokazalo 77 % otrok; od tega je bilo največ otrok uspešnih pri 

nalogah v obsegu števil do 3, najmanj pa pri nalogah v obsegu števil do 10. 
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14.  SKLEP 
 
 
Otroci v predšolskem obdobju se radi poigravajo s števili, preštevajo predmete, pojejo pesmice 

o štetju in se na različne načine spoznavajo z osnovami štetja. Ker pa je štetje osnova vseh 

drugih matematičnih sposobnosti in spretnosti, moramo poskrbeti, da je kakovostno usvojeno.  

 

V teoretičnem delu smo spoznali naravna števila in število nič ter se seznanili z različnimi 

mnenji in ugotovitvami o uporabi in razumevanju števila nič v predšolskem obdobju. Spoznali 

smo več različnih reprezentacij števil, ki jih uporabljajo predšolski otroci. Bolj natančno smo 

predstavili štetje otrok v predšolskem obdobju in opisali načela štetja. Če otrok ta načela razume 

in upošteva, je tudi njegovo štetje bolj kakovostno. Ker otrok v predšolskem obdobju ne le šteje, 

ampak se v tem času sreča tudi z različnimi računskimi operacijami, smo predstavili tudi 

operatorje, ki opredeljujejo zmanjšanje ali povečanje množice. Ti so seštevanje, odštevanje, 

identiteta in reverzibilnost. 

 

Ker nas je zanimalo, kakšen vpliv ima štetje na zmožnost razumevanja in reševanja operacij 

seštevanja, odštevanja, identitete in reverzibilnosti v predšolskem obdobju, smo se odločili, da 

bomo na to temo izvedli raziskavo. Ob tem nas je zanimalo tudi, kakšna je uspešnost otrok pri 

reševanju nalog seštevanja in odštevanja ter vpliv konceptualne subitizacije na računanje 

otroka. Podatke smo pridobili prek različnih didaktičnih nalog pri skupini predšolskih otrok 

starosti 5–6 let. Ugotovili smo, da je kakovostno štetje oz. razumevanje načel štetja osnova za 

otrokovo kakovostno razumevanje operacij seštevanja, odštevanja, identitete in reverzibilnosti. 

Otrok, ki je imel slabše rezultate pri štetju, je imel tudi slabše rezultate pri razumevanju 

operatorjev, oz. otrok, ki je imel boljše rezultate pri štetju, je imel tudi boljše rezultate pri 

razumevanju operatorjev. Enako smo ugotovili pri vplivu subitizacije na računanje otroka – 

boljše rezultate pri seštevanju in odštevanju so zabeležili tisti otroci, ki so subitizirali s števili v 

večjem obsegu. Preučevani vzorec otrok zabeleži najboljše rezultate pri reševanju nalog 

seštevanja, ki mu po uspešnosti sledijo še odštevanje, identiteta in reverzibilnost. 

 

Rezultate raziskave smo pridobili na majhnem vzorcu otrok, zato jih ne moremo posplošiti na 

celotno množico. Raziskavo bi lahko nadgradili tako, da bi preučevano skupino otrok povečali 

in rezultate posameznega otroka beležili večkrat letno. Tako bi lahko spremljali usvojenost 

štetja in operatorjev v času in tako natančneje opredelili vpliv štetja na razumevanje računskih 

operacij pri predšolskem otroku.  
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V. PRILOGE 
 

1. ČEK LISTA 

 

1. NALOGA – 'krog števil' 

Vsakemu objektu priredi natanko eno število. 

Da                  Ne                  Večinoma  

Šteje s števili, urejenimi v stalen vrstni red, torej 1, 2, 3, 4, 5 …   

Da (do število 5)              Da (do 10)                Ne 

Razume, da zadnje prešteto število pove, koliko je objektov v celotni množici.    

Da                  Ne              

Prepozna, da bo rezultat enak ne glede na vrstni red štetja.    

Da                  Ne              

Objekte v različnih množicah šteje na enak način.     

Da                  Ne              

 

Grafično ponazori:  

manjša (1, 2, 3)          večja (4, 5, 6)         vsa števila (do 10)         tega še ni zmožen 

Simbolno ponazori:  

manjša (1, 2, 3)          večja (4, 5, 6)         vsa števila (do 10)         tega še ni zmožen 

Zmožen je subitizacije: 

manjših (1, 2, 3)          večjih (4, 5, 6)         vseh števil (do 10)          še ni zmožen 

 

2. NALOGA – seštevanje 

S pomočjo konkretnih ponazoril sešteva:  

manjša (1, 2, 3)          večja (4, 5, 6)         vsa števila (do 10)         tega še ni sposoben 

Brez konkretnih ponazoritev sešteva: 

manjša (1, 2, 3)          večja (4, 5, 6)         vsa števila (do 10)         tega še ni sposoben 

Razume seštevanje s številom nič pri:  

manjših (1, 2, 3)          večjih (4, 5, 6)         vseh števil (do 10)          še ne razume            

Sešteva s številom nič brez konkretnih ponazoritev pri: 

manjših (1, 2, 3)          večjih (4, 5, 6)         vseh števil (do 10)            še ne zmore            
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3. NALOGA – odštevanje  

S pomočjo konkretnih ponazoril odšteva:  

manjša (1, 2, 3)          večja (4, 5, 6)         vsa števila (do 10)           tega še ni sposoben 

Brez konkretnih ponazoritev odšteva: 

manjša (1, 2, 3)          večja (4, 5, 6)         vsa števila (do 10)           tega še ni sposoben 

Razume odštevanje s številom nič pri:  

manjših (1, 2, 3)          večjih (4, 5, 6)         vseh števil (do 10)         še ne razume            

Odšteva s številom nič brez konkretnih ponazoritev pri: 

manjših (1, 2, 3)          večjih (4, 5, 6)         vseh števil (do 10)            še ne zmore            

 

4. NALOGA – identiteta in reverzibilnost 

Prepozna, da je v vrsti enako število kock ne glede na njeno skrčitev ali razteg pri:  

manjših (1, 2, 3)          večjih (4, 5, 6)         vseh števil (do 10)                  nobenih 

Razume, da moramo množici v primeru, če ji odvzamemo določeno število objektov, nato 

enako število objektov dodati, da bo njena moč enaka, kot je bila na začetku, in obratno 

pri: 

manjših (1, 2, 3)           večjih (4, 5, 6)          vseh števil (do 10)              ne razume 
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2. PRIMERI NALOG, KI SO JIH REŠEVALI OTROCI 

 
 
Seštevanje 
 

- 1 + 1              

- 1 + 2  

- 2 + 2  

- 3 + 2  

- 1 + 0 

- 3 + 0  

 
Odštevanje 
 

- 1 – 1                     

- 2 – 1  

- 3 – 2  

- 3 – 3  

- 1 – 0  

- 3 – 0  

 

Identiteta (za vse primere skrčitev in razteg) 

- 2 kocki  

- 3 kocke  

- 4 kocke  

- 6 kock  

- 7 kock 

- 9 kock 

 

Reverzibilnost  

- 1 + 2  

- 3 + 2 

- 3 – 2  

- 2 – 1  

- 3 + 4 

- 4 + 5  

- 5 + 3  

- 6 + 3 

- 4 + 0 

- 6 + 0  

 

- 7 + 3  

- 2 + 7 

- 8 + 2  

- 1 + 9  

- 7 + 0 

- 10 + 0 

 

- 4 – 2  

- 4 – 1  

- 5 – 3  

- 6 – 4  

- 5 – 0  

- 6 – 0  

 

- 7 – 3  

- 8 – 5  

- 9 – 7  

- 10 – 6  

- 7 – 0  

- 9 – 0  

 

- 5 + 3  

- 4 + 2  

- 5 – 2  

- 6 – 4  

 

 

- 7 + 2  

- 9 + 1  

- 8 – 5  

- 10 – 7  
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