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POVZETEK 

 

Matematika je v osnovni šoli najpogosteje negativno ocenjen predmet, kar predstavlja 

zaskrbljujoč podatek glede na dejstvo, da je matematika vključena v nacionalno preverjanje 

znanja tako ob zaključku osnovne kot tudi srednje šole. Rezultati pri matematiki so tako 

močno povezani z možnostmi nadaljnjega izobraževanja in zaposlovanja (Kavkler, 2007). 

Ena izmed vsebin, s katero se srečujejo učenci pri predmetu, pa so tudi matematične besedilne 

naloge, ki so med nekaterimi priljubljene, pri drugih pa predstavljajo veliko težav in zato 

njihovo reševanje potrebuje večjo pozornost.  

 

Namen diplomskega dela je predstaviti procese, znanja in strategije pri reševanju 

matematičnih besedilnih nalogah. Katere sposobnosti učenec potrebuje, da je naloga uspešno 

rešena, in katere strategije za izboljšanje uspešnosti reševanja lahko ponudimo učencem z 

različnimi dosežki pri njihovem reševanju. V raziskavo sem vključila učence petih razredov in 

jih glede na uspešnost pri reševanju besedilnih nalog razvrstila v skupine glede na hierarhijski 

model obravnave učencev z učnimi težavami. Torej 80 % učencev v skupino, ki za uspešnost 

potrebujejo univerzalno podporo in pomoč oz. primarne ukrepe pomoči, 15 % učencev v 

skupino, ki za uspešnost potrebujejo usmerjeno pomoč in podporo oz. sekundarne ukrepe 

pomoči, in 5 % učencev, ki za uspešnost potrebujejo dodatno strokovno pomoč in podporo oz. 

terciarne ukrepe pomoči. Preverila sem, ali med rezultati skupin učencev obstajajo statistično 

pomembne razlike v številu pravilno rešenih nalog in številu pravilno izbranih računskih 

operacij, ki opravičujejo uporabo različnih stopenj in oblik pomoči za posamezne učence. 

Rezultati so pokazali, da so med učenci prisotne statistično pomembne razlike v številu 

pravilno rešenih nalog in številu pravilno izbranih računskih operacij in zato jim je potrebno 

ponuditi njim primerne strategije pomoči. Le-te sem poiskala v literaturi, praksi in na 

internetu in jih razporedila v sklope glede na petstopenjski model dela z učenci z učnimi 

težavami. Vsako stopnja tako vsebuje vedno bolj intenzivne oblike pomoči in podpore ter 

timsko sodelovanje v šolskem okolju.   

 

Ključne besede: učne težave pri matematiki, matematične besedilne naloge, procesi 

reševanja, petstopenjski model pomoči, strategije pomoči in podpore reševanja matematičnih 

besedilnih nalog.  
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SUMMARY              

In primary school, failed grades are most common in mathematics, which is quite concerning, 

considering the fact that mathematics is included in national tests at the end ob both primary 

and high school. This means that the results, achieved in mathematics tests, are deeply 

connected with further education possibilities and job opportunities (Kavkler, 2007). One of 

the components of mathematics education are mathematical word problems, which are very 

popular among some students and the most problematic for other, and as such require more 

attention in solving them.  

 

The purpose of this thesis is to present the processes, knowledge and strategies for solving 

mathematical word problems. Which abilities are needed in a student to successfully solve the 

problem and which strategies can be offered to students with different achievements to 

improve their success rate. The research included students from five classes, which were 

classified into groups on the basis of their success in solving word problems in regards to the 

hierarchical model of handling students with learning disabilities. 80% of students were 

classified in a group, which needs universal support and help or primary help measures in 

order be successful, 15% of students were classified in a group, which needs focused help and 

support or secondary help measures and 5% needed additional professional help and support 

or tertiary help measures. I checked to see if there are statistically relevant differences 

between group results in relation to the number of correctly solved problems and the number 

of correctly chosen operations, which justify the use of different stages and forms of help for 

individual students. The results show that there are indeed statistically relevant differences 

between students in relation to the number of correctly solved problems and the number of 

correctly chosen operations, which means that the students need appropriate help strategies. I 

searched for these strategies in literature, practical work and on the internet and classified 

them in units according to the five-stage model of working with students with learning 

disabilities. Thusly each stage involves increasingly more intensive forms of help and support 

as well as team work in a school environment. 

 

Key words: learning disabilities in mathematics, mathematical word problems, solving 

processes, five-stage help model, help and support strategies in solving mathematical word 

problems.  
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1. UVOD 
 

Matematika je v osnovni šoli med učenci prav gotovo med manj priljubljenimi predmeti in 

tudi predmet, ki je v tednu velikokrat na urniku. Tisti učenci, ki jo imajo radi, so veseli, da 

lahko vsak dan rešujejo nove matematične probleme, tisti učenci, ki pa je ne marajo, pa vedno 

znova komaj čakajo, da mine. In tako je tudi z besedilnimi nalogami pri matematiki. Pri 

učencih se porajajo različna čustva, od strahu in jeze do radovednosti in izziva. Vendar pa za 

vse učence velja, da se jim na morejo izogniti, tako v šoli kot v vsakdanjem življenju.  

 

Matematične besedilne naloge zahtevajo od učenca veliko spretnosti in znanj, ob njihovem 

neuspešnem reševanju pa lahko kot odraslemu človeku vzbuja neprijetne spomine na ure 

matematike. Reševanje matematičnih besedilnih nalog spremlja učence vseh razredov, zato 

jim lahko posvetimo dodatno pozornost.  Njihovo reševanje je zastavljeno ob reševanju skoraj 

vsakega spoznavanja novega sklopa (računske operacije, naravna števila, racionalna števila, 

geometrija, merjenje itd.). Predstavljajo zaključek neke enote in povezavo, ponavljanje 

celotne nove vsebine. Velikokrat so samo postavljeni pred njih, ne da bi se naučili, kako se jih 

naj lotijo in uspešno rešijo. 

 

V diplomskem delu sem želela izpostaviti, ali so med učenci statistično pomembne razlike pri 

reševanju matematičnih besedilnih nalog. Glede na razlike med njimi sem želela poiskati 

ustrezne prilagojene strategije za uspešno reševanje besedilnih nalog pri matematiki, saj 

njihovo reševanje sodi med najpogostejše ovire, s katerimi so povezane učne težave pri 

matematiki (Magajna, Kavkler, Čačinovič Vogrinčič, Pečjak in Bregar Golobič, 2008). V 

teoretičnem delu so me zanimale kognitivne in metakognitivne sposobnosti in spretnosti, ki 

jih učenec potrebuje pri samem reševanju. V praktičnem delu pa me je zanimalo, kako lahko 

pomagamo posameznim učencem, ki pri svojem reševanju dosegajo različne rezultate in zato 

potrebujejo tudi različne oblike pomoči.  

 

Izrek W. Jamesa (1842–1910) »Reševanje nalog je najbolj značilna in tipična vrsta 

svobodnega mišljenja« nam lahko ponudi njegov globlji pomen in vseživljenjsko vrednost. 

Svobodno mišljenje se razvija tu, v šoli, pri reševanju matematičnih besedilnih nalog. Zato je 

potrebno vsakemu učencu ponuditi priložnost za uspeh pri njihovem reševanju, saj je namen 

matematike tudi razvijanje samostojne, iznajdljive in odgovorne odrasle osebe.  
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2. UČENCI Z UČNIMI TEŽAVAMI  
 

 

2.1. REZULTATI SLOVENSKIH UČENCEV PRI MATEMATIKI V NEKATERIH 

RAZISKAVAH 

 

Rezultati raziskave PISA (2009), opravljeni leta 2010 na Pedagoškem inštitutu, so pokazali, 

da slovenski šolarji (vključeni dijaki 1. letnikov srednjih šol in gimnazij) dosegajo v 

primerjavi z EU in OECD nadpovprečne rezultate. Temeljne matematične kompetence v 

Sloveniji dosega 80 % dijakov (v EU 77 %, v OECD pa 78 %). Najvišje kompetence na 

matematičnem področju  dosegajo  4 %  slovenskih dijakov (v EU in OECD 3 %) (OECD – 

PISA 2009, 2011) Raziskava OECD za Slovenijo je pokazala pomemben podatek, da socio-

ekonomsko in/ali emigracijsko ozadje družine močno vpliva na izobraževalno uspešnost 

posameznika, tudi pri matematiki, saj je bila med njima ugotovljena pomembna povezanost 

(Kavkler, 2011a). Poročilo o uspešnosti naših učencev TIMSS 2007 je opredelilo, da učenci 

dosegajo dobre rezultate. Vendar je samo 25 % učencev dejalo, da se matematiko učijo z 

veseljem. Kar 53 % učencev 8. razreda OŠ pa ima zelo negativen odnos do matematike, je ne 

marajo in se jim zdi dolgočasna (Kavkler, 2011a).  

 

 

2.2. SPLOŠNE UČNE TEŽAVE 

 

Učenci s splošnimi učnimi težavami so zelo raznolika skupina prav zaradi tega, ker so vzroki 

njihovih težav zelo raznoliki. Lahko so posledica notranjih in zunanjih dejavnikov, nekateri 

izmed teh dejavnikov so: podpovprečne in mejne intelektualne sposobnosti, motnje pozornosti 

in hiperaktivnosti, ovire v socialno-emocionalnem prilagajanju, slabše razvite 

samoregulacijske sposobnosti, socialno-kulturna drugačnost, drugojezičnost, socialno-

ekonomska oviranost, pomanjkanje motivacije (Maganja, Kavkler, Vogrinčič, Pečjak, 

Golobič, 2008, str. 11). Vsi ti vzroki se odražajo v: počasnejšem usvajanju znanj, slabšem 

obvladovanju jezika, skromnejšem predznanju, manjši zbranosti, prisotnosti strahu in 

anksioznosti, slabše razvite metakognitivne sposobnosti (Kavkler, 2007, str. 81).  
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2.3. SPECIFIČNE UČNE TEŽAVE 

 

Izraz specifične učne težave (SUT) nam ponuja zelo širok spekter različnih primanjkljajev, ki 

se kažejo z zaostankom v zgodnjem razvoju in/ali težavah na enem ali več naslednjih 

področjih: pozornost, pomnjenje, mišljenje, koordinacija, komunikacija (jezik, govor), branje, 

pisanje, pravopis, računanje, socialna kompetentnost in čustveno dozorevanje. Te težave 

vplivajo na slabše učenje osnovnih šolskih veščin, kot so branje, pisanje in računanje, saj 

ovirajo učenčevo sposobnost predelovanja, interpretiranja zaznanih informacij in/ali 

povezovanja informacij (Magajna idr., 2008, str. 11). Njihova osnovna značilnost torej je, da 

so nevrofiziološko pogojene, kar je glavni razlog za slabše napredovanje učenca na določenih 

področjih (Magajna, Kavkler, Košir, 2011).  

(Magajna idr., 2008, str. 12) jasno opredeljujejo pet kriterijev za ugotavljanje, ali ima otrok 

specifične učne težave. Ti kriteriji so: 

1. Neskladje med učenčevimi splošnimi intelektualnimi sposobnostmi in njegovo 

dejansko uspešnostjo na določenih področjih učenja. 

2. Obsežne in izrazite težave pri branju, pisanju, pravopisu in/ali računanju (pri eni ali 

več osnovnih štirih šolskih veščinah), ki so toliko izražene, da učencu onemogočajo 

napredovanje v procesu učenja.  

3. Učenčeva slabša učinkovitost zaradi pomanjkljivih kognitivnih in metakognitivnih 

strategij (tj. sposobnost organiziranja in strukturiranja učnih zahtev, nalog) ter zaradi 

motenega tempa učenja (hitrost predelovanja informacij, hitrost usvajanja znanja). 

4. Motenost enega ali več psiholoških procesov, kot so pozornost, spomin, jezikovno 

procesiranje, socialna kognicija, percepcija, koordinacija, časovna in prostorska 

orientacija, organizacija informacij itn. 

5. Izključenost okvar čutil (vida, sluha), motenj v duševnem razvoju, čustvenih in 

vedenjskih motenj, kulturne različnosti in neustreznega poučevanja kot glavnih 

povzročiteljev težav pri učenju. 

 

Pomembna značilnost SUT je tudi ta, da se razprostirajo na kontinuumu od lažjih, zmernih, 

težjih in do najtežjih. Njihova težavnost je zelo raznolika in zato je tudi pomoč, do katere so 

upravičeni, različna. Zakon o osnovni šoli (1996) in Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi 

potrebami (2000) posebej določata oblike pomoči.  
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2.4. UČNE TEŽAVE PRI MATEMATIKI 

 

Neuspehi pri matematiki so sestavni del šolskega dogajanja pri marsikaterem učencu. Vendar 

so vzroki za slabše dosežke lahko zelo različni. Odgovor, zakaj prihaja do učnih težav pri 

matematiki (in/ali na drugih področjih), se skriva v različnih vzrokih. Glede na vzrok 

poznamo tudi osnovne tri tipe učnih težav (Kavkler, 2011a):  

 Okoljski vzroki – socio-ekonomsko ozadje družine, kulturna in ekonomska 

prikrajšanost, ki otroku ne ponudi dovolj izkušenj in s tem razumevanja novih 

pojmov, ki se pojavijo pri pouku matematike. Stalni stresi, prepiri, alkoholizem v 

družinskem okolju vplivajo na psihosocialno vključevanje in povečano prisotnost 

strahu in anksioznosti, ki otroku onemogočajo napredovanje.  

- Pomanjkljivo in neustrezno poučevanje (nezadostna in neprimerna uporaba 

določenih pomagal, metod in oblik poučevanja) je lahko dodaten stresni dejavnik, ki 

ovira napredek.  

- Težave z večjezičnostjo in večkulturnostjo motijo proces sledenja pouku, upoštevanja 

ter razumevanja navodil, razlag in izkazovanja znanja.  

 Kognitivni vzroki – individualne značilnosti otroka imajo močan vpliv na učenje 

matematičnih spretnosti. Nevrološke motnje, razvojne ali motivacijske posebnosti 

lahko predstavljajo veliko oviro pri učenju in se lahko pokažejo že v predšolskem 

obdobju ter so dober pokazatelj uspešnosti v času šolanja. Montague (Kavkler, 2011a) 

je izpostavila težave na naslednjih področjih: 

-  Slabše konceptualno znanje, ki otežuje razumevanje in uporabo matematičnih 

pojmov ter onemogoča učencu sledenje zapletenim navodilom. 

-  Slabše pomnjenje in obvladovanje strategij vpliva na ustrezen, hiter priklic dejstev 

in postopkov ter korakov reševanja, otežuje razumevanje matematičnih predstav, 

konceptov in reševanje besedilnih nalog.  

- Slabše jezikovne in komunikacijske sposobnosti motijo procese poslušanja in 

razumevanja matematičnih razlag, branje navodil, reševanje besedilnih nalog, pisanja 

nalog, sledenja pogovorov o matematičnih problemih in podajanju rešitev, načinov 

reševanja. 

- Primanjkljaji pri izvajanju postopkov in strategij so močno povezani s slabšim 

konceptualnim znanjem, saj otrok zaradi slabšega poznavanja pojmov ne obvladuje 
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nalog in posameznih korakov reševanja. Velike težave ima tudi pri razumevanju 

posameznih življenjskih situacij in zapisu te situacije v simbolni matematični jezik.  

-  Motivacija za učenje ter samopodoba je velikokrat posledica doživljanja neuspeha, 

kar pri otroku povzroča odpor in strah. Močno se tudi zmanjša pripravljenost vložiti 

dodaten trud in pripravljenost za dodatno delo.  

 Kombinacija kognitivnih in okoljskih vzrokov – posamezne učenčeve značilnosti, 

notranji dejavniki, kot je nagnjenost k določenim primanjkljajem, se pojavijo ob 

neustreznih metodah poučevanja. Če okolje ni ustrezno načrtovano, pridejo na dan 

učenčeve težave.  

 

 

2.4.1. SPLOŠNE UČNE TEŽAVE PRI MATEMATIKI 

 

Splošne učne težave se pri matematiki kažejo v nizkih matematičnih dosežkih kot: 

- težave s pridobivanjem novih pojmov, simbolov, veščin, reševanjem problemov, 

prenosom znanj in strategij v nove situacije, 

- zaradi slabšega obvladovanja jezika težje operirajo z matematičnimi izrazi, težje 

sledijo ustnim navodilom in tudi težje razumejo besedilne naloge, 

- zaradi skromnejšega predznanja, kot so strategije štetja, pojmi števila, slabših 

grafomotoričnih spretnosti in sledenja navodilom, in izhajanja iz revnih družin imajo 

manj priložnosti, spodbud in pomoči pri učenju ter dodatnih možnosti za usvajanje 

znanja,  

- pogosto nenatančno preberejo navodila, spregledajo detajle in med reševanjem niso 

dovolj zbrani, 

- njihova motivacija za učenje je slabša, prisotna sta strah in anksioznost, 

- so slabše organizirani in imajo težave pri načrtovanju in kontroli svojega dela 

(Kavkler, 2007). 
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2.4.2. SPECIFIČNE UČNE TEŽAVE PRI MATEMATIKI 

 

Magajna in Kavkler (2002 v Kavkler, 2007) sta na podlagi petih kriterijev za opredelitev 

primanjkljajev na posameznih področjih učenja izrazite specifične učne težave opredelili kot: 

 »neskladje med strokovno določenimi in utemeljenimi pokazatelji intelektualnih 

sposobnosti ter dejansko uspešnostjo na področju matematike; 

 obsežne in izrazite matematične težave, ki tudi ob dodatnemu delu in trudu 

onemogočajo ustrezno napredovanje otroka pri matematiki; 

 slaba učinkovitost učenja matematike zaradi pomanjkljivih in/ali motenih kognitivnih 

in metakognitivnih strategij (strategije štetja, računanja, samonadzora …)in motenega 

tempa učenja (zaradi uporabe počasnejših strategij – preštevanja prstov); 

 motenost enega ali več psiholoških procesov (pozornost, spomin, jezikovno 

procesiranje, percepcija …); 

 izključenost senzornih okvar, motenj v duševnem razvoju, čustvenih motenj, kulturne 

različnosti in neustreznega poučevanja kot glavnih vzrokov primanjkljajev pri učenju 

matematike.«   

 

Specifične učne težave pri matematiki se razprostirajo na kontinuumu od lažjih do težjih, 

vsem pa je skupno, da so posledica notranjih, nevroloških vzrokov. Poleg že zgoraj opisanih 

kognitivnih vzrokov in značilnosti so prisotne tudi naslednje, ki jih je opredelila Kavklerjeva 

(2011a): 

 Slabše razvite zaznave sposobnosti,  ki ovirajo sprejem matematičnih informacij in ga 

tako ovirajo pri predelovanju, analiziranju in uporabi podatkov, povezanih z 

matematiko. To se posebej izraža na naslednjih področjih: 

- Pri razlikovanju lika od ozadja, kar se pozna pri nenatančnem branju večmestnih 

števil, izgubljanju na listu, še posebej, če je na njem veliko informacij, v učbeniku 

počasneje najde zahtevano nalogo, redko dokonča vaje. 

- Pri sprejemu informacij po slušni poti je manj uspešen pri razumevanju primerov 

in problemov, ima težave pri ustnem računanju, štetju po določenem vzorcu, 

modelu, zapisovanju števil po nareku.  

- Pri razlikovanju števil, zamenjuje vidno (6 – 9) in slušno (šestnajst – šestdeset), 

podobna števila, številske znake (+, x ). 
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- Pri težavah na področju prostorsko-orientacijskih sposobnosti. Kažejo se kot 

težave pri orientaciji levo-desno, zgoraj-spodaj, pred-za, otrok ima težave pri 

poznavanju predhodnikov in naslednikov števil, pisanju v črtovje in okvirčke, pri 

prepisovanju iz table, učbenika, pri zapisu števil zamenjuje števke (65 – 56), pri 

pisnem računanju ne ve, kje mora začeti seštevati, odštevati, težave so prisotne 

tudi na področju geometrije. 

 

 Slabše razvite spominske sposobnosti imajo pomemben vpliv na uspešno reševanje 

matematičnih nalog, saj si mora učenec zapomniti in ustrezno uporabljati korake 

reševanja – pisno deljenje, priklic dejstev – poštevanke, poznavanje izrazov, definicij 

– daljica, enakostraničen trikotnik itd. Težave so prisotne na naslednjih področjih 

pomnjenja: 

- Kratkotrajni spomin, ki se kaže kot nezmožnost slediti podatkom, ki mu jih 

posredujemo – pozablja števila, navodila, račune, ki mu jih narekujemo, ne 

zapomni si, katero nalogo v učbeniku mora rešiti.  

- Dolgotrajni spomin, ki otežuje priklic podatkov, predvsem aritmetičnih dejstev in 

postopkov, zaradi tega je pri reševanju nalog zelo počasen in tudi uporablja manj 

uspešne strategije zapomnitve.  

- Delovni spomin – težave se kažejo kot vmesno pozabljanje podatkov. Med samim 

računanjem se otrok izgubi, pozabi, kaj je že izračunal, koliko je bi rezultat, kaj 

mora napisati kot odgovor ali kakšen je naslednji korak v postopku reševanja.  

 Slabše jezikovne sposobnosti močno ovirajo proces učenja, utrjevanja in izkazovanja 

znanja. Učenec mora za dobro razumevanje matematičnega jezika usvojiti veliko 

izrazov, da lahko dobro sledi razlagam in uspešno sodeluje pri podajanju in 

analiziranju postopkov reševanja. Odkriti mora povezavo med vsakdanjim govorom in 

matematičnim jezikom (skupaj +, pet krat manj : 5 itd.), saj to omogoča ustrezno 

razumevanje. Učenci zaradi izrazitejših težav z razumevanjem težje usvojijo 

kompleksne aritmetične pojme, simbole.  

 Slabše razvito deklarativno, konceptualno in proceduralno znanje. Učenčevo 

matematično znanje je zaradi zgoraj naštetih vzrokov oškodovano. Priklic ni točen in 

hiter, zamenjujejo matematične podatke. Zaradi šibkega razumevanja konceptov 

(mestne vrednosti, desetice, stotice) je zmanjšana sposobnost odkrivanja, popravljanja 
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napak, lastnega učenja. Učenec uporablja nižje strategije (preštevanje na prste) 

reševanja problemov in naredi tudi več napak (Kalan, 2006). 

 Počasnejša predelava informacij na vseh osnovnih področjih numeričnih procesov 

povzroča tudi počasnejše reševanje matematičnih nalog. Zaradi uporabe počasnejših 

strategij so v slabšem položaju od vrstnikov. Zaradi počasnejšega dela so lahko 

prisiljeni k hitenju, imajo manj pavze med reševanjem določenih nalog in lahko se 

pojavijo težave s koncentracijo in posledično več napak (Kalan, 2006). 

 Pozornost in koncentracija sta prav tako izjemnega pomena pri učenju matematike. 

Zaradi kratkotrajne pozornosti velikokrat ne rešijo naloge do konca, pozabijo, kaj 

računajo, katera števila uporabljajo, kaj naloga od njih zahteva. Zaradi impulzivnosti 

nenatančno rešijo nalogo, izpuščajo števila, korake, detajle (decimalne vejice, računski 

znaki) v nalogah. Begajo od naloge do naloge, ne vidijo celote, povezave med 

posameznimi zahtevami.  

 Slabše finomotorične spretnosti vplivajo predvsem na hitrost in točnost zapisa števil. 

Veliko težavo lahko predstavljajo pri geometrijskem načrtovanju, pri uporabi 

tehničnih pripomočkov (ravnil, geotrikotnikov, šestil) in natančnem merjenju. Vse to 

pa vpliva na tempo reševanja računskih in besedilnih nalog.  

 Močna področja so pomemben vidik spopadanja s šibkimi področji. Pri vsakem 

učencu moramo odkriti, spoznati in uporabiti njegova močna področja, saj s tem 

povečamo motivaciji, ustvarjamo uspešne šolske situacije, zmanjšamo strah, odpor do 

matematike in povečamo vztrajnost ter pozornost.  

 

2.4.3. KLASIFIKACIJA SPECIFIČNIH UČNIH TEŽAV PRI MATEMATIKI 

 

Gearyeva  klasifikacija SUT pri matematiki deli takole (Magajna idr., 2008 in Kavkler, 2007): 

a) diskalkulija – učenci imajo večinoma zmerne in težje učne težave. Lahko je: 

- Pridobljena kot posledica določene možganske okvare. Prisotne so težave z 

dojemanjem števil in aritmetičnih operacij. 

- Razvojna, ki pa je povezana s slabšim matematičnim znanjem (konceptualnim, 

deklerativnim in proceduralnim). 
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b) specifične aritmetične učne  težave – njihova težavnost se razprostira od lažjih do 

težjih. Razdeljena je v tri podskupine: 

- Specifične aritmetične težave, ki so povezane s slabšim semantičnim 

spominom. Težave so prisotne na področju priklica aritmetičnih dejstev iz 

dolgotrajnega spomina (poštevanka, seštevanje in odštevanje do dvajset). Za 

rešitev teh problemov učenec uporablja dolgotrajne strategije, saj ni 

vzpostavljena dovolj trdna povezava med računom in rezultatom. 

- Specifične aritmetične težave, ki so povezane  z aritmetičnimi proceduralnimi 

težavami. Ti učenci uporabljajo manj razvite ali nepopolne aritmetične 

postopke, zaradi tega prihaja do napak pri izvrševanju korakov računanja 

(prenos in sposojanje desetic, pisno odštevanje in seštevanje) ter pri reševanju 

besedilnih nalog. Postopki reševanja morajo biti avtomatizirani, da je učenec 

pri reševanju lahko hiter in natančen.  

- Specifične aritmetične težave, ki so povezane z vizualno-prostorskimi 

težavami. Težave vplivajo na neustrezno uporabo vizualno–prostorskih 

spretnosti za predstavljanje in razlago aritmetičnih informacij. Prisotne so 

težave z orientacijo na številski vrsti, pri postavljanju decimalne vejice, z 

orientacijo v prostoru (uporaba pojmov pred, za, levo, desno ...) in času (prej, 

po, nato, najprej …). Vpliv ima tako na reševanje aritmetičnih, besedilnih in 

geometrijskih nalog.  

 

 

2.4.4.   ZNAČILNOSTI DISKALKULIJE  

 

Diskalkulija je v literaturi navedena kot izrazitejša učna težava na področju matematičnega 

konceptualnega, deklerativnega in proceduralnega znanja. Otrok z diskalkulijo slabše obvlada 

že predpogoje za učenje aritmetike (štetje, mestne vrednosti, velikostne odnose). Je zelo širok 

pojem, ki zajema vseživljenjske težave na področju matematike. Težave so prisotne že v 

predšolskem obdobju, predvsem z osvajanjem osnovnih pojmov, povezanih s količinami. 

Izpostavljeno je tudi, da se otrok ni sposoben naučiti računskih operacij, čeprav ima 

povprečne intelektualne sposobnosti in zadovoljive pogoje učenja. Za diskalkulijo so torej 

značilni izraziti in vseživljenjski primanjkljaji že na področju osnovnih znanj in veščin 

matematike, ki se kažejo v slabšem obvladovanju (Kavkler, 2007) : 
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- matematičnih pojmov (obvladovanju pojmov števil – npr. za desetico deset elementov, 

operacij – združi-seštej, ulomkov – del celote). Za vrstniki zaostajajo že pri usvajanju 

pojmov seriacije, konzervacije, klasifikacije in inkluzije razredov. Zaradi tega, ker ne 

dojamejo pojma števila na miselnem nivoju, vedno potrebujejo neko konkretno oporo 

že pri manjšem obsegu; 

- veščin štetja, predvsem štetja nazaj, v zaporedju in fleksibilnega štetja, določanju 

predhodnika, naslednika in vmesnega števila; 

- proceduralnih znanj (obvladovanje postopkov računskih operacij – koraki pisnega 

seštevanja, odštevanja, deljenja, množenja, prenos desetic, postopkov pri reševanju 

besedilnih problemov); 

- priklica dejstev (aritmetičnih dejstev, matematičnih terminov, aritmetičnih znakov in 

drugih simbolov); 

- reševanje besedilnih problemov je oteženo zaradi slabšega razumevanja problemov 

in/ali obvladovanja postopkov reševanja ter priklica dejstev; 

- geometrijskih pojmov (premica, lik, ploščina, volumen …); 

- mer (predstavljanje merskih enot, pretvarjanje, uporaba v praksi). 

 

 

 

2.5. PETSTOPENJSKI MODEL DELA Z UČENCI Z UČNIMI TEŽAVAMI 

 

Učne težave se razprostirajo na kontinuumu od lažjih do težjih, kar pomeni, da učenci za 

uspeh potrebujejo različne oblike in stopnje intenzivnosti pomoči. Za ustrezno odpravljanje 

težav pa je potrebno učinkovito odkrivanje in nato organizacija pomoči. Model »odziv na 

obravnavo«, ki je zelo razširjen v Združenih državah Amerike, se uporablja kot proces 

zgodnjega odkrivanja in diagnostičnega ocenjevanja učencev z učnimi težavami in s tem 

nudenje enostavnejših oblik pomoči ter sprotnega spremljanja njihovega napredka. Cilj 

modela je čim bolj zgodnje zaznavanje učencev, ki potrebujejo pomoč, nudenje določene 

vrste pomoči in s tem preprečiti poznejše še večje učne težave (Magajna, Kavkler, Košir, 

2011). 

Strokovne osnove za razvoj učinkovitih pristopov na področju obravnave učencev z učnimi 

težavami v Sloveniji so bile sprejete z dokumentom Učne težave v osnovni šoli: koncept dela. 
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V njem je izpostavljen petstopenjski model odkrivanja, spremljanja in nudenja pomoči 

učencem z učnimi težavami (Magajna, Kavkler, Košir, 2011). Njegove stopnje, navedene v 

Konceptu dela (Magajna idr., 2008), so: 

1.) Pomoč učitelja pri pouku, dopolnilnem pouku ter v okviru podaljšanega bivanja in 

varstva – učitelj je tista oseba, ki je z učencem največ časa in zato je po navadi tudi 

prvi, ki odkrije težave in mu pomaga. Z dobro poučevalno prakso ter diferenciacijo in 

individualizacijo učnih zahtev, nalog, načinov pridobivanja, utrjevanja in preverjanja 

znanja, učnih pripomočkov nudi ustrezno pomoč. Posvetuje se tudi s šolsko 

svetovalno/specialno pedagoško  službo in sodeluje z učitelji v podaljšanem bivanju in 

varstvu. 

2.) Pomoč šolske svetovalne službe – če prilagoditve na prvi stopnji ne zadostujejo, se v 

projekt vključi šolska svetovalna služba. Svetovalni delavec dopolni diagnostično 

oceno, sodeluje s starši, svetuje učencu in učitelju, izvaja individualno ali skupinsko 

obliko pomoči. Začne se voditi učenčeva osebna mapa z mnenji, predstavitev učenca 

in vse prilagoditve in oblike pomoči.  

3.) Dodatna individualna in skupinska pomoč – kadar pomoč predhodnih stopenj ne 

zadostuje in se težave še vedno nadaljujejo, se učencu organizira dodatna individualna 

oz. skupinska pomoč. Šolska svetovalna služba, ki jo izvaja, opravi tudi dodatne 

diagnostične postopke, izvaja bolj specialne oblike pomoči, organizira zmerne 

prilagoditve, kot so prilagoditve oblik gradiva, dodatne razlage in ponazoritve, različni 

nivoji bralne in pisne zahtevnosti gradiv, drugačni načini predstavljanja rezultatov 

(Magajna, Kavkler, Košir, 2011). 

4.) Mnenje in pomoč zunanje ustanove – za učence, ki jim vsa dosedanja pomoč ne 

zadostuje, šola zaprosi ustrezno zunanjo specializirano ustanovo za dodatno strokovno 

mnenje. Ta lahko šoli dodatno svetuje, se vključi v neposredno pomoč učencu, učitelju 

in staršem.  

5.) Program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo – učenca z 

izrazitejšimi specifičnimi učnimi težavami se usmeri v izobraževalni program s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Dodatno strokovno pomoč, 

več prilagoditev in večjo intenzivnost pomoči izvaja specialni pedagog ali predmetni 

učitelj z dodatnim izpopolnjevanjem. V okviru postopka usmerjanja šola pripravi 

poročilo o otroku.  
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2.6.   MATEMATIČNE BESEDILNE NALOGE 

 

2.6.1. DEFINICIJE MATEMATIČNIH BESEDILNIH NALOG 

 

V literaturi so navedene različna poimenovanja besedilnih nalog, kot so problemske naloge, 

tekstna naloga, uporabna naloga, aritmetične besedilne naloge, matematični besedilni 

problemi. V tuji literaturi se pojavljata predvsem dva izraza, mathematical word problem –

MWP in arithmetic word problem – AWP. Vsem tem izrazom pa bi sama izpostavila osrednje 

tri skupne značilnosti: 

- matematičen – aritmetičen, 

- besedilni – jezikovni in 

- problem – naloga. 

Tako lahko iz vseh posameznih izrazov izpeljemo njihov pomen. Gre za besedilno – 

jezikovno podan problem, v katerem mora učenec poiskati potrebne manjkajoče podatke ter 

preko matematičnih, aritmetičnih računov priti do potrebnih rešitev. Kavkler (2011a) navaja, 

da pri matematičnih besedilnih problemih mora učenec šele skonstruirati račun z odkrivanjem 

manjkajočih informacij iz besedila in oblikovanjem računskega problema in šele z rešitvijo 

matematičnih besednih problemov najde manjkajoči podatek. Markovac (Čebular, 1996) 

definira besedilno nalogo kot logično strukturirano govorno celoto, ki vsebuje kvantitativne 

podatke v različnih odnosih, vsebuje pa tudi zahtevo, da se iz danih podatkov poišče neznano 

število ali velikost. Slovar Slovenskega knjižnega jezika (10. 12. 2011 s http://bos.zrc-

sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=besedilna+ naloga&hs=1) pa besedilno 

nalogo navaja kot besedilo s podatki o določenem stanju, na osnovi katerega je treba nastaviti 

račune in izračunati, kar se zahteva. Fuchs, Fuchs, Compton, Powell, Seethaler, Capizzi idr. 

(2006) so podali  opredelitev – lingvistično predstavljen problem, ki potrebuje aritmetično 

rešitev ter  proces pretvorbe verbalnega jezika v matematični jezik in obratno.  

           

Besedilne naloge so pomemben del matematičnega izobraževanja. Gre za prenos 

matematičnega znanja v vsakdanje življenjske situacije, s katerimi se srečujejo učenci. Da bi 

bili v realnih situacijah čim bolj učinkoviti, morajo šolarji razumeti matematične probleme in 

jih ustrezno rešiti, tega pa se lahko učijo skozi besedilne naloge. Za uspešno reševanje pa je 

potrebno dobro poznavanje vseh elementov matematičnega znanja (Kavkler, 2007): 

http://bos.zrc-sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=besedilna+%20naloga&hs=1
http://bos.zrc-sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=besedilna+%20naloga&hs=1
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 Konceptualno znanje – poznavanje matematičnih konceptov (razlika, vsota …), 

obvladovanje matematičnih pojmov ( kvadrat, pravokotnik …), ki so sestavni del vseh 

besedilnih nalog. 

 Problemsko znanje – razumevanje problemov in iskanje ustreznih strategij reševanja je 

osnova vseh besedilnih nalog. 

 Proceduralno znanje – upoštevanje ustreznih postopkov reševanja (strategija pisnega 

seštevanja, odštevanja, deljenja), preko njih pridemo do pravilnega končnega rezultata. 

 Deklarativno znanje – priklic dejstev (poštevanka, ustno računanje v manjšem obsegu 

…) omogoča ustrezne rešitve.  

 

Iz  podanih definicij lahko vidimo, da so za uspešnost potrebna tudi mnoga druga znanja in 

sposobnosti. Ni dovolj samo matematično znanje, ampak dobro jezikovno razumevanje, 

fleksibilno razmišljanje – logično mišljenje, dobra pozornost, spominske funkcije, zaznavne 

sposobnosti, organizacijske veščine itd. Zaradi širokega znanja, ki je potrebno, imajo mnogi 

učenci težave pri reševanju besedilnih nalog. Lahko so zelo uspešni pri reševanju simbolno 

predstavljenih računskih operacij (231 + 343 = ?) , pri besedni nalogi (Simon je prvi dan 

razdelil 231 letakov, drugi dan pa 343. Koliko letakov je razdelil v dveh dneh?) pa imajo 

velike težave, saj so za rešitev potrebne tudi druge spretnosti.  

 

Pomen besedilnih nalog in matematike nasploh je po Vogrincu  (Ferlinc, 1999) ta, da bi jo 

znali uporabljati v vsakdanjem življenju, kar pomeni, da: 

- učenec uporablja številske pojme, matematične zakonitosti, računske operacije ob 

predmetih in pojavih iz vsakdanjega življenja ter tako bolj razume in obvladuje svoje 

okolje; 

- hkrati z obvladovanjem svojega okolja spreminja tudi samega sebe; 

- spoznava smiselnost ukvarjanja z matematiko, ki mu poleg intelektualnih užitkov  

pomaga v vsakdanjem življenju.  
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2.6.2.  PROCESI, UDELEŽENI PRI REŠEVANJU BESEDILNIH NALOG 

 

Že iz samih definicij besedilne naloge je razvidno, da njeno uspešno reševanje od učenca 

zahteva obvladovanje mnogih spretnosti in tudi več znanja, kot reševanje aritmetičnih 

problemov. Številni avtorji so izpostavili naslednje karakteristike: 

 

 Jezikovne sposobnosti – je pomembna sposobnost, saj že ime besedilne naloge pove, 

da je njihove reševanje povezano tudi z jezikom. Učenec mora imeti dobro razvite 

tako receptivne kot ekspresivne sposobnosti. Bralne sposobnosti in bralno 

razumevanje sta osnova za dostop do informacij. Učenci z jezikovnimi težavami 

dosegajo pri reševanju matematičnih besedilnih nalog pomembno slabše rezultate od 

vrstnikov brez jezikovnih težav (Fuchs idr., 2006). Dobre receptivne spretnosti so 

pomembne že pri poslušanju in podajanju razlage ali narekovanju naloge učitelja 

učencem. Dobre ekspresivne zmožnosti pa se odražajo v tem, da učenec ustrezno 

izkaže svoje znanje in razumevanje z napisanim ali ustno podanim odgovorom. 

Učenec, ki ima takšne težave, težje oblikuje ustrezen odgovor, ne zna postaviti 

ustreznega vprašanja učitelju o tem, kaj ga muči in česa ne razume. Raziskave so 

pokazale, da so bralne težave napovedale učenčeve težave pri matematiki, medtem ko 

matematične težave niso prizadele učenčevega napredka pri branju (Vilenius- 

Tuohimaa, Aunola, Nurmi, 2008). 

 

 Delovni spomin – naj bi predstavljal pomemben dejavnik pri nudenju fleksibilnega in 

učinkovitega mentalnega prostora, ki povezuje in upravlja z različnimi procesi, ki so 

potrebni pri reševanju nalog, kot so predstava o problemu, razvijanje načrta za rešitev 

in izvrševanje načrta. Skozi celoten proces reševanja učenec operira z različnimi 

podatki, predstavami, odnosi med števili, ki jih mora ustrezno integrirati, povezati, 

predstaviti in izvršiti. Vse te funkcije aktivno potekajo v delovnem spominu. Med 

procesom izvrševanja poteka nadzor in koordinacija nad izvajanjem aritmetičnih 

operacij, povezuje podatke iz dolgoročnega spomina in shranjuje nove podatke nazaj v 

mrežo dolgoročnega spomina (Andersson, 2007). Učenec, ki ima težave na tem 

področju, podatkov iz besedila ne more ustrezno povezati v smiselno celoto, zato 

nastopijo težave pri razumevanju in zaradi neustreznih povezav napake pri uporabi 

računskih operacij, pri izračunu ali med izračunom samim ne ve, kako naprej. Zelo 
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pogosto se tudi zgodi, da učenec pri kompleksnih nalogah uspešno reši prvi korak, ne 

zna pa narediti koraka naprej (Geary, 2004).  

Baddeley in Hitch (1986 v Andersson, 2007,  Passolunghi, 2010) sta predstavila 

trikomponentni model delovnega spomina. Centralni eksekutiv je glavna, nadzorna 

komponenta, ki koordinira aktivnosti v delovnem spominu (preklaplja med 

operacijami, strategijami, se odziva na pomembne informacije in inhibira 

nepomembne, aktivira informacije iz dolgoročnega spomina). Podsistema 

artikulatorna zanka in vidno-prostorska skicirka sta odgovorni za shranjevanje, 

predstavo in obdelavo verbalnih (besedno formuliranje problemov, ustne razlage, 

dodatna vprašanja) in vizualnih informacij (diagrami, skice, sheme problemov). 

 

 Dolgoročni spomin – je shramba vseh podatkov in učenec za uspešno reševanje 

potrebuje hiter in natančen dostop do aritmetičnih dejstev in postopkov. Če se na tej 

poti pojavijo ovire, učenec uporabi napačen postopek reševanja (npr. pisno seštevanje, 

odštevanje, množenje, deljenje) ali pa prikličejo napačna aritmetična dejstva (npr. 

poštevanka). 

 

 Pozornost, zbranost, motivacija – pozornost in zbranost sta pomembni predvsem pri 

razbiranju pomembnih informacij iz besedilne naloge in ignoriranju nepomembnih 

podatkov (Fuchs idr., 2006). Besedilne naloge lahko včasih vsebujejo podatke, ki za 

pravilno rešitev niso pomembni in učenca zmedejo. Pozornost je potrebna tudi pri 

samem načrtovanju in izvajanju računskih operacij. Nezbranost med samim 

reševanjem lahko povzroči napačno izpisovanje podatkov iz naloge, napačno prebrane 

informacije in zato napake v razumevanju, napake pri izračunu. Slaba  motivacija, 

odpor do reševanja besedilnih nalog zmanjša pozornost in zbranost. Učenec, ki pa je 

pripravljen na vedno nove naloge in izzive, je samoiniciativen ter pripravljen vložiti 

dodaten trud v reševanje matematičnih besedilnih nalog, je pri reševanju bolj zbran, 

ignorira zunanje vplive, ki bi lahko motili njegovo koncentracijo in je zato tudi večkrat 

uspešen pri reševanju problemov (Kavkler, 2011a). Večkraten uspeh dviguje 

motivacijo.   

 

 Neverbalne spretnosti – vizualno-prostorski primanjkljaji – sposobnost 

prepoznavanja vizualno predstavljenih vzorcev se je izkazal kot napovedovalec 
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razvoja spretnosti v reševanju besedilnih nalog med prvošolci. Aritmetične besedilne 

naloge  vsebujejo vprašanje, ki zahteva uporabo računske operacije, ki pa od učenca 

zahteva konceptualno predstavo tega problema (Fuchs idr., 2006). Vizualizacija 

situacije v nalogi in njena nazorna predstava, kaj se s posameznimi predmeti, osebami 

dogaja, lahko učencem s slabšimi vizualnimi spretnostmi povzroča težave. Takšen 

učenec potrebuje dobro verbalno razlago in podrobnejši opis dogajanja. Težave se 

lahko pojavijo tudi pri razumevanju diagramov, skic in slik ob besedilnih nalogah in 

pri dejavnostih s predmeti.   

 

 Kognitivne sposobnosti – deklarativno, proceduralno in konceptualno znanje – 

predstavljajo razumevanje dejstev, pravil, postopkov reševanja, obvladovanje pojmov, 

razumevanje povezav med podatki v nalogi. Učenčeve težave se tako kažejo na 

področju številskih predstav in odnosov med števili, pri računanju uporabljajo 

počasnejše ali napačne postopke računanja (pisno odštevanje, seštevanje, množenje, 

deljenje), napačen priklic dejstev (poštevanka, računanje v obsegu do 20) in postopkov 

(prenosi desetic pri pisnem odštevanju ...), napačno razumevanje pojmov (skupaj, 

narazen, razdeliti, enakostraničen trikotnik, premica, daljica …) v besedilu. Raziskave 

so pokazale, da učenci s težavami pri matematiki zaradi razvojnega zaostanka v 

proceduralnih strategijah uporabljajo strategije nižjega reda (Kavkler, 2011a in 2007). 

 

 Metakognitivne sposobnosti – predstavljajo nadzor nad lastnim izvajanjem in 

izvedbo lastnih dejavnosti. Zajema tudi sposobnosti načrtovanja korakov reševanja, 

organiziranja, izbire ustrezne in primerne operacije, zavedanje lastnih napak in sprotno 

popravljanje ter učenje iz napak, spremljanje in modifikacijo lastne kognitivne 

dejavnosti (Kavkler, 2011a). Učenec, ki je uspešen med samim reševanje besedilne 

naloge, nadzira svoje odločitve, dejanja in jih prilagaja novim situacijam. Je sposoben 

analizirati svoj izdelek, poiskati napake ter jih popraviti. Učenec, ki ima kognitivne 

veščine slabše razvite, ima težave pri organizaciji, kako se lotiti naloge, težje sledi 

specifičnim navodilom in izvaja naloge z več koraki, ne prepozna lastnih napak in 

naloge ne preveri.  

 

Lucangeli, Tressoldi in Cendron (1998) so v svoji raziskavi kot najpomembnejše kognitivne 

in metakognitivne sposobnosti, ki so potrebne za rešitev matematične besedilne naloge, 
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izpostavili: razumevanje pomembnih informacij v besedilu naloge, sposobnost dobre vizualne 

predstave podatkov v nalogi, sposobnost prepoznati strukturo problema v nalogi, zmožnost 

izbrati pravilne korake za uspešno rešitev problema in dobra sposobnost lastne evalvacije 

postopka, ki je pripeljal do rešitve. Pressley in Montague (1990 in 1992 v Lucangeli idr., 

1998) sta izpostavila predvsem vlogo kontrole nad izvajanimi procesi, kot so: nadzorovanje 

razumevanja besedilne naloge (ali nalogo pravilno razume), nadzor nad načrtom izvajanja (ali 

je izbral prave strategije, korake za reševanje) in evalvacija dobljenega rezultata (ali je končni 

rezultat  ustrezen).   

 

 

2.6.3.  POTEK REŠEVANJA BESEDILNIH NALOG – MODELI REŠEVANJA 

 

Problem, ki se pogosto pojavlja v praksi, je lahko, da učenec zelo dobro obvlada računanje – 

simbolne probleme, velike težave pa mu povzroča reševanje besedilnih nalog. Že samo po 

sebi se torej ponuja, da gre pri reševanju teh dveh problemov za različne procese in ni 

stoodstotnega zagotovila, da dobro reševanje simbolnih problemov (643 – 362 = ?) pomeni 

tudi dobro reševanje besedilnih nalog (Alen je zadel na lotu znesek v višini 643 €. Plačal je 

davek v višini 362 €. Koliko denarja mu je ostalo?). Proces reševanja matematičnih besedilnih 

nalog lahko razdelimo v določeno število stadijev, znotraj vsakega stadija pa razlikujemo 

različne kognitivne procese, pri čemer vsak proces označuje določen tip splošnih ali 

specifičnih spoznanj, ki so nujna, da pridemo do rešitve (Passolunghi, 2010).  

Rada bi se osredotočila predvsem na določanje in prepoznavanje teh stadijev, ki omogočajo, 

da učenec pride do rešitve. Želim predstaviti, kateri so ti stadiji, faze, kako si sledijo in kaj 

lahko povzroči slabše delovanje posamezne faze. Razumevanje in poznavanje vseh teh 

stopenj pa omogoča boljše spopadanje in razumevanje problemov pri reševanju besedilnih 

nalog.  

 

2.6.3.1.  Mayerjev model  
 

Po Mayerju (Passolunghi, 2010, str. 69) je proces reševanja matematične besedilne naloge 

razdeljen na dva glavna stadija in dve podfazi, ki sledita glavnima stadijema. Prvi stadij 
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poimenuje »kodiranje problema«, ki zajema dve fazi – prevajanje in povezovanje 

(integracija). Ta del zajema samo jezikovno reševanje naloge in se ne nanaša na računski del 

reševanja.  

 

Med procesom prevajanja učenec vsako besedo, trditev prevede v semantično reprezentacijo 

– predstavo pomena. Tako nastaja notranja reprezentacija – notranja slika naloge. Pri tem sta 

prisotni dve operaciji, ki omogočata korektno, natančno notranjo predstavo problema. Prva je 

»operacija lingvističnega (jezikovnega) tipa«, pri kateri je pomembno razumevanje pomena 

vsake posamezne besede, torej dobro obvladovanje besedišča. Druga pa je »operacija 

semantičnega tipa«, kjer mora učenec poznati pomen posamezne besede glede na celotno 

besedilo, torej, kaj ta beseda pomeni za to konkretno nalogo:  

Na smučišču so prodali prvi dan 350 kart in drugi dan 410 kart. Koliko kart so prodali v obeh 

dneh?« ali pa »Na smučišču so drugi dan prodali 410  kart, kar je 60 več kot prvi dan. Koliko 

kart so prodali prvi dan? 

 V tem primeru beseda »prodati« sama po sebi še ne pove, katero računsko operacijo bo moral 

izbrati otrok.  

 

V procesu »povezovanja (integracije)« učenec združi posamezne dele besedila, besede v 

celoto in s tem dopolni notranjo reprezentacijo problema. V zgornjem primeru naloge je 

potrebno pogledati celotno besedilo, vse besede, saj nam celota razkrije razlike med prvo in 

drugo nalogo. Tako učenec pridobi, integrira različne dele problema v enovito strukturo. 

Učenec pa lahko hitreje in učinkoviteje poveže informacije v celoto, strukturo, če pozna tip 

naloge oz. če mu je struktura naloge poznana. Mayer in sodelavci (1983, 1984 v Passolunghi, 

2010) so pri tem izpostavili, da je naloge, ki se pogosteje uporabljajo v učbenikih, delovnih 

zvezkih, lažje povezati, integrirati v celoto in reprezentirati v spominu, kot pa probleme, ki se 

pojavljajo redkeje in so za učence povsem novi. Znane naloge tako omogočajo hitrejšo 

povezavo in učenec tako hitreje ve, kaj naloga od njega zahteva oz. kako, na kakšen način jo 

mora rešiti. Različne študije so pri tem izpostavile vlogo »procesa kategorizacije oz. 

razvrščanja«. Ta proces omogoča prepoznavo notranje strukture besedila, »matematične« 

sheme besedila (Passolunghi, 2010). Učenec določi, kateremu tipu, kategoriji  naloge pripada 

posamezen problem in katere aritmetične operacije so potrebne, da pride do rešitve: 

Jana  kupuje cvetne čebulice za svoj vrtu. Čebulice tulipanov pakiraj v škatlah po 6 in narcise 

v pakiranjih po 4. Kolikšno je najmanjše števil čebulic, ki jih mora kupit, če želi imeti enako 

število tulipanov in narcis? 
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ter  Hervis prodaja golf žogice v pakiranjih po 5, Giga Sport  pa prodaja v paketih po 12. Obe 

trgovini prodata enako število golf žogic ta teden. Katero je najmanjše število žogic, ki bi jih 

lahko obe trgovini prodali? 

Nalogi se razlikujeta v besedni strukturi, imata pa enako notranjo strukturo, torej obe nalogi 

rešimo na enak način.  

 

 Drugi glavni stadij se imenuje »proces iskanja« rešitve, v katerem se skrivata dve fazi – 

načrtovanje in izračun.      

 

»Proces načrtovanja« temelji na tem, da ko učenec prepozna notranjo strukturo naloge, 

poišče ustrezno pot do rešitve. Proces planiranja po Mayerju zajema strateško znanje, ki 

predstavlja izbiro in načrtovanje ustreznega načina reševanja naloge. Potrebno je vedeti, 

katere računske operacije mora učenec izbrati za ustrezno rešitev, kateri so koraki reševanja, 

kaj je potrebno izračunati najprej in kaj na koncu. Mayer za uspešno reševanje izpostavlja dva 

potrebna pogoja. Kot prvega navaja »sposobnost ustvariti podcilje, ne da bi direktno delovali 

nanje«. Posameznik mora pri reševanju upoštevati potrebne korake, posamezne cilje, ki so za 

reševanje naloge prednostni. Le korektno izvedeni podcilji dajo končen uspešen cilj. Kot 

drugi potrebni pogoj pa je naveden »delovni spomin kot zadosten vir«, ki omogoča dostop in 

priklic vseh ustreznih podatkov. Le neokrnjen delovni spomin omogoča aktivno izvajanje, 

reševanje in povezavo med posameznimi podatki, potrebnimi za reševanje.  

             

Zadnja je »faza izračuna«, v kateri učenec praktično uporabi procese računanja, da doseže 

posamezne podcilje in nato končni rezultat. Pri tem je osnova ustrezno znanje osnovnih 

računskih operacij in postopkov računanja. Ta faza je pri reševanju besedilnih nalog najbolj 

»vidna«. Napake v tem delu procesa so takoj opazne, medtem ko so ostale faze veliko bolj 

»nevidne«, saj se dogajajo v posameznikovi glavi in jim ni posvečeno toliko pozornosti.  

 

 

2.6.3.2.  Metakognitivni procesi Brownove  

 

Mnogi raziskovalci, ki so se ukvarjali z reševanjem besedilnih nalog, so opisovali in 

pripisovali velik vpliv pri njihovem uspešnem reševanju tudi dobro razvitim sposobnostim 

metakognitivnega tipa. Kot že predhodno opisano, »metakognicija zajema refleksijo o 

lastnem umu in kontrolo uma nad samim seboj« (Passolunghi, 2010). Dobri reševalci, ki 
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imajo te sposobnosti ustrezno razvite, tako razmišljajo na bolj fleksibilen način, hitreje 

prepoznajo strukturo naloge, hitro predvidijo in izberejo najbolj ustrezne korake reševanja in 

so zato pri reševanju besedilnih nalog zelo uspešni. 

 

Ann Brown (1978, v Passolunghi, 2010, str. 70) je zajela in predstavila nekaj metakognitivnih 

kontrolnih procesov, ki so pomembni in visoko povezani z uspešnostjo pri matematiki in pri 

reševanju problemov. Izpostavila je naslednje sposobnosti: 

- predvidevanje – predvideti, ali je posameznik sposoben rešiti problem (Ali morda ne 

vsebuje računskih operacij, ki jih učenec še ni spoznal, ali so podatki v nalogi logični 

in rešljivi, ali so podani vsi potrebni podatki za reševanje, učenec lahko tako pridobi 

potrebne podatke in se izogne frustracijam ob neuspešnem reševanju.); 

- načrtovanje – pripraviti načrt reševanja (Pripraviti morebitno skico, izpisati pomembne 

podatke, katero računsko operacijo naloga zahteva, kateri je prvi korak reševanja, 

katere podatke moram uporabiti.); 

- monitoring – nadzorovati proces reševanja (Ali se uporabljajo pravilni podatki, 

računske operacije, ali računske operacije izvaja pravilno, ali so vključeni vsi potrebni 

podatki, so koraki pravilni.); 

- vrednotenje – ovrednotiti dosežen rezultat (Ali je končni rezultat smiseln glede na vse 

podatke in računske operacije, ali sem dobil to, kar je naloga spraševala, kako zelo sem 

prepričan, da je naloga pravilno narejena.). 
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3. EMPIRIČNI DEL RAZISKAVE  
 

 

3.1. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA, NAMEN IN CILJI 

RAZISKOVANJA 

 

3.1.1. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

 

V Sloveniji 80 % učencev dosega temeljne matematične kompetence (OECD – PISA 2009, 

2011). Koncept dela Učne težave v osnovni šoli (Magajna idr., 2008) med najpogostejšimi 

ovirami, s katerimi so povezane učne težave pri matematiki, opredeljuje tudi primanjkljaje, 

povezane s procesi in strategijami reševanja besednih problemov. Te težave vplivajo na 

pojmovanje besednih problemov in pretvorbo informacij besednega problema v matematični 

jezik.  

 

Učenci se v šoli spopadajo z matematičnimi besednimi problemi, ki nekaterim predstavljajo 

izziv, drugim pa velik odpor. Vzroki za te težave so lahko zelo različni in kompleksni, od 

jezikovnih, aritmetičnih, spominskih, težav v pozornosti itd., in tako bi se morali lotiti tudi 

reševanja teh težav. V diplomskem delu so me zanimali procesi, strategije in metode pri 

reševanju besedilnih nalog, ki bi učencem z različno stopnjo težav pri reševanju matematičnih 

besedilnih nalog pomagali pri spopadanju z njimi.  

 

 

3.1.2. NAMEN IN CILJI RAZISKOVANJA 

 

Namen diplomskega dela je ugotoviti, kakšne so razlike med posameznimi skupinami 

učencev z učnimi težavami in brez učnih težav pri reševanju matematičnih besedilnih nalog, 

ter poiskati možnosti izboljšanja njihove uspešnosti z ustreznimi strategijami in metodami v 

okviru petstopenjskega modela dela z učenci z učnimi težavami.  

 

Dva glavna cilja ter podcilji raziskovalnega dela so: 
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1. Oceniti razlike med učenci, ki na petstopenjskem modelu pomoči potrebujejo 

primarne ukrepe pomoči (80 %), in učenci, ki potrebujejo sekundarne ter terciarne  

ukrepe pomoči (20 %) pri reševanju matematičnih besedilnih nalog.  

- Oceniti razlike med učenci, ki na petstopenjskem modelu pomoči potrebujejo 

primarne ukrepe pomoči, in učenci, ki potrebujejo sekundarne in terciarne ukrepe 

pomoči, pri reševanju matematičnih besedilnih nalog. 

- Oceniti razlike med učenci, ki na petstopenjskem modelu pomoči potrebujejo 

primarne ukrepe pomoči, in učenci, ki potrebujejo sekundarne in terciarne ukrepe 

pomoči, pri reševanju 10-minutnega matematičnega testa. 

- Oceniti razlike med učenci, ki na petstopenjskem modelu pomoči potrebujejo 

primarne ukrepe pomoči, in učenci, ki potrebujejo sekundarne in terciarne ukrepe 

pomoči, pri reševanju 5-minutnega testa sestavljanja računov. 

 

2. Oceniti razlike med učenci, ki na petstopenjskem modelu pomoči potrebujejo 

sekundarne  ukrepe pomoči (15 %), in učenci, ki potrebujejo terciarne ukrepe pomoči 

(5 %).  

- Oceniti razlike med učenci, ki na petstopenjskem modelu pomoči potrebujejo 

sekundarne ukrepe pomoči, in učenci, ki potrebujejo terciarne ukrepe pomoči, pri 

reševanju matematičnih besedilnih nalog. 

- Oceniti razlike med učenci, ki na petstopenjskem modelu pomoči potrebujejo 

sekundarne ukrepe pomoči, in učenci, ki potrebujejo terciarne ukrepe pomoči, pri 

reševanju 10-minutnega matematičnega testa.  

- Oceniti razlike med učenci, ki na petstopenjskem modelu pomoči potrebujejo 

sekundarne ukrepe pomoči, in učenci, ki potrebujejo terciarne ukrepe pomoči, pri 

reševanju 5-minutnega testa sestavljanja računov. 

 

3. Poiskati primerne strategije, treninge za uspešnost pri reševanju matematičnih 

besedilnih nalog na vseh stopnjah petstopenjskega modela dela z učenci z učnimi 

težavami.  
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3.2. HIPOTEZE IN RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 

 

3.2.1. HIPOTEZE: 

 

1. Med skupino učencev, ki na petstopenjskem modelu potrebujejo primarne ukrepe 

pomoči, in učenci, ki potrebujejo sekundarne ter terciarne ukrepe pomoči, obstajajo pri 

reševanju matematičnih besedilnih nalog statistično pomembne razlike.  

 

2. Med skupino učencev, ki na petstopenjskem modelu potrebujejo primarne ukrepe 

pomoči, in učenci, ki potrebujejo sekundarne ter terciarne ukrepe pomoči, obstajajo pri 

reševanju 10-minutnega testa statistično pomembne razlike.  

3. Med skupino učencev, ki na petstopenjskem modelu potrebujejo primarne ukrepe 

pomoči, in učenci, ki potrebujejo sekundarne ter terciarne ukrepe pomoči, obstajajo pri 

reševanju 5-minutnega testa sestavljanja računov statistično pomembne razlike. 

4. Med skupino učencev, ki na petstopenjskem modelu pomoči potrebujejo sekundarne 

ukrepe pomoči, in učenci, ki potrebujejo terciarne ukrepe pomoči, obstajajo pri 

reševanju matematičnih besedilnih nalog statistično pomembne razlike. 

5. Med skupino učencev, ki na petstopenjskem modelu pomoči potrebujejo sekundarne 

ukrepe pomoči, in učenci, ki potrebujejo terciarne ukrepe pomoči, obstajajo pri 

reševanju 10-minutnega testa statistično pomembne razlike.  

6. Med skupino učencev, ki na petstopenjskem modelu pomoči potrebujejo sekundarne 

ukrepe pomoči, in učenci, ki potrebujejo terciarne ukrepe pomoči, obstajajo pri 

reševanju 5-minutnega testa sestavljanja računov  statistično pomembne razlike. 

 

 

3.2.2. RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 

 

Katere strategije reševanja matematičnih besedilnih nalog so potrebne na posamezni stopnji 

petstopenjskega modela pomoči za učence z učnimi težavami, ki potrebujejo primarne, 

sekundarne in terciarne ukrepe pomoči.  
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3.3. OPIS RAZISKOVALNE METODOLOGIJE 

 

3.3.1. OPIS VZORCA 

 

Vzorec je bil pridobljen v okviru projekta Uspešnost reševanja matematičnih besednih 

problemov pri učencih z in brez učnih težav pri matematiki v Sloveniji in Italiji (Kavkler, 

Babuder, Passolunghi, Magajna, 2011c), na štirih osnovnih šolah v štirinajstih razredih. 

Vključenih je bilo 233 učencev petih razredov. Na podlagi rezultatov testa besedilnih 

problemov (1. kriterij – število točk pravilno rešenih nalog, 2. kriterij – število točk pravilno 

izbranih operacij) sem učence razporedila v štiri skupine glede na 5-stopenjski model pomoči, 

in sicer: 

- 5 % učencev z najnižjimi dosežki (12 učencev, ki bi na podlagi hierarhijskega 

modela pomoči potrebovali individualno dodatno strokovno pomoč in podporo – 

terciarne ukrepe pomoči – TUP); 

- 15 % učencev z nizkimi dosežki (35 učencev, ki bi na podlagi hierarhijskega 

modela pomoči potrebovali usmerjeno individualno ali skupinsko pomoč in 

podporo – sekundarne ukrepe pomoči – SUP); 

- 20 % učenec – združen vzorec 5 % in 15 % učencev z nizkimi dosežki (47 

učencev, ki bi na podlagi hierarhijskega modela pomoč potrebovali ali 

individualno dodatno strokovno pomoč in podporo ali pa usmerjeno individualno 

ali skupinsko pomoč in podporo – terciarni in sekundarni ukrepi pomoči – TSUP); 

- 80 % učencev s povprečnimi do zelo dobrimi dosežki (186 učencev, ki bi na 

podlagi hierarhijskega modela pomoči potrebovali univerzalno podporo in pomoč, 

torej dobro poučevano prakso z individualizacijo in diferenciacijo  – primarni oz. 

preventivni ukrepi pomoči – PUP). 

 

                           5 %   (12 učencev)    

                                                                                      20 % (47 učencev) 

                                               15 % (35 učencev) 

                                                         80 % (186 učencev) 

 

Shema: Hierarhijski model obravnave učencev z učnimi težavami 
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3.3.2. MERSKI INŠTRUMENTI 

 

Uporabljeni so bili naslednji merski inštrumenti, ki so jih reševali vsi učenci:  

- Test matematičnih besedilnih nalog (Passolunghi in Bizzaro, 2011 v Kavkler idr., 

2011c), ki je sestavljen iz 9 besedilnih nalog. Štiri naloge so enostavne, pet nalog je 

sestavljenih. Ocenjevanje je sestavljeno iz dveh delov, iz števila točk, doseženih za 

pravilno rešeno nalogo (maks. 9 točk), ter števila točk, doseženih za pravilno izbiro 

operacije v vsaki nalogi (4 naloge vredne 1 točko, 3 naloge vredne 2 točki in 2 nalogi 

vredni 3 točke, maksimalno število točk, ki jih učenec lahko doseže za pravilno 

izbrane operacije, je torej 16 točk). 

- 10-minutni matematični test za ugotavljanje avtomatizacije aritmetičnih dejstev in 

postopkov (Kavkler, Magajn in Tancig, 1996 v Kavkler idr., 2011c) je sestavljen iz 62 

računov. Ocenjevanje je sestavljeno iz dveh delov, iz števila pravilno rešenih računov 

(maks. 62 točk) ter iz števila doseženih točk (26 enostavnih računov vrednih 1 točko, 

17 sestavljenih računov vrednih 2 točki in 19 sestavljenih računov vrednih 3 točke, 

maksimalno število doseženih točk je tako 117).  

- 5-minutni test sestavljanja računov na določen rezultat, s katerim merimo sposobnost 

fleksibilne uporabe aritmetičnega znanja (Kavkler, Magajn in Tancig, 1996 Kavkler, 

2011c). Tudi tukaj je bilo ocenjevanje razdeljeno na dva dela, iz števila pravilnih 

rešitev (1 točka za pravilno napisan račun) ter iz števila točk vrednosti računov 

(uporabljena le operacija seštevanja ali odštevanja – 1 točka,  uporabljena le operacija 

množenja ali deljenja – 2 točki, uporabljeni dve ali več aritmetični operaciji – 3 točke).  

 

3.3.3. POTEK RAZISKAVE 

 

V raziskavo je bilo vključenih 233 učencev petih razredov, 4 osnovnih šol, 14 razredov. 

Testirani so bili v oktobru 2011. Testiranje je potekalo skupinsko z učiteljem v razredu. Glede 

na dosežke pri reševanju besedilnih nalog sem jih razvrstila v dve primerjalni skupini 

(osnovna skupina –  80 % in 20 %). Skupino 20 % učencev z najnižjimi dosežki pri reševanju 

matematičnih besedilnih nalog  sem  razdelila še na 15 % in 5 % učencev z najnižjimi 

dosežki.  
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3.3.4. STATISTIČNA OBDELAVA PODATKOV 

 

Dobljene rezultate merskih inštrumentov sem predstavila z metodami deskriptivne statistike. 

Razlike med posameznimi podskupinami (80 % in 20 % ter 15 % in 5 %) sem testirala s             

t-testom. Za obdelavo podatkov in razporeditev učencev v skupine sem uporabljala programe 

Microsoft Word, Microsoft Excel in program SPSS.  
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4. REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

4.1. KVANTITATIVNA ANALIZA PODATKOV 

 

4.1.1. REZULTATI TESTA BESEDNIH PROBLEMOV 

 

 

Tabela 1: Opisna statistika rezultatov testa matematičnih besedilnih nalog 

spremenljivka skupina 

učencev 

N M SD standardna 

napaka M 

besedilne 

naloge – št. 

točk pravilno 

rešenih nalog 

5 % 12 ,67 ,492 ,142 

15 % 35 2,17 ,514 ,087 

20 % 47 1,79 ,832 ,121 

80 % 186 4,91 1,413 ,104 

besedilne 

naloge – št. 

točk pravilno 

izbranih 

računskih 

operacij 

5 % 12 3,00 1,651 ,477 

15 % 35 4,03 1,599 ,270 

20 % 47 3,77 1,658 ,242 

80 % 186 7,63 2,377 ,174 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda:  

N –  numerus, M – aritmetična sredina, SD – standardni odklon 
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Tabela 2: Testiranje homogenosti variance in rezultati t-testa za število točk pravilno rešenih 

besedilnih  nalog 

spremen- 

ljivka  

testiranje 

med 

skupinama 

 Levenov test 

homogenosti 

varianc 

t df P (2-

tailed) 

F P 

besedilne 

naloge – 

št. točk 

pravilno 

rešenih 

nalog 

20 % in 80 % 

 

privzeti 

enaki 

varianci 

19,787 ,000 -14,506 231 ,000 

privzeti 

različni 

varianci 
  

-19,555 121,392 ,000 

5 % in 15 %  privzeti 

enaki 

varianci 

,408 ,526 -8,845 45 ,000 

 privzeti 

različni v.   
-9,035 19,848 ,000 

 

 

 

 

Iz tabele 2, v kateri so podatki o testiranju homogenosti variance in t-test za število točk 

pravilno rešenih besedilnih nalog, je razvidno, da so v številu točk pravilno rešenih besedilnih 

nalog med učenci z visokimi dosežki (primarni ukrepi pomoči – PUP, 80 %) in učenci z 

nizkimi dosežki (sekundarni in terciarni ukrepi pomoči – STUP, 20 %) prisotne statistično 

pomembne razlike. Skupina učencev s PUP dosega statistično pomembno višje rezultate in je 

v povprečju pravilno izračunala skoraj 5 od 9 besedilnih nalog (razpon doseženih točk je od 3 

do 9 točk), skupina učencev s STUP pa tri naloge manj, torej samo dve (razpon doseženih 

točk je od 0 do 3 točke). 

 

Iz tabele 2, v kateri so podatki o testiranju homogenosti variance in t-test za število točk 

pravilno rešenih besedilnih nalog, je razvidno, da so v številu točk pravilno rešenih 

matematičnih besedilnih nalog med učenci, ki sodijo v skupino učencev s sekundarnimi 

ukrepi pomoči (SUP, 15 %), in učenci, ki sodijo v skupino s terciarnimi ukrepi pomoči (TUP, 

5 %), prisotne statistično pomembne razlike. Polovica skupine učencev s TUP je pravilno 

rešila eno nalogo, druga polovica pa nobene naloge. Skupina učencev s SUP je večinoma 

pravilno rešila dve nalogi (razpon doseženih točk od 1 do 3). Med skupinama učencev so torej 

statistično pomembne razlike v zmožnosti reševanja besedilnih nalog. 

Legenda:  

F –  vrednost Levenovega testa, P –  statistična značilnost, t – vrednost t- testa, df  – definicijsko 

območje, P(2-tailed) – statistična značilnost 
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Tabela 3: Testiranje homogenosti variance in rezultati t-testa za število točk pravilno 

izbranih operacij 

 

spremenljiv

ka  

 

testiranje 

med 

skupinama 

 Levenov test 

homogenosti 

varianc 

 

t 

 

df 

 

P (2-

tailed) 

F P 

besedilne  

naloge – št. 

točk 

pravilno 

izbranih 

operacij 

20 % in 80 % 

 

privzeti 

enaki 

varianci 

7,491 ,007 -10,522 231 ,000 

privzeti 

različni 

varianci 
  

-12,978 99,520 ,000 

5 % in  

15 % 

privzeti 

enaki 

varianci 

,193 ,662 -1,907 45 ,063 

privzeti 

različni 

varianci 
  

-1,877 18,590 ,076 

 

 

 

Iz tabele 3, v kateri so podatki o testiranju homogenosti variance in t-test za število točk 

pravilno izbranih operacij v številu točk pravilno izbranih operacij, je razvidno, da so med 

učenci z visokimi dosežki (primarni ukrepi pomoči – PUP, 80 %) in učenci z nizkimi dosežki 

(sekundarni in terciarni ukrepi pomoči – STUP, 20 %) prisotne statistično pomembne razlike. 

Skupina učencev s PUP je v povprečju pravilno uporabila skoraj 8 od 16 operacij (razpon 

doseženih točk od 4 do 14), kar je statistično pomembno boljše od rezultatov skupine učencev 

s STUP, ki  pa so v povprečju pravilno izbrali štiri operacije (razpon doseženih točk je od 0 do 

8). 

              

Iz tabele 3, v kateri so podatki o testiranju homogenosti variance in t-test za število točk 

pravilno izbranih operacij v številu točk pravilno izbranih operacij, je razvidno, da je med 

učenci, ki sodijo v skupino učencev s sekundarnimi ukrepi pomoči (SUP, 15 %), in učenci, ki 

sodijo v skupino s terciarnimi ukrepi pomoči (TUP, 5 %), prisotna razlika, ki pa ni statistično 

pomembna. Skupina učencev s TUP je pravilno uporabila tri računske operacije (razpon 

Legenda:  

F –  vrednost Levenovega testa, P –  statistična značilnost, t – vrednost t- testa, df – definicijsko 

območje, P(2-tailed) – statistična značilnost 
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doseženih točk od 0 do 5), skupina učencev s SUP pa štiri (razpon točk od 1 do 8). Med njimi 

pri izbiri ustrezne računske operacije ni statistično pomembne razlike.  

 

Če rezultate primerjam z lestvico matematične pismenosti iz raziskave PISA 2009 (OECD 

PISA 2009, 2011, str. 80), vidim, da lahko skupino učencev s primarnimi ukrepi pomoči 

uvrstim od druge do šeste ravni lestvice matematične pismenosti. V raziskavi te ravni dosega 

80 % slovenskih učencev in za njih velja, da so sposobni prepoznati situacije in kontekste, 

uporabljajo osnovne postopke, kar jim omogoča doseganje temeljne in tudi višje ravni 

matematične pismenosti. Na prvo raven matematične pismenosti bi lahko uvrstila mojo 

skupino učencev s sekundarnimi ukrepi pomoči, ki jo dosega 94 % slovenskih učencev. Za 

njih je značilno, da uspešno odgovarjajo na jasna in preprosta vprašanja, v katerih so jasno 

predstavljene vse informacije in so sposobni izvesti rutinske postopke po neposrednih 

navodilih v preprosti situaciji. Učence s terciarnimi ukrepi pomoči bi uvrstila pod prvo ravnjo 

matematične pismenosti, ki je v Sloveniji ne dosega 7 % učencev.  

 

 

4.1.2. REZULTATI 10-MINUTNEGA MATEMATIČNEGA TESTA 

 

Tabela 4: Opisna statistika rezultatov 10-minutnega matematičnega testa 

spremenljivka skupina 

učencev 

N M SD standardna 

napaka M 

10-minutni 

test – število 

pravilnih 

rešitev 

5 % 12 31,50 7,880 2,275 

15 % 35 39,46 8,988 1,519 

20 % 47 37,43 9,320 1,359 

80 % 186 49,24 8,787 ,644 

10-minutni 

test – število 

doseženih 

točk 

5 % 12 51,08 12,937 3,734 

15 % 35 65,31 17,168 2,902 

20 % 47 61,68 17,240 2,515 

80 % 186 86,94 18,318 1,343 

 

  Legenda:  

N –  numerus, M – aritmetična sredina, SD – standardni odklon 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                           Barbara Kaučič, diplomsko delo 

38 
 

Tabela 5: Testiranje homogenosti variance in rezultati t-testa za število pravilnih rešitev na 

10-minutnem testu 

 

spremenljivka  

 

testiranje 

med 

skupinama 

 

 Levenov test 

homogenosti 

varianc 

 

t 

 

df 

 

P (2-

tailed) 

F P 

10-minutni 

test – število 

pravilnih 

rešitev 

20 % in  

80 % 

 

privzeti 

enaki 

varianci 

,082 ,775 -8,136 231 ,000 

privzeti 

različni 

varianci 

  
-7,855 68,132 ,000 

5 % in  

15 % 

privzeti 

enaki 

varianci 

,174 ,679 -2,725 45 ,009 

privzeti 

različni 

varianci 

  
-2,909 21,611 ,008 

 

 

 

Iz tabele 5, v kateri so podatki o testiranju homogenosti variance in t-test za število pravilnih 

rešitev na 10-minutnem testu, je razvidno, da so v številu pravilno rešenih računov na 10-

minutnem matematičnem testu med učenci z visokimi dosežki (primarni ukrepi pomoči – 

PUP, 80%) in učenci z nizkimi dosežki (sekundarni in terciarni ukrepi pomoči – STUP, 20 %) 

prisotne  statistično pomembne razlike. Skupina učencev s PUP je v povprečju pravilno 

izračunala 49 računov (razpon rezultatov 21 do 62 pravilno rešenih računov) od 62 možnih, 

skupina učencev s STUP pa 37 računov (razpon rezultatov od 20 do 57) in imajo slabše 

avtomatizirana aritmetična dejstva.  

              

Iz tabele 5, v kateri so podatki o testiranju homogenosti variance in t-test za število pravilnih 

rešitev na 10-minutnem testu, je razvidno, da so med skupino učencev, ki potrebujejo 

sekundarne ukrepe pomoči (SUP, 15 %), in skupino učencev, ki potrebujejo terciarne ukrepe 

pomoči (TUP, 5 %), prav tako prisotne statistično pomembne razlike med njimi. Skupina 

učencev s SUP je v povprečju pravilno rešila 40 od 62 računov (razpon rezultatov 21 do 57) 

in kažejo statistično pomembne boljše zmožnosti uporabe aritmetičnega znanja kot skupina 

Legenda:  

F –  vrednost Levenovega testa, P –  statistična značilnost, t – vrednost t- testa, df – definicijsko 

območje, P(2-tailed) – statistična značilnost 

 

  

 

t – 

df –  

 P(2-tailed) -  
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učencev s TUP, ki je v povprečju pravilno izračunala 32 računov (razpon rezultatov od 20 do 

45). 

 

Tabela 6: Testiranje homogenosti variance in rezultati t-testa za število doseženih točk  na 

10-minutnem testu 

 

spremenljivka  

 

testiranje 

med 

skupinama 

 

 Levenov test 

homogenosti 

varianc 

 

t 

 

df 

 

P (2-

tailed) 

F P 

10-minutni 

test – število 

doseženih 

točk 

20 % in  

80 % 

 

privzeti 

enaki 

varianci 

1,231 ,268 -8,544 231 ,000 

privzeti 

različni 

varianci 

  
-8,860 74,482 ,000 

5 % in  

15 % 

privzeti 

enaki 

varianci 

,779 ,382 -2,620 45 ,012 

privzeti 

različni 

varianci 

  
-3,009 25,310 ,006 

 

 

 

Iz tabele 6, v kateri so podatki o testiranju homogenosti variance in t-test za število doseženih 

točk na 10-minutnem testu, je razvidno, da so v številu doseženih točk na 10 minutnem 

matematičnem testu med učenci z visokimi dosežki (primarni ukrepi pomoči – PUP, 80 %) in 

učenci z nizkimi dosežki (sekundarni in terciarni ukrepi pomoči – STUP, 20 %) prisotne 

statistično pomembne razlike med njimi. Skupina učencev s PUP je v povprečju dosegla 87 

od 117 točk, skupina učencev s STUP pa 62 točk. Skupina učencev s STUP je v povprečju 

pravilno rešila 20 od 26 računov za 1 točko, 10 od 17 računov za 2 točki in 7 od 19 računov 

za 3 točke, razpon točk se giblje od 34 do 104 točke od 117 možnih. Skupina učencev s PUP 

je v povprečju pravilno rešila 23 od 26 računov za 1 točko, 14 od 17 računov za 2 točki in 12 

od 19 računov za 3 točke, razpon točk se giblje od 36 do 117, kar je pomembno višji dosežek.  

 

Legenda:  

F –  vrednost Levenovega testa, P –  statistična značilnost, t – vrednost t- testa, df – definicijsko 

območje, P(2-tailed) – statistična značilnost 

 

  

 

t – 

df –  

 P(2-tailed) -  
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Iz tabele 6, v kateri so podatki o testiranju homogenosti variance in t-test za število doseženih 

točk na 10-minutnem testu, je razvidno, da so med skupino učencev, ki potrebujejo 

sekundarne ukrepe pomoči (SUP, 15 %), in skupino učencev, ki potrebujejo terciarne ukrepe 

pomoči (TUP, 5 %), prisotne statistično pomembne razlike med njimi. Skupina učencev s 

SUP je v povprečju dosegla 65 od 117 točk, skupina učencev s TUP pa 51 točk, kar kaže na 

pomembno slabše razvito avtomatizacijo aritmetičnih veščin. Skupina učencev s TUP je v 

povprečju pravilno izračunala 17 od 26 računov za 1 točko, 9 od 17 računov za 2 točki in 5 od 

19 računov za 3 točke, razpon doseženih točk se giblje od 34 do 73. Skupina učencev s SUP 

ja v povprečju pravilno izračunala 21 od 26 računov za 1 točko, 11 od 17 računov za 2 točki 

in 7 od 19 računov za 3 točke. Razpon doseženih točk se giblje od 39 do 104 dosežene točke 

od 117 možnih. 

 

Tudi rezultate 10-minutnega matematičnega testa bi lahko primerjala z rezultati matematične 

pismenosti v raziskavi PISA 2003 (OECD PISA 2009, 2011, str. 80). Raven, ki jo dosega 80 

% slovenskih učencev, uporablja osnovne ali zahtevnejše algoritme, formule in postopke, kar 

bi primerjala s skupino učencev s primarnimi ukrepi pomoči. Skupina učencev s sekundarnimi 

ukrepi pomoči bi lahko dosegala 1. raven matematične pismenosti, saj je za njih značilno, da 

so uspešni pri reševanju preprostih in jasno predstavljenih informacij ter izvajajo rutinske 

postopke. Skupina učencev s terciarnimi ukrepi pomoči pa bi morda lahko sodila v 1. raven 

matematične pismenosti. 

 

 

4.1.3. REZULTATI 5-MINUTNEGA TESTA SESTAVLJANJA RAČUNOV NA 

DOLOČEN REZULTAT 

 

 

Tabela 7: Opisna statistika rezultatov 5-minutnega testa sestavljanja računov na določen 

rezultat 

spremenljivka skupina 

učencev 

N M SD standardna 

napaka M 

5-minutni test 

– število 

pravilnih 

rešitev 

5 % 12 4,83 3,950 1,140 

15 % 35 7,03 4,112 ,695 

20 % 47 6,47 4,143 ,604 
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80 % 186 9,64 8,285 ,607 

5-minutni test 

– število 

doseženih 

točk 

5 % 12 9,75 9,517 2,747 

15 % 35 14,71 10,008 1,692 

20 % 47 13,45 10,023 1,462 

80 % 186 19,92 13,333 ,978 

 

 

 

Tabela 8: Testiranje homogenosti variance in rezultati t-testa za število pravilnih rešitev na 

5-minutnem testu 

 

spremenljivka  

 

testiranje 

med 

skupinama 

 

 Levenov test 

homogenosti 

varianc 

 

t 

 

df 

 

P (2-

tailed) 

F P 

5-minutni test 

– število 

pravilnih 

rešitev 

20 % in 

80 % 

 

privzeti 

enaki 

varianci 

3,779 ,053 -2,542 231 ,012 

privzeti 

različni 

varianci 

  
-3,701 148,274 ,000 

5 % in  

15 % 

privzeti 

enaki 

varianci 

,004 ,952 -1,611 45 ,114 

privzeti 

različni 

varianci 

  
-1,644 19,807 ,116 

 

 

 

 

 

Iz tabele 8, v kateri so podatki o testiranju homogenosti variance in t-test za število pravilnih 

rešitev na 5-minutnem testu, je razvidno, da so v številu pravilno napisanih računov na 5-

minutnem testu sestavljanja računov med učenci z visokimi dosežki (primarni ukrepi pomoči 

– PUP, 80 %) in učenci z nizkimi dosežki (sekundarni in terciarni ukrepi pomoči – STUP, 20 

%) prisotne statistično pomembne razlike med njimi. Skupina učencev s PUP je v povprečju 

Legenda:  

N – numerus, M – aritmetična sredina, SD – standardni odklon 

 

 

Legenda:  

F –  vrednost Levenovega testa, P – statistična značilnost, t – vrednost t- testa, df – definicijsko 

območje, P(2-tailed) – statistična značilnost 

 

  

 

t – 

df –  

 P(2-tailed) -  
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zapisala 10 računov (razpon rezultatov te skupine učencev je od 0 do 58 pravilno zapisanih 

računov), skupina učencev s STUP pa 6 računov (razpon rezultatov od 0 do 15 pravilno 

zapisanih računov). Rezultat predstavlja statistično pomembno slabše rezultate skupine 

učencev s STUP v fleksibilni uporabi aritmetičnega znanja.  

 

Iz tabele 8, v kateri so podatki o testiranju homogenosti variance in t-test za število pravilnih 

rešitev na 5-minutnem testu, je razvidno, da je med skupino učencev, ki potrebuje sekundarne 

ukrepe pomoči (SUP, 15 %), in skupino učencev, ki potrebuje terciarne ukrepe pomoči (TUP, 

5%), prisotna razlika, ki pa ni statistično pomembna. Skupina učencev s SUP je v povprečju 

pravilno zapisala 7 računov (razpon rezultatov je od 0 do 7 pravilno zapisanih računov), kar 

statistično ne predstavlja pomembno višjih rezultatov od skupine učencev s TUP, ki je v 

povprečju pravilno zapisala 5 računov (razpon rezultatov od 0 do 15 pravilno zapisanih 

računov).    

 

 

Tabela 9: Testiranje homogenosti variance in rezultati t-testa za število točk na 5-minutnem 

testu 

 

spremenljivka  

 

testiranje 

med 

skupinama 

 

 Levenov test 

homogenosti 

varianc 

 

t 

 

df 

 

P (2-

tailed) 

F P 

5-minutni test 

– število 

doseženih 

točk 

20 % in 80 

% 

 

privzeti 

enaki 

varianci 

,893 ,346 -3,114 231 ,002 

privzeti 

različni 

varianci 

  
-3,683 91,764 ,000 

5 % in  

15 % 

privzeti 

enaki 

varianci 

,114 ,737 -1,501 45 ,140 

privzeti 

različni 

varianci 

  
-1,539 19,992 ,140 

 

 

 

Legenda:  

F –  vrednost Levenovega testa, P –  statistična značilnost, t – vrednost t- testa, df – definicijsko 

območje, P(2-tailed) – statistična značilnost 

 

  

 

t – 

df –  

 P(2-tailed) -  
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Iz tabele 9, v kateri so podatki o testiranju homogenosti variance in t-test za število točk na 5-

minutnem testu, je razvidno, da so v številu doseženih točk na 5 minutnem testu sestavljanja 

računov med učenci z visokimi dosežki (primarni ukrepi pomoči – PUP, 80 %) in učenci z 

nizkimi dosežki (sekundarni in terciarni ukrepi pomoči – STUP, 20 %) prisotne statistično 

pomembne razlike med njimi. Skupina učencev s PUP je v povprečju dosegla 20 točk (razpon 

doseženih točk se giblje od 0 do 77) in se razlikujejo od skupine učencev s STUP, ki so v 

povprečju dosegli 13 točk (razpon doseženih točk je od 0 do 38).  

 

Iz tabele 9, v kateri so podatki o testiranju homogenosti variance in t-test za število točk na 5-

minutnem testu, je razvidno, da je med skupino učencev, ki potrebuje sekundarne ukrepe 

pomoči (SUP, 15 %), in skupino učencev, ki potrebuje terciarne ukrepe pomoči (TUP, 5 %), 

prisotna razlika, ki pa ni statistično pomembna. Skupina učencev s SUP je v povprečju 

dosegla 15 točk (razpon doseženih točk je med 0 in 38), kar se statistično pomembno ne 

razlikuje od skupine učencev s TUP, ki je v povprečju dosegla 10 točk (razpon točk je med 0 

in 27). 

Tudi pri reševanju 5-minutnega matematičnega testa bi rezultate morda lahko primerjala z 

rezultati raziskave PISA 2003 (OECD- PISA 2009, 2011), vendar meja med skupino učencev 

s sekundarnimi ukrepi pomoči in učenci s terciarnimi ukrepi pomoči ni jasna.  

 

 

4.2. KVALITATIVNA ANALIZA REZULTATOV 

 

 

4.2.1. ANALIZA REZULTATOV TESTA  MATEMATIČNIH BESEDILNIH NALOG 

 

Rezultati posameznih skupin učencev kažejo na različne sposobnosti reševanja matematičnih  

besedilnih nalog in pomembno slabše dosežke skupin učencev s sekundarnimi ukrepi pomoči 

(15 %) in terciarnimi ukrepi pomoči (5 %). Glede na rezultate t-testov so pri učencih različno 

razvite zmožnosti, ki so potrebne za uspešno reševanje besedilnih nalog. 
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Najpogosteje pravilno rešena naloga pri učencih s terciarnimi ukrepi pomoči je bila enostavna 

besedilna naloga, ki je za pravilno rešitev zahtevala odštevanje (120 – 70), sledila je prav tako 

enostavna besedilna naloge z odštevanjem (60 – 48). Nobena druga naloga med učenci s 

terciarnimi ukrepi pomoči ni bila rešena pravilno. Vzroke za njihovo neuspešnost pri vseh 

drugih nalogah bi lahko iskala, glede na Mayerjev model (Passolunghi, 2010), že pri 

začetnem procesu reševanja, »kodiranju problema«. Ti učenci imajo težave jezikovnega in 

semantičnega tipa, saj težko razumejo besede v besedilu, ki predstavljajo določene operacije, 

količine in dogajanja, kar lahko pripelje do napačne predstave o problemu in napačne uporabe 

računske operacije. Prav tako lahko sklepam na vidne težave v pomnjenju in pozornosti, ki 

ovirajo hiter in natančen priklic dejstev, kar se kaže v napakah pisnega odštevanja in deljenja 

(Fuchs idr., 2006). Zaradi pomanjkljivih sposobnosti pri izvajanju postopkov in strategij 

(koraki reševanja naloge) jim kompleksne naloge predstavljajo veliko težavo in so pri 

njihovem reševanju neuspešni. Sposobnost organiziranja (metakognitivne strategije) tako 

enostavnih kot kompleksnih nalog je slabše razvita, saj so v novih situacijah, novih nalogah 

neuspešni. 

Učenci s sekundarnimi ukrepi pomoči so najpogosteje pravilno rešili dve enostavni besedilni 

nalogi. Ti nalogi sta isti kot pri učencih s terciarnimi ukrepi pomoči, vendar je veliko večji 

delež učencev ti dve nalogi rešil pravilno. Uspešni so bili tudi pri drugih dveh enostavnih 

besedilnih nalogah, ki jih nihče od učencev s terciarnimi krepi pomoči ni rešil. Ta podatek 

kaže na boljše razumevanje enostavnih besedilnih nalog, torej boljše »kodiranje problema« 

(Passolunghi, 2010) manj težav pri uporabi osnovnih računskih operacij (pisno deljenje in 

odštevanje), torej boljša pozornost in priklic podatkov. Prisotne pa so težave pri razumevanju 

kompleksnih vsebin, nalog z več koraki, saj so bili pri teh nalogah uspešni.  Po Mayerjevem  

modelu bi te težave pripisala težavam v »procesu iskanja rešitve« (Passolunghi, 2010).  

Morda bi bili bolj uspešni, če bi vse enostavne besedilne naloge bile zapisane skupaj na 

začetku, saj so morda ravno zaradi tega, ker naloge niso bile zapisane tako, imeli težave s 

pozornostjo, prilagajanjem, spreminjanjem razmišljanja in prilagajanju na nove situacije. 

Njihov način razmišljanja ni tako fleksibilen in zaradi tega kompleksno nalogo, ki sledi, rešijo 

z enim korakom kot enostavno besedilno nalogo. Če bi bile naloge razporejene po 

zahtevnosti, bi morda  lažje prepoznali globinsko shemo naloge v procesu »kategorizacije«   

(Passolunghi, 2010).   

 

Najpogosteje pravilno rešene naloge pri skupini učencev s primarnimi ukrepi pomoči so vse 

štiri enostavne besedilne naloge ter kompleksna besedilna naloga, ki za rešitev zahteva 
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uporabo dveh korakov z različnima računskima operacijama. Njihovo reševanje kaže na 

dobro razumevanje enostavnih nalog, situacij. V njih se kaže zelo malo napak, prisotne so 

napake v izračunu (odštevanje s prehodom desetice, pisno deljenje dvomestnega števila). Tri 

kompleksne naloge z dvema korakoma so pokazale veliko napak v računanju, vendar boljše 

razumevanje naloge kot pri skupini učencev s sekundarnimi in terciarnimi ukrepi pomoči. 

Predvsem so veliko bolje reševali naloge, ki so zahtevale kot prvi korak za izračun odštevanje 

in nato deljenje. Veliko manj uspešni pa so bili pri nalogi, ki je kot prvi korak zahtevala 

deljenje in nato seštevanje. Sklepam lahko, da si morda dogajanja ne znajo predstavljati in 

narediti načrta, kako se lotiti neznane, nove situacije. Podobno bi lahko ocenila tudi težave pri 

reševanju kompleksne naloge s tremi koraki. Metakognitivne strategije (analiza informacij, 

samospraševanje, spremljanje in prilagajanje situaciji), ki so potrebne za rešitev takšne 

naloge, še niso tako dobro razvite, da bi učence pripeljale do končne rešitve naloge. Učenci, ki 

so nadarjeni, brez dodatnih spodbud učitelja posedujejo te lastnosti, so uspešni, ostali pa še ne 

(Kavaš, 2003). 

 

Rezultati t-testa za število pravilno izbranih operacij med skupinama učencev s sekundarnimi 

in terciarnimi ukrepi pomoči so pokazali, da med skupinama ni statistično pomembnih razlik 

(P(2-tailed) = 0,063). Lahko bi dejala, da sta si ti dve skupini pravzaprav zelo podobni, imata 

podobne težave pri reševanju besedilnih nalog in da je uvrstitev posameznega učenca v eno 

ali drugo skupino brez dodatne diagnostične ocene težka. Kot razlog, zakaj med skupinama ni 

statistično pomembne razlike, bi navedla majhen vzorec ter boljšo pozornost in priklic dejstev 

skupine učencev s sekundarnimi ukrepi pomoči, ki so boljši pri računanju samem, naredijo 

manj napak. Oboji pri enostavnih besedilnih nalogah zapišejo pravilno računsko operacijo, ki 

pa jo skupina učencev s sekundarnimi ukrepi pomoči izvede pravilno (60 – 48 = 12), učenci s 

terciarnimi ukrepi pomoči pa ne (npr. 60 – 48 = 22). Torej obe skupini dobita točko za 

pravilno izbrano operacijo, točko za pravilno rešitev pa večinoma prejme samo skupina 

učencev s sekundarnimi ukrepi pomoči, zato med njima ni statistično pomembnih razlik pri 

izbiri računske operacije. To bi lahko označila kot težave na področju aritmetike, torej je med 

skupinama prisotna razlika v obvladovanju aritmetičnih dejstev in postopkov (Geary, 2004). 

Obe skupini učencev se tako spopadata z velikimi težavami pri načrtovanju poti do rešitve, 

izbiri ustreznih korakov, strategij za reševanje, kar že v začetku ovirajo slabe predstave o 

problemu. Nato se pridružijo še težave v izračunu in nesposobnosti preveriti izračunan 

rezultat in oceniti, ali je logičen ali ne. Vse te težave pa vodijo do napačnih rezultatov in 
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posledično do pomanjkanja motivacije, odpora in strahu pri ponovnem spopadanju z 

nalogami.  

 

Skupina učencev s primarnimi ukrepi pomoči je uspešno uporabila računske operacije pri 

vseh štirih enostavnih matematičnih besedilnih nalogah. Večinoma so bili uspešni tudi pri 

nalogah z dvema korakoma, pri katerih je bila prva operacija odštevanje in nato deljenje. 

Odstopanja so zaradi nepravilnih prvih izračunov, ki so privedla do napačne uporabe drugega 

koraka. Naloge s tremi koraki so pokazale neuspešnost učencev. Tudi ta skupina učencev ni 

uporabila dodatnih strategij (podčrtovanje ključnih besed, dodatne skice, risbe, sheme, 

diagrame), ki bi jim pomagale pri razumevanju kompleksne situacije. V nekaterih primerih pa 

je uporaba teh strategij povzročila dodatno zmedo, nerazumevanje in porabo časa, kar 

pomeni, da strategij ne poznajo ali pa ne znajo uporabljati.  

 

 

 

Slika 1: Primer reševanja učenca iz skupine, ki potrebujejo terciarne ukrepe pomoči (5 %). 

Učenec je pri reševanju uporabil operacijo množenja, namesto odštevanja in deljenja. 

Problem si je morda predstavljal, kot da je cena za enega učenca 18 €, kar je razvidno iz 

njegovega odgovora. Morda so prisotne težave v razumevanju besed, kot so posameznik, 

skupni popust, saj ni napisal nobenega računa, ki bi nakazovale razumevanje teh besed.  
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Slika 2:  Primer reševanja učenca iz skupine, ki potrebujejo terciarne ukrepe pomoči (5 %). 

Učenec besedila naloge ni razumel, saj si je glede na njegovo reševanje in odgovor nalogo 

zastavil kot »Lojze je od dedka prejel 84 €, od babice pa še dvakrat več. Koliko denarja je 

dobil od babice?«. V njegovem računu tako prvo število 84 predstavlja dedkov denar, +84 in 

+84 pa »dvakrat več od babice«.  

 

 

 

 

4.2.2. ANALIZA REZULTATOV 10-MINUTNEGA MATEMATIČNEGA TESTA 

 

Rezultati t-testa reševanja 10-minutnega matematičnega testa posameznih skupin učencev 

kažejo na različno stopnjo avtomatizacije aritmetičnih dejstev in postopkov ter pomembno 

slabše dosežke skupin učencev s sekundarnimi ukrepi pomoči (15 %) in terciarnimi ukrepi 

pomoči (5 %). Priklic aritmetičnih dejstev in obvladovanje postopkov računskih operacij sta 

zaradi težav v avtomatizaciji dejstev in postopkov, pozornosti, dolgoročnem spominu in 

delovnem spominu pri teh skupinah otrok okrnjeni in potrebujejo pri obravnavi posebno 

pozornost (Fuchs in idr., 2006). 
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Rezultati skupine učencev s terciarnimi ukrepi pomoči (5 %) kažejo na različne sposobnosti 

znotraj skupine same (razpon rezultatov od 20 do 45 pravilno rešenih računov). Sklepam,  da 

so med petošolci posamezniki, ki nimajo avtomatiziranih aritmetičnih dejstev in postopkov, 

kot so seštevanje in odštevanje do 20, poštevanka, pisno množenje in deljenje itd. Te težave 

so lahko povezane, pogojene s slabšim semantičnim spominom, ki vpliva na priklic dejstev 

(poštevanka), proceduralnimi težavami, ki se kažejo kot slabše obvladovanje postopkov 

(pisno odštevanje, seštevanje, množenje in deljenje, težave pri prehodih čez desetico), 

motenimi kognitivnimi in metakognitivnimi strategijami, ki po potrebne pri nadzorovanju 

samega izvajanja računanja (ustrezne strategije štetja, računanja), motenim tempom učenja, 

zaradi katerega ne uspejo dokončati vseh nalog (uporaba počasnejših materialnih strategij- 

npr. preštevanje prstov) in težavami v pozornost (zamenjava računskih operacij +/-, ∙/÷) 

(Kavkler, 2007). Sposobnosti med posamezniki seveda variirajo, zato so nekateri dosegli višje 

rezultate.  

 

Skupina učencev s sekundarnimi ukrepi pomoči je dosegla rezultate v razponu od 21 do 57 

točk za pravilno rešene račune. Tudi tukaj so razlike med učenci zelo velike. Prisotnih je 

nekaj zelo uspešnih, vendar je tudi 17 % takšnih, ki so rešili manj kot polovico računov (v 

skupini učencev s terciarnimi ukrepi pomoči je takšnih 42 %). Sklepam, da je med njimi tudi 

kakšen, ki ima velike težave v priklicu aritmetičnih dejstev in postopkov in  bi se morda na 

podlagi drugačnega ključa razvrščanja v skupine uvrstil med 5 % učencev, ki potrebujejo 

terciarne ukrepe pomoči. Skupina učencev, ki potrebujejo sekundarne ukrepe pomoči, je kot 

celota izkazala boljša aritmetična znanja. Razlog za to pri pripisala predvsem boljši uporabi 

aritmetičnih strategij. Če skupina učencev s terciarnimi ukrepi pomoči uporablja materialne 

strategije, sklepam, da morda ta skupina učencev s sekundarnimi ukrepi pomoči v povprečju 

uporablja  za eno stopnjo višjo strategijo – verbalno strategijo (Geary, 2004). Seveda pa so 

med njimi tudi takšni, ki so na stopnji miselnega računanja, torej avtomatiziranega priklica 

aritmetičnih dejstev. Razloge za to bi morda lahko iskala v slabši avtomatizaciji, počasnejšem 

usvajanju znanja in posledično uporabi nižjih kognitivnih in metakognitivnih strategij. Seveda 

so razlogi morda  tudi v motnjah pozornosti, težavah v delovnem in dolgoročnem spominu ter 

slabše deklarativno in proceduralno znanje. 

 

Skupina učencev s primarnimi ukrepi pomoči je bila pri reševanju  računov na 10-minutnem 

testu uspešna. Samo 4 % učencev so dosegli manj kot pol pravilno rešenih računov. Menim, 

da je razlog v slabši avtomatizaciji (uporaba verbalnih strategij), kar jim podaljša čas 
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reševanja in vodi do nižjega rezultata. Za celotno skupino učencev s primarnimi ukrepi 

pomoči sklepam, da jih ima večina najhitrejšo in najučinkovitejšo strategijo reševanja – 

avtomatiziran priklic aritmetičnih dejstev, ker se od petošolcev že pričakuje. Njihove 

sposobnosti so statistično pomembno boljše od skupine učencev s sekundarnimi in terciarnimi 

ukrepi pomoči, torej imajo manj težav v pozornosti, delovnem in dolgoročnem spominu, 

njihovo deklarativno in proceduralno znanje je pomembno boljše, predvsem pa imajo boljše 

razvite kognitivne in metakognitivne sposobnosti, ki jim omogočajo boljšo organizacijo, 

večjo natančnost, hitrejše reševanje in nadzor nad lastnim delom ter popravo napak.  

 

Rezultati v številu doseženih točk potrjujejo navedene razlike in dokazujejo, da skupina 

učencev s terciarnimi ukrepi pomoči zaradi nižjih sposobnosti avtomatizacije dejstev in 

postopkov najpogosteje in najnatančneje rešujejo enostavne račune ocenjene z 1 točko, učenci 

s sekundarnimi ukrepi pomoči najbolje rešuje račune ocenjene z  1 in 2 točkama, učenci s 

primarnimi ukrepi pomoči pa pravilno rešujejo račune vseh treh zahtevnosti. 
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Slika 3: Primer reševanja 

učenca iz skupine, ki 

potrebujejo terciarne ukrepe 

pomoči (5 %). Vidne so težave 

pri reševanju računov s 

prehodom v obsegu števil do 

20, saj jih ni rešil. Prisotne so 

zamenjave računskih operacij 

seštevanja in odštevanja. 

Učenec je izpustil račune 

deljenja, morda poštevanka ni 

avtomatizirana. Izpustil je tudi 

račune s trimestnimi števili s 

prehodi, kar nakazuje težave v 

aritmetiki.  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                           Barbara Kaučič, diplomsko delo 

51 
 

4.2.3.  ANALIZA  REZULTATOV 5-MINUTNEGA TESTA SESTAVLJANJA 

RAČUNOV 

 

Rezultati posameznih skupin učencev kažejo na pomembne razlike v fleksibilni uporabi 

aritmetičnega znanja med učenci s primarnimi ukrepi pomoči  (80 %) in skupino učencev s 

sekundarnimi in terciarnimi ukrepi pomoči (20 %), ki dosegajo pomembno nižje rezultate, 

medtem ko razlike med skupinama učencev s sekundarnimi ukrepi pomoči (15 %) in 

terciarnimi ukrepi pomoči (5 %) niso statistično pomembne.  

        

Učenci z visokimi dosežki (80 %) so tudi na tem testu pokazali boljše sposobnosti. Ocenila bi 

lahko, da je njihova kvalitativna dimenzija matematičnega znanja (Ostad, 2006 v Kavkler, 

2007) boljša kot pri drugi skupini. Dejala bi, da je njihov visok dosežek na 5-minutnem testu 

sestavljanja računov posledica bolj fleksibilnega reševanja zaradi boljšega razumevanja 

matematičnega znanja, hitrega priklica, dobrih spominskih sposobnosti, pozornosti, predvsem 

pa boljših sposobnosti načrtovanja in organizacije, povprečnih do nadpovprečnih 

intelektualnih sposobnosti, boljše sposobnosti spopadanja z novimi situacijami in njihovega 

obvladovanja, razvito divergentno mišljenje (večje število doseženih točk). Izpostavila bi tudi 

večjo motivacijo, radovednost pri spopadanju z novimi nalogami in tudi vztrajnost pri njih  

(Kavaš, 2003). Seveda ne morem trditi, da imajo vsi učenci v tej skupini te sposobnosti, 

vendar menim, da je njihov nivo višji v primerjavi s skupino učencev s sekundarnimi in 

terciarnimi ukrepi pomoči.  

 

Dejstvo, da so nekateri v skupini učencev s primarnimi ukrepi pomoči dosegli 0 točk, kar 

pomeni, da niso zapisali nobenega računa, bi lahko pripisala napačnemu razumevanju navodil 

(pisali so račune za rešitev, ki je bila podana med primeri), težave pri soočenju z novim tipom 

naloge (morda so prvič reševali takšno nalogo in so bili zmedeni) in težavami pri fleksibilnem 

in  divergentnem mišljenju ter uporabi in konstruiranju lastnega znanja.  

 

Skupina učencev s sekundarnimi ukrepi pomoči (15 %) je v povprečju dosegla višje rezultate 

od skupine učencev s terciarnimi ukrepi pomoči (5 %), vendar razlika med njima ni statistično 

pomembna. Za obe skupini pa bi lahko veljale podobne težave, kot so te, da njihova 

fleksibilna uporaba aritmetičnega znanja  ni tako hitra in učinkovita, kar se vidi v majhnem 

številu zapisanih računov in večinski uporabi operacij za eno in dve točki. Večinoma 

uporabljajo enostavne račune z operacijama seštevanja in odštevanja, kompleksnih računov z 
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uporabo več in različnih operacij je malo. V obeh skupinah so prisotni tudi učenci, ki niso 

razumeli navodil, saj so pisali račune, katerih rešitev ni bilo zahtevano število. To kaže na 

težave v razumevanju pri razumevanju navodil, težave v pozornosti in koncentraciji. 

 

Navodila za reševanje 5-minutnega testa: 

Na drugo stran lista napiši ČIM VEČ računov, katerih rezultat je število 84. Uporabljaj 

različne računske operacije (seštevanje, odštevanje, množenje, deljenje). Računi, ki so 

sestavljeni iz več računskih operacij, so vredni več točk. 

 

 

 

Slika 4, 5: Primer reševanja učenca iz 

skupine, ki potrebujejo terciarne 

ukrepe pomoči (5 %).Vidne so težave 

v nerazumevanju navodila naloge, saj 

noben račun nima rezultata 84. 

Prisotne so tudi težave v pravilnih 

izračunih, kot so napake v deljenju, 

množenju. Spodnja dva primera 

predstavljata nerazumevanja navodila 

in povsem napačnega zapisa ter 

izračuna. 
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4.2.4. ANALIZA POVEZAV MED VSEM TREMI TESTI 

 

Pregled vseh podatkov kaže na povezavo med posameznimi testi. Ta je vidna predvsem pri 

povezavah med skupinama učencev s primarnimi ukrepi pomoči (PUP – 80 %) in skupino 

učencev s sekundarnimi in terciarnimi ukrepi pomoči (STUP – 20 %). Če je učenec pri testu 

besedilnih nalog v skupini z nižjimi dosežki, bi lahko dejala, da je nakazana možnost, da so 

njegovi dosežki na 10-minutnem in 5-minutnem testu pomembno nižji. To kaže na to, da je 

potrebno za rešitev matematične besedilne naloge dobro avtomatizirano aritmetično znanje in 

tudi njegova fleksibilna uporaba. Podobna primerjava velja tudi za skupini učencev s SUP (15 

%) in učenci s TUP (5 %). Učenci, ki so na testu matematičnih besedilnih nalogah dosegli 

najnižje rezultate, so prav tako pri reševanju 10-minutnega testa dosegli najnižje rezultate.  

 

Izdelki učencev so pokazali, da neuspešnost na 10-minutnem testu večinoma pomeni tudi 

neuspešnost pri reševanju matematičnih besedilnih nalogah. Avtomatizirano aritmetično 

znanje je pomemben pogoj za uspešnost reševanja besedilnih nalog, ni pa ključno. To se je 

pokazalo pri učencih, ki so na 10-minutnem testu dosegli visoke rezultate, a zelo nizke pri 

besedilnih nalogah (Passolunghi, 2010). To kaže, da je vzrok za neuspešnost morda v 

jezikovnih težavah, pozornosti, slabi uporabi kognitivnih in metakognitivnih strategij, slabše 

konceptualno in proceduralno znanje, slab delovni spomin. 10-minutni test nam tako lahko 

služi pri iskanju vzrokov za težave pri besedilnih nalogah.  

 

Tudi 5-minutni test osvetli določene podatke in vzroke za učenčeve težave. Dobra fleksibilna 

raba aritmetičnih znanj je povezana z uspešnostjo na aritmetičnih testih, ki so povezani z 

besedilnimi nalogami (Fuchs idr., 2006). Iz odgovorov učencev je razvidno, kakšne račune 

zapisujejo, ali uporabljajo enostavne ali kompleksne račune z različnimi operacijami, ali znajo 

razmišljati drugače in poiskati čim bolj različne možnosti, ali pa pišejo račune na vedno enak 

način. In morda ravno ta fleksibilnost v razmišljanju pomaga pri iskanju različnih in novih 

poti do rešitve pri besedilnih nalogah.  
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5. PRISTOPI IN STRATEGIJE OBRAVNAVE UČENCEV Z 

UČNIMI TEŽAVAMI PRI REŠEVANJU MATEMATIČNIH 

BESEDILNIH NALOG 

 

Učne težave se razprostirajo na kontinuumu od lažjih do težjih in zato učenci potrebujejo tudi 

različno intenzivne oblike pomoči. V Sloveniji je učna pomoč predvidena s petstopenjskim 

modelom pomoči, katerega osnova je v svetu razširjen tristopenjski model podpore in pomoči 

(Magajna, Kavkler in Košir, 2011).  

Rezultati raziskave mojega diplomskega dela o reševanju matematičnih besedilnih nalog pri 

učencih 5. razredov so pokazali, da so med učenci prisotne statistično pomembne razlike v 

uspešnosti.  In zato bi ti učenci za uspešno učenje na podlagi petstopenjskega modela pomoči 

potrebovali različno intenzivne oblike pomoči za premagovanje teh težav. 

 

5.1. STRATEGIJE DOBRE POUČEVALNE PRAKSE – 1. STOPNJA 

 

Na prvi stopnji petstopenjskega modela (80 %) je učitelj ključni strokovni delavec, ki skrbi za 

optimalen razvoj učencev. Prva stopnja omogoča uspešno učenje matematike za vsaj 80 % 

učencev v razredu. Številne splošne strategije dobre poučevane prakse, individualizacija in 

diferenciacija učitelja zadostujejo za uspešno učenje večine učencev (Magajna idr., 2011).  

 

5.1.1. SPLOŠNE PRILAGODITVE POUČEVANJA, FIZIČNE IN DIDAKTIČNE 

PRILAGODITVE 

 

Strategije, ki jih lahko upoštevamo pri poučevanju in izvajanju matematičnih besedilnih 

nalog, so lahko: 

 

 Prilagoditve poučevanja (Magajna idr., 2008) 

- Prilagodimo zahtevnost besednjaka, preverimo, če učenci razumejo vse besede v 

nalogi, predvsem matematične izraze, to lahko učenci naredijo tako, da povedo, 

razložijo nalogo s svojimi besedami. 
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- Preverimo računske predpogoje, ki so potrebni za reševanje določene naloge 

(poštevanka, pisno deljenje, množenje ...). 

- Učencem ponudimo različne primere besedilnih nalog, ki so povezane z življenjskimi 

situacijami in so otrokom poznane, zanimive in jih motivirajo. Različni tipi nalog 

spodbujajo različne strategije in načine reševanja, s tem se veča število tipov nalog, ki 

jih učenec pozna.  

- Začnemo z enostavnimi problemi, nadaljujemo s kompleksnimi. Po potrebi 

posamezno nalogo razdelimo na več delov, ki si sledijo v ustreznem zaporedju. Tudi 

pri višjih razredih najprej ponudimo enostavnejšo, poznano situacijo, ki jo nato 

nadgradimo v kompleksnejšo.   

- Pred začetkom obravnave novih matematičnih besedilnih problemov pregledamo in 

ponovimo postopke reševanja nalog iz prejšnjih dni. Tako učenci lažje sledijo pouku 

in si bolj zapomnijo, saj večkrat ustno ponavljajo postopke reševanja.  

- Izogibamo se odvečnim informacijam, ki učenca zmotijo, kar pa lahko ponudimo  

učencem, ki so uspešnejši.  

- Učenci, ki so samostojno, uspešno rešili naloge, naj povedo, kako so reševali problem, 

prišli do rešitve, kako so vedeli, katero operacijo morajo izbrati, katere so bile ključne 

besede, kako so jih prepoznali. 

- Večkratno, sprotno preverjanje učenčevega reševanja, postavljamo podvprašanja o 

nalogi.  

- Spodbudimo učence, naj sami sestavijo besedilno nalogo, s tem si sami gradijo 

predstave o nalogah.  

- Pohvalimo vsak napredek učenca. 

 

 Fizične, didaktične prilagoditve, pomagala (Jereb, 2011):   

Prilagajanje učnega okolja lahko učencu z učnimi težavami olajša delovanj v razredu. Zajema 

prilagoditve na področju fizičnega, didaktičnega, kurikularnega in socialnega okolja. 

Izpostavljam naslednje predvsem didaktične in fizične prilagoditve:  

- Reševanje in razlago matematičnih besedilnih nalog na začetku podkrepimo s 

konkretnim materialom, vsak učenec naj ima svoj material, nato se ga postopoma 

začne umikati. Na polici nekje v razredu  naj bo vedno dostopen, da si ga učenec, če 

ga potrebuje, lahko vzame, predvsem v prvi triadi, kateri številski obseg naloge to 

dovoljuje.  
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- Nato konkretni material nadomestimo s slikovnim materialom. V uvodu lahko z več 

sličicami predstavimo situacijo, nato pa z eno osrednjo nazorno prikažemo dogajanje 

in jo dodamo na delovni list, tablo oz. v učilnico.     

- Grafi ter tabele sledijo slikovnemu materialu predvsem v višjih razredih. Morajo biti 

pregledni, razločni, jasni. Potrebno je preveriti, če jih učenec pravilno bere in razume, 

da bo besedilno nalogo lahko uspešno rešil.  

- Pustimo dovolj časa za reševanje. 

- Na delovnih listih naj bo dovolj prostora za reševanje naloge in odgovor. 

- Učenci zaigrajo situacijo iz besedilne naloge, s tem se krepi predstava o problemu. 

 

 

 

 

5.1.2. VPRAŠANJA ZA ODKRIVANJE VZROKOV TEŽAV 

 

Učitelj lahko odkrije razloge za učne težave učenca pri reševanju besedilnih nalog in načrtuje 

ustrezne oblike  pomoči s pomočjo naslednjih vprašanj, ki jih je zastavila Kavklerjeva (2011b, 

str.137): 

- Katere matematične besedilne probleme učenec s težavami pri učenju matematike 

uspešno reši (enostavne – kompleksne, življenjske – abstraktne, ponazorjene – 

simbolno ponazorjene, v manjšem – v večjem številskem obsegu, ustno – pisno 

podane, geometrijske – aritmetične)? 

- Katere strategije je uporabil? Ali uporablja svojo strategijo ali posnema druge? 

- Katere učne pripomočke je uporabil? 

- Ali je napačen rezultat, postopek pa pravilen? 

- Ali je postopek pravilen, uporabljena pa so napačna aritmetična dejstva? 

- Ali je odgovor pravilen? 

- Ali so bralno-napisovalne težave vplivale na uspešnost reševanja problema? 

- Ali dolgo vztraja pri reševanju problema? 

- Ali gleda okrog sebe, ko bi moral reševati problem? Ali prosi za pomoč?  

Glede na ugotovitve lahko učitelj sam zastavi pomoč ali pa sodeluje s šolsko svetovalno 

službo na 2. stopnji modela pomoči.   
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 5.1.3. 7- STOPENJSKI POSTOPEK REŠEVANJA BESEDILNIH NALOG MONTAGNE 

 

Učencem je pri reševanju besedilnih nalog potrebno ponuditi okvir, načrt, način dela, ki ga 

lahko uporablja pri reševanju. Montagne (1986, str. 27 in 1992, str. 231) je oblikovala 

postopek reševanja besedilnih nalog preko sedmih stopenj: 

 

 1. Glasno preberi nalogo (večkrat preberejo nalogo, glasno prebere učenec, učitelj, 

učenec drugemu učencu).  

 2. Parafraziraj, poišči in podčrtaj podatke (na začetku učitelj izbere enostavne 

probleme, pri katerih so ključni podatki bolj očitni, da jih učene lažje izbere, podčrta, 

obkroži, pobarva; učitelj se postavi v vlogo učence ter na glas razmišlja in določa 

pomembne podatke, se sprašuje, kaj naloga od njega zahteva, kaj ga sprašuje). 

3. Ponazori  (učitelj ponudi slike, grafe, tabele, miselne vzorce problemov, nato začne 

sam ob nalogi risati opore in na to navajati tudi učence, da si narišejo lastno sliko 

problema). 

4. Ugotovi, v čem je problem, in predvidi računske korake (učitelj na glas razmišlja o 

ustreznih rešitvah, katero računsko operacijo zahteva naloga, katera ključne besede to 

povedo, učitelj ponudi vizualno oporo vseh štirih osnovnih računskih operacij, npr. na 

tabli ali na večjem listu na steni, da se učenec lažje spomni in ustrezno izbere). 

5. Oceni rezultat (predvidi pred računanjem, koliko približno bi lahko bil rezultat in ga 

nato primerja z izračunom, s tem lahko vidi ali je morda kaj narobe izračunal). 

6. Izračunaj in odgovori (šele nato je na vrsti izračun, ki ga nato lahko primerjajo s 

podano oceno, sledi zapis odgovora, ob katerem se lahko vprašajo ali je smiseln).  

7. Preveri (učenec še enkrat pregleda celoten postopek reševanja besedilne naloge in 

po potrebi popravi napake).  

 

Učitelj je pri tem modelu glavni vodnik skozi vse korake, ki jih mora ustrezno 

predstaviti, ponazoriti. Posamezni koraki naj bodo v razredu dobro vidni, vedno znova 

se jih ponovi ter po potrebi in napredku učencev posamezne izpusti. 
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5.1.4. DIREKTNO POUČEVANJE MATEMATIKE 

 

 

Direktno poučevanje matematike predstavlja oporo učitelju pri pouku, pomeni bolj 

individualno delo z učencem in bolje pokaže vzroke težav in učenčev način dela (Kavkler, 

2011a).  

- Preverjanje  razumevanja z dodatnimi vprašanji in pojasnili k nalogi, ki jih morda 

naloga sama ne zahteva. 

       Primer: Učenci so si naredili igrišče za nogomet. Njegova dolžina znaša 12 m, širina 

igrišča pa je za 4 m krajša. Koliko znaša obseg igrišča? 

Vprašanja za razumevanje: Koliko znaša dolžina igrišča, ali je širina igrišča manjša 

ali večja od dolžine …? 

- Dodatno ponazori pojme:                        dolžina  

 

                                                                                        širina 

 

                               obseg: dolžina + dolžina + širina + širina 

- Ponudi različne ponazoritve naloge (konkretni material, slikovni material). 

- Nalogo pred učencem razdeli na manjše dele, ki se postopoma nadgrajujejo, tako 

učenec sam vidi, kako nek težji problem razdeliti na več manjših delov in ga uspešno 

rešiti.   

      Primer: 1. Učenci so si naredili igrišče za nogomet. Njegova dolžina znaša 12 m, širina 

igrišča pa je za 4 m krajša. Kako široko je igrišče? 

     2. Dolžina igrišča za nogomet je 12 m, širina pa 8 m. Kolikšen je obseg igrišča? 

- Povratne informacije poda takoj med reševanjem (zapis računa, računske napake ...).  

- Modeliranje – učitelj demonstrira postopek reševanja, tako da glasno opisuje vsak 

korak reševanja problema (upošteva korake za reševanja, ki jih uporabljajo pri pouku, 

s tem utrjuje postopek in izboljša pomnjenje). 

- Opore ali ključi – kartončki s koraki reševanja, tabele, znaki s formulami, poštevanka, 

ključne besede, kartončki DA/NE – učenec ga dviguje in s tem pokaže, ali snov, 

nalogo razume ali ne. Učitelj lahko hitro odreagira in poda povratno informacijo, v ta 

način dela so lahko vključeni vsi učenci.  

 

širina 
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5.1.5. NA RAZUMEVANJU OSNOVANO POUČEVANJE MATEMATIKE 

 

Je usmerjeno v učenca in ugotavlja, ali učenec obvladuje vse predpogoje za uspešno reševanje 

besedilnih nalog (Kavkler, 2011a): 

- Pojem število, prehodi čez desetice, pisno seštevanje in odštevanje, pojmi množenje, 

deljenje, priklic poštevanke. 

- Razumevanje besed, ki povedo, katero računsko operacijo mora uporabiti učenec 

(oblikovanje tabele, v katero učenec vpisuje vse ključne besede 

http://www.tutorfi.com/Math/helpsolvingwordproblems). Posebno pozornost 

namenimo besedam, ki lahko ponazarjajo različne operacije, pri njih pregledamo, 

katere druge besede so nam povedale, katero operacijo moramo uporabiti. Lahko pa 

isto besedo uporabimo na različne načine in s tem učencu pokažemo, da lahko ista 

beseda ponazarja različne računske operacije.  

      Primer 1: Ana je v šolo prinesla 24 nalepk in jih razdelila med 6 sošolcev. Koliko 

nalepk je dobil vsak? 

      Primer 2: Ana je v šolo prinesla nalepke in jih razdelila med 12 sošolcev. Vsak je dobil 

4 nalepke. Koliko nalepk je prinesla Ana v šolo? 

 

seštevanje  + odštevanje  -  

vsota, skupaj, vse, koliko 

več, povečano za  

razlika, manj kot, koliko 

manj, zmanjšano za  

množenje  ● deljenje  ÷ 

produkt, zmnožek, x krat 

več 

razdeliti, količnik, x krat 

manj 

 

 

5.1.6. SODELOVALNO VRSTNIŠKO POUČEVANJE 

 

 

Sodelovalno vrstniško učenje je oblika dela dveh učencev v paru. Pare oblikujemo tako, da je 

en učenec uspešen, drug pa s težavami pri reševanju besedilnih nalog. Razlike med njima ne 

smejo biti prevelike, saj mora vsak učenec v paru drug drugemu predstavljati tutorja.  

http://www.tutorfi.com/Math/helpsolvingwordproblems
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Tako sta v paru npr. učenec z bralno-napisovalnimi težavami in dobrimi matematičnimi  

sposobnostmi ter učenec, ki počasneje usvaja matematična znanja in je uspešen bralec. Drugi 

učenec prebere nalogo, prvi učenec narekuje drugemu korake reševanja naloge, skupaj 

oblikujeta račun in odgovor, ki ga zapiše prvi učenec. Učenec, ki ima težave z reševanjem 

besedilnih nalog, aktivno sodeluje in ne čaka samo na drugega učenca, da mu vse narekuje, 

vsak prispeva tisto področje, na katerem je močnejši (Kavkler, 2011a).  

 

 

 

5.2. SPECIFIČNE STRATEGIJE OBRAVNAVE NA 2. STOPNJI 

 

 

Učenec, za katerega diferenciacija in individualizacija  v okviru dobre poučevalne prakse (na 

1. stopnji) ne zadostuje in so primanjkljaji pri učenju še vedno prisotni, potrebuje 

intenzivnejšo obravnavo na 2. stopnji. Izvaja jo šolska svetovalna služba  na pobudo učitelja 

ali staršev. Svetovalni delavec izboljša diagnostično oceno in  z bolj specialnimi oblikami 

pomoči pomaga  učencu ter učitelju ali skupaj z njim v razredu izvaja določene strategije.  

 

 Utrjevanje predpogojev za reševanje matematičnih besedilnih nalog 

Model učenja, ki ga pri pouku uporablja učitelj, je potrebno utrditi in izboljšati predpogoje, ki 

jih učiteljev model zahteva. Če učitelj uporablja npr. 7-stopenjski postopek reševanja 

besedilnih nalog Montague (1986), lahko svetovalni delavec utrjuje predpogoje na naslednje 

načine:  

 

1. Glasno preberi nalogo – svetovalni delavec na začetku bere nalogo učencu, 

ustrezno poudarja besede, dela ustrezne premore. Nato lahko bereta svetovalni delavec 

in učenec skupaj ter pri tem ustrezno poudarjata, delata pavze in s prstom sledita 

besedilu. Šele nato naj učenec sam prebere nalogo in bere z ustreznimi poudarki. 

Svetovalni delavec lahko nalogo razdeli na posamezne stavke, napiše na kartončke, 

učenec pa jih mora razporediti v ustrezen vrstni red. Lahko pa zastavi nalogo tako, da 

mora učenec posamezni nalogi poiskati med več možnostmi ustrezna vprašanja, ki se 

nanašajo na nalogo.   

Primer: Luka ima 48 kartic s Smrkci, njegov prijatelj Jan pa 60.  
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1. možnost – Koliko kartic ima njun prijatelj David? 

2. možnost – Koliko kartic imata Luka in Jan skupaj? 

3. možnost – Koliko kartic je mel Luka včeraj?  

4. možnost – Kdo ima več kartic s Smrketo? 

5. možnost – Koliko kartic več ima Jan?  

 

2. Parafraziraj, poišči in podčrtaj podatke – svetovalni delavec iz enostavnih 

problemov išče, barva, podčrtuje ključne informacije, najprej iz nalog seštevanja, nato 

odštevanja, sledijo pa naloge množenje in deljena. S tem učencu prikazuje način, zakaj 

in kako izbira pomembne podatke in katere besede mu to povedo. Nato lahko učenec v 

nalogi išče samo besedo, ki pomeni, da mora v nalogi seštevati, in jo označi z 

določeno barvo, nato pa z drugo barvo označi besedo v nalogi za odštevanje. Sledi 

iskanje tistih podatkov, ki jih bo v računu uporabil. Ponovno lahko sledi igra, v kateri 

svetovalni delavec v besedilni nalogi podčrta nekatere informacije, učenec pa določi, 

ali so to tiste ključne ali ne.  

Primer: Babica ima 36 €. Pravično jih bo razdelila svojim trem vnukom. Koliko 

denarja bo dobil vsak vnuk? 

1. možnost – Babica ima 36 €. Pravično jih bo razdelila svojim trem vnukom. Koliko 

denarja bo dobil vsak vnuk? 

2. možnost – Babica ima 36 €. Pravično jih bo razdelila svojim trem vnukom. Koliko 

denarja bo dobil vsak vnuk? 

 

3. Ponazori – svetovalni delavec pripravi za vse besedilne naloge slikovne opore 

oz. prikaze, ki ponazarjajo situacijo v nalogi. Svetovalni delavec ob reševanju naloge 

objasni sliko in razloži, kaj predstavlja. Nato lahko učencu poda besedilno nalogo, ob 

njej pa več različnih slikovnih opor, med katerimi mora učenec poiskati najbolj 

primerno glede na situacijo v nalogi. Sledi samostojno risanje oz. ponazarjanje 

besedilne naloge. Najprej vedno to počne svetovalni delavec, ki tudi razloži, kaj riše in 

kaj slika predstavlja, torej ponudi verbalno oporo. Nato je na vrsti učenec za 

samostojno risanje ob podpori svetovalnega delavca. Ta lahko najprej naredi del slike, 

ki ga učenec dopolni, šele nato riše povsem sam.  

 

4. Ugotovi, v čem je problem, in predvidi računske korake – svetovalni delavec in 

učenec lahko ob posamezni enostavni nalogi najprej vedno samo ugotavljata, katero 
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računsko operacijo naloga zahteva, brez zapisovanja računov. V naslednjem koraku 

lahko samo verbalno poiščeta, kakšen račun vodi do rešitve. Učenec nato postane 

vedno bolj samostojen, tako da postopoma sam pove, katera je iskana računska 

operacija in račun. Nato lahko sledijo naloge, v katerih je pred učencem besedilna 

naloga in zapisanih več možnih poti do rešitve, med katerimi mora izbrati pravo.  

Primer: v nekem športnem društvu je 120 športnikov. Koliko je deklet, če vemo, da je 

fantov 70? 

1. možnost – seštevanje, 120 + 70 

2. možnost – odštevanje, 120 – 70 

3. možnost – odštevanje 70  - 120 

4. možnost – množenje, 120 × 70 

 

5. Oceni rezultat – svetovalni delavec verbalizira postopek ocenitve rezultata 

učencu, na glas zaokrožuje posamezne vrednosti in določi približno vrednost rezultata. 

Nato učencu ponudi ob nalogi posamezne približne ocene in učenec mora poiskati 

najbolj primerno oceno.  

Primer: Peter je v prvi trgovini porabil 103 €, v drugi trgovini 58 € in v tretji trgovini 

24 €. Koliko denarja je porabil Peter? 

1. možnost: 100 + 50 + 20 = 170 

2. možnost: 110 + 60 + 30 = 200 

3. možnost: 100 + 60 + 20= 180 

 

6. Izračunaj in odgovori – pri tem mora svetovalni delavec pozornost nameniti 

osnovnim računskim strategijam, kakšne postopke učenec uporablja, kje dela napake 

in kje v postopku morda dela napake. Sledi primerjava dobljenega rezultata s podano 

oceno in zapis odgovora, ki ga naj učenec prej pove in šele nato zapiše.  

 

7. Preveri – sistematičen pregled celotnega poteka in zapisa postopka, učenec in 

svetovalni delavec preverita vsak korak reševanja.   

 

 

 »Zidarski oder« (Cudd in Roberts v Reid, 2007) je postopek, pri katerem učencu 

ponudimo podporo za izboljšanje razumevanja besedila. To nudi svetovalni delavec, učitelj 

tako, da ponudi učencu vse potrebne informacije, mu besedilno nalogo pove, predstavi na 
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drugačen način ali pa tako, da učencu postavlja podvprašanja in preko njih učenca vodi do 

razumevanja besedilne naloge. Postopoma se število podvprašanj, pojasnjevanj, dodatnih 

informacij zmanjšuje in je učenec pri reševanju vedno bolj samostojen. S podvprašanji prav 

tako utrdimo vse potrebno predznanje, ki ga učenec potrebuje za rešitev naloge (poštevanka, 

ulomki, geometrijski liki, telesa, dolžinske mere, besede, ki ponazarjajo posamezne 

matematične korake, operacije …).   

 

 

 

 

 

5.3. SPECIFIČNE INDIVIDUALNE IN SKUPINSKE OBLIKE 

OBRAVNAVE NA 3. STOPNJI  

 

Če učenec na drugi stopnji ne napreduje v ustrezni obliki, čeprav je bil deležen ustrezne 

oblike pomoči, potrebuje pomoč na tretji stopnji. Redno tedensko intenzivno pomoč lahko 

izvajajo učitelj, specialni pedagog ali svetovalni delavec z ustreznimi specialnimi znanji.  

Delo se lahko organizira individualno ali skupinsko.  

     Za učence, ki so na tretji stopnji, so organizirane zmerne prilagoditve, ki vključujejo: 

 prilagoditve matematičnih gradiv (manjša količina nalog na listu, več prostora za 

zapis, podčrtane ključne informacije ...), 

 dodatne razlage z dodatnimi ponazoritvami,  

 različni načini predstavljanja matematičnih nalog, ki so bolj prilagojeni učnemu 

stilu učencev, 

 prilagojen nivo bralne in pisne zahtevnosti gradiv (besedilne naloge brez 

nepotrebnih podatkov, enostavna struktura jezika …), 

 več časovnih prilagoditev, 

 več ustnega preverjanja in podajanja znanja,  

 več učnih in tehničnih pripomočkov (Kavkler, 2008). 

Vse te prilagoditve upoštevamo glede na potrebe otroka, ob tem pa individualno ali v skupini 

uporabimo naslednje strategije za pomoč pri reševanju besedilnih nalog: 
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 Pristop KSA (Bruner, 1960 v Kavkler, 2011a) poudarja učenje matematike s prehodom 

od ponazoritve s konkretnim materialom (naravni predmeti, kocke, palčke, didaktičen 

material, ki učence seznanijo, da so naloge povezane z realnim življenjem) preko 

ponazoritev s slikovnim materialom in drugimi prikazi (slike, tabele, grafi številske črte, 

učencem pomagajo vizualizirati besedilno nalogo) do simbolnih oz. abstraktnih 

prikazov (besedilne naloge, zapisi s števili …). Tako besedilne naloge najprej 

predstavimo ustno ob konkretnem materialu, nato ustno ob slikovnem materialu in šele 

nato samo s simbolnim prikazom, torej samo napisano besedilno nalogo. Strokovni 

delavec se lahko individualno prilagaja učencu in mu pusti, da različne ponazoritve 

uporablja tako dolgo, kot jih potrebuje.  

 

 

 Tabela matematičnih izrazov (http://www.studygs.net/mathproblems.htm) – prvi 

korak je, da učenec prepozna in podčrta ključne besede, ki ponazarjajo matematično 

operacijo. Nato pa te izraze zapisuje v tabelo.  

BESEDNA ZVEZA/BESEDA  MATEMATIČNI ZAPIS 

besede/besedne zveze za seštevanje 

Vsota števil x (8) in y (5) x + y = , 8 + 5 = 

Število x (4) povečano za y (2) x + y = , 4 + 2 = 

Skupna teža Nininega psa (23 kg) in Anjinega 

psa ( 19 kg)  

23kg + 19kg = 

X (3) več kot y (5) – Eva ima 5 bombone, Lea 

ima 3 več kot Eva. 

x + y = , 5 + 3 = 

Število x (4) dodano k številu y (6)  x + y = , 4 + 6 = 

besede /besedne zveze za odštevanje  

x manj kot y, 7 manj kot 13 y – x = , 13 – 7 = 

Število x (25) zmanjšano za y (12) x – y = , 25 – 12 = 

Razlika med številoma x (31) in y (18)  x – y = , 31 – 18 = 

Število x (23) odšteto številu y (30) y – x = , 30 – 23 = 

Luka ima x (15) igrač. Nato jih y (5) izgubi, 

proda, podari, uniči, posodi. Koliko jih še 

ima? 

x – y = , 15 – 5 = 

http://www.studygs.net/mathproblems.htm
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besede/ besedne zveze za množenje 

Število x (8) zmnoženo z y (3) x × y = , 8 × 3 = 

Zmnožek števil x (5) in y (6) x × y = , 5 × 6 = 

Število x (4) povečano za y-krat (petkrat)  x × y = , 4 × 5 =  

 (x) Sedem delavcev dela po  (y) štiri ure. 

Koliko ur delajo skupaj? 

x × y = ,  7 × 4 = 

Avto vozi  (x) 60km na uro. Koliko prevozi v 

(y) 5 urah? 

x × y = , 60 × 5 = 

besede/besedne zveze za deljenje  

Količnik števil x (25) in y (5) x ÷ y = , 25 ÷ 5 = 

Število x (40) deljeno z y (8) x ÷ y = , 40 ÷ 8 = 

Trije (x) študentje najamejo stanovanje za 120 €  

(y) mesečno. Vsak plača enak delež, koliko je 

to? 

y ÷ x = , 120 ÷ 3 = 

 

Poznavanje lahko utrjuje tako, da je zapisan besedni izraz, učenec pa mora zapisati 

matematični izraz oz. obratno. Svetovalni delavec lahko uporabi tudi igro spomin. 

Učenec mora poiskati pare med besednim izrazom in matematičnim zapisom. 

 

 

 Metoda reševanja matematičnih problemov po Polyi in Masonu (1982 in 1984 v Cotič, 

1999). Njun načrt dela lahko pri poučevanju upoštevajo že učitelji, vendar učenci z učnimi 

težavami potrebujejo dodatno sistematično podporo in individualno delo, ki ju lahko preko 

teh korakov izvaja svetovalni delavec, specialni pedagog.  

      Avtorja sta reševanje razdelila v več faz, ki se med seboj prepletajo in tako omogočajo 

individualizacijo in prilagajanje potrebam učenca. Brajša in Tomić (Cotič, 1999) posebej 

poudarjata pomen komunikacije in razumljivost učiteljevih sporočil. Preprost, pregleden, 

strnjen in zanimiv govor je zanju temeljni pogoj uspešnega izobraževanja. Povratne 

informacije med učencem in učiteljem so izjemnega pomena pri reševanju matematičnih 

problemov. Polya  je zastavil nekaj primerov: 

  UUrreessnniiččiittii  nnaaččrrtt  – priporočljivo je, da na začetku spoznavanja besedilnih nalog 

učenec za izkazovanje znanja ne uporablja samo matematičnih simbolov, ampak 

tudi druge načine, kot so:  
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--    Risba – učenec nariše risbo, količine in ob njej pripoveduje ter z 

obkroževanjem, črtanjem pride do rešitve.  

--    Euler-Vennov diagram (Cotič, 1999) – z njim ponazarjamo množice, skupine 

in je uporaben pri nalogah razvrščanja.  

Maja ima 3 črne in 4 bele žogice, koliko jih ima skupaj? 

 

 

 

 

 

   

- Carrollov diagram (Cotič, 1999) – uporaben je za naloge razvrščanja, vendar 

moramo biti pozorni na to, da učenec uspešno vpisuje in bere podatke.  

V razredu ima 9 otrok oblečene majico s kratkimi rokavi, od tega 6 dečkov. 7 

deklic in 4 dečki imajo oblečeno majico z dolgimi rokavi. Koliko je otrok v 

razredu? 

 

 dečki deklice 

dolgi rokav 6 9 – 3 

kratek rokav 4 7 

 

 

- Drevo (Cotič, 1999) – uporaba drevesa je primerna za probleme razvrščanja, za 

učence z dobrimi vizualnimi predstavami, vendar zahteva dobro modeliranje, 

vodenje in ustrezno predstavitev njegove uporabe. Najprej z njim predstavimo 

enostavne probleme, ki jih postopoma nadgrajujemo, da ne zmedemo učenca. 

Učenec naj na začetku opazuje, kako se način izvaja in šele nato postopoma 

sam oblikuje lastno drevo. Primer: Peter je dopoldan našel 8 gob, popoldan pa 

še 9. Njegov prijatelj Miha pa je dopoldan našel 11 gob, popoldan pa 4. Ko sta 

zaključila z iskanjem, sta vse gobe enakomerno razdelila v štiri košare. Koliko 

gob je bilo v vsaki košari? 
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                                       +                               + 

 

 

 

                                                                 + 

 

 

 

                                                                                 ÷ 

 

 

- Enačbe (Cotič, 1999) – učenci začnejo v višjih razredih uporabljati enačbe, s katerimi 

lahko dobro ponazorimo besedilno nalogo, vendar je za ustrezno uporabo potrebno 

dobro razumevanje enačbe same, ki jo lahko ponudimo z vizualnimi oporami.  

Primer: Miha je za nalogo opazoval promet na domači ulici in v eni uri naštel 19 

avtomobilov, 7 motorjev in nekaj koles. Skupaj je naštel 36 prevoznih sredstev. 

Koliko koles je naštel? 

 

1. korak:  

 

 

 

 

2. korak: 

 

 

 

 

3. korak: 

           19 + 7 + x = 36 

 8   9 

17 

11   4 

15 

 32   4 

   8 

vsa prevozna 

sredstva avtomobili motorji kolesa 

          
     19     7    X        36 
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5.3.   MNENJE IN POMOČ ZUNANJE STROKOVNE USTANOVE – 4. 

STOPNJA 

 

Šola lahko zaprosi za dodatno strokovno mnenje zunanjo specializirano ustanovo. Zunanji 

timi strokovnjakov naredijo poglobljeno diagnostično oceno otroka. Na podlagi poročila o 

otroku, ki ga pripravi strokovni delavec šole, specialni pedagogi  svetujejo šoli, če presodijo, 

da šola še ni izkoristila vseh virov pomoči. Tako se lahko sami vključijo v pomoč učiteljem, 

staršem in otroku.  

 

 

 

5.4. INTENZIVNA SPECIALIZIRANA POMOČ IN PODPORA  – 

PROGRAM S PRILAGOJENIM IZVAJANJEM IN DODATNO 

STROKOVNO POMOČJO –  5. STOPNJA 

 

 

Ko učencu z izrazitimi specifičnimi učnimi težavami ali primanjkljaji na posameznih 

področjih učenja komisija za usmerjanje učencev s posebnimi potrebami izda odločbo o 

usmeritvi, je učenec upravičen do usmerjanja v izobraževalni program s prilagojenim 

izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Dodatno strokovno pomoč izvaja specialni 

pedagog ali učitelj na svojem predmetnem področju in z dodatnim izpopolnjevanjem za delo z 

učenci s posebnimi potrebami (Magajna idr., 2008, str. 39). 

 

 Utrjevanje razumevanja zahtevnejših besednih zvez – tabela matematičnih izrazov 

(http://www.studygs.net/mathproblems.htm) – prvi korak je, da učenec prepozna in 

podčrta ključne besede, ki ponazarjajo matematično operacijo. Nato pa te izraze 

zapisuje v tabelo. Izrazi na tej stopnji so v primerjavi s tabelo na 3. stopnji bolj 

kompleksni, jezikovna sestava je težja in zajema razumevanje odnosov med vsemi 

besedami. 

.  

http://www.studygs.net/mathproblems.htm
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BESEDNA ZVEZA/BESEDA  MATEMATIČNI ZAPIS 

y-krat (šestkrat) več kot x (tri) y × x = , 6 × 3 = 

Število x (36) zmanjšano za y-krat 

(šestkrat) 

x ÷ y = , 36 ÷ 6 = 

y-krat (štirikrat) manj kot x (16) x ÷ y = , 16 ÷ 4 = 

y-krat (štirikrat) več kot x (sedem) in 

zmanjšano za z-krat (dvakrat) 

( y × x) ÷ z = , ( 4 ×7 ) ÷ 2 = 

Število, ki je y-krat (osemkrat) manj kot 

x (56), povečano za število, ki je z-krat 

(šestkrat) več kot w (9). 

( x ÷ y ) + ( z × w ) = ,                              

( 56 ÷ 8 ) + ( 6 × 9 )   

 

Poznavanje lahko utrjuje tako, da je zapisan besedni izraz, učenec pa mora zapisati 

matematični izraz oz. obratno. Svetovalni delavec lahko uporabi tudi igro spomin. 

Učenec mora poiskati pare med besednim izrazom in matematičnim zapisom. 

 

 

 

5.4.1. PRISTOP DIREKTNEGA POUČEVANJA  

 

 

Primer specifičnega treninga so oblikovali ameriški strokovnjaki Stein, Kinder, Silbert, 

Carnine (2006) in ga poimenovali Pristop direktnega poučevanja (A Direct Instruction 

Approach), ki pa je lahko tudi princip individualne obravnave. Njihov postopek učenja je 

narejen za uporabo v razredu, torej ga ves čas izvaja učitelj. V našem prostoru pa bi ga prav 

tako lahko izvajali učitelji, ob podpori, vodenju specialnega pedagoga v razredu, kar zahteva 

veliko usklajenosti med njima. S tem se individualne ure ne izvajajo ločeno izven razreda, 

ampak v razredu, med poukom samim. Seveda učenec potrebuje individualne ure za dodatne 

razlage in vaje, vendar je na ta način tudi sodelovanja med učiteljem in specialnim 

pedagogom več, način poučevanja, ki se začne že v prvem razredu, pa koristi tudi drugim 

učencem.   

        Trening je razdeljen na več stopenj: 
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- Spoznavanje koncepta  

Pred začetkom obravnavanja matematičnih besedilnih nalog učitelj učencu predstavi pomen 

štirih ključnih besed: 

 dobiti več (predstavlja znak plus), 

 znebiti se (predstavlja znak minus), 

 konča z (predstavlja enačaj), 

 koliko (prazen kvadratek).  

Besede se utrjuje vsakodnevno, tako da učitelj predstavi: »Ko dobite več, zapišete znak +, ko 

se nečesa znebite, zapišete znak –. Kateri znak zapišete, ko dobite več?« 

Nadaljuje s predvajami, s katerimi utrjuje, predstavi pogoste besede v besedilnih nalogah – 

kupiti, izgubiti, dati, prodati, pojesti, najti, oditi … Nato učitelj vpraša učenca, naj skuša 

besedo povezati s simbolom in ga spodbuja s vprašanji: »Ko kupiš sladoled, ga imaš več ali 

manj, torej ga dobiš ali se ga znebiš? Kaj pa se zgodi  denarjem, ga imaš več ali manj, torej ga 

dobiš  ali se ga znebiš? Torej, ko nekaj kupiš, imaš plus ali minus denarja/sladoleda?«  

              

Sledi predstavljanje besednih problemov. Učitelj najprej predstavi besedilno nalogo s slikami, 

risbami. Torej besedni problem predstavi slikovno, nato pa isti problem (npr. V bazenu je bilo 

sedem otrok. Trije otroci so odšli domov. Koliko jih je ostalo na koncu?) predstavi 

numerično.   

             V bazenu je bilo sedem otrok.          7 

             Trije otroci so odšli domov.             7 – 3 

             Koliko jih je ostalo?                       7 – 3 =  

 

Učitelj pripravi delovne liste z vajami. Učenec prebere nalogo ali pa mu jo prebere učitelj. 

Učenec mora najprej narisati ustrezno sliko, nato preberejo še enkrat in zapišejo z ustreznimi 

simboli (primer zgoraj). Rešitev naj poiščejo s pomočjo preštevanja na sliki.  

 Pri izbiri nalog pazimo na izbiro besed. Besede naj bi bile učencu poznane, saj s tem problem 

lažje predstavi, nariše in ga razume. Na delovnem listu prav tako izmenično uporabimo 

naloge seštevanja in odštevanja. Vsak zadnji stavek naloge končamo v obliki » koliko je na 

koncu, s koliko konča«, saj ta fraza predstavlja znak =    . Čez nekaj časa lahko kot zaključni 

stavek uporabimo »Koliko jih ima sedaj ali koliko je vseh?«. Saj so ti stavki enaki pomenu  

=      .  
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- Strategija reševanja problema preko »družine števil« ( A Number-Family Problem – 

Solving Strategy) 

Ker večina besednih problemov ne more biti predstavljena, prevedena dobesedno, 

spodbudimo učenca k uporabi strategije besedna družina. Temelji na tem, da lahko iz treh 

različnih števil naredimo, sestavimo štiri račune. Primer: 3, 5 in 8 predstavljajo 3 + 5 = 8, 5 + 

3 = 8, 8 – 3 = 5 in 8 – 5 = 3, to pa lahko predstavimo v diagramu:  

 

                         3      5       8  

 

Diagram predstavlja družino števil. Učenca opozorimo, da je veliko, največje število vedno na 

koncu puščice. Če je največje število neznano, je na koncu puščice kvadratek. V običajni 

nalogi sta znani dve števili, ki jih mora učenec razvrstiti v družino, na puščico. Nato določi, 

ali bo manjkajoče število dobil s seštevanjem ali odštevanjem.  Primer:  

                    3       5              

 

Družina nam ne da vsote, zato je račun 3 + 5 =      . Če pa imamo družino  

 

                    3               8     

 

pa je vsota znana, zato je račun 8 – 3 =     .  

 

Zelo pomembno vlogo pri reševanju problema ima analiza jezika in določanje, katera beseda 

nam pove vsoto, končno število, največje število. Primer so naloge grupiranja, ki vsebujejo 

besede pes, mačka in živali. Beseda za končno število je nadpomenka živali. Če naloga 

sprašuje po številu živali, je potrebno seštevati, če pa po številu psov, je prisotno odštevanje. 

Primer:  

 

Peter ima 6 živali. Dva sta psa, ostalo so mačke. Koliko je mačk? 

                               živali 

              2               6 

 

Račun  za družino je  6 –  2 =      . 

 

Če pa imamo primer:  
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Peter ima doma 2 psa in 4 mačke. Koliko živali ima Peter? 

                                       živali  

               2       4   

  

Računa za ta problem pa je 2 + 4 =      . 

 

V tem koraku se učenec nauči, kako pride do manjkajočega števila. Pravilo je, kadar je 

največje število na koncu puščice znano, pridejo do manjkajočega števila z odštevanjem. 

Kadar pa je največje število na koncu puščice neznano, pa pridejo do njega s seštevanjem. 

Račune prilagodimo starosti učenca. Med spoznavanjem postopka in načina dela uporabimo 

takšne račune, ki jih lahko učenec samostojno reši, torej nekoliko lažje. Na spodnjo črto 

učenec zapiše račun:  

 

        2                8                                        3        7     

 

         8 – 2 = 6                                                  3 + 7 = 10  

 

 

Sledijo delovni listi z vajami, na katerih ima zapisana števila na puščici, ki jih mora 

preoblikovati v račun in zapisati.  

 

  PPrroobblleemmii  rraazzddrruužžeevvaannjjaa  

Pri problemih razdruževanja oseba ali predmet začne z določeno količino nečesa. Nato se 

zgodi neko dejanje (kupi, izgubi, proda …), zato oseba/predmet konča z večjo ali manjšo 

količino nečesa.  

         Pri teh problemih sta vedno podani dve od treh količin nečesa/nekega predmeta in te 

količine predstavljajo družino števil. Učenec mora vedno najprej določiti, ali oseba/predmet v 

nalogi konča ali začne z največjo količino, torej, ali je imel na začetku več ali na koncu. V 

primeru: Peter ima 15 jabolk. Na tržnici kupi še 14. Koliko jabolk ima Peter?  Ker je Peter 

kupil še več jabolk, ima zato na koncu največ jabolk. Označimo, ali začne ali konča z največ: 

                                                            konča 
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Nato učenec določi, ali je končna količina, vsota znana ali ne (Ali vemo, koliko jabolk ima 

Peter na koncu?). V našem primeru ne vemo, zato označimo tako: 

 

                                                             konča    

 

Števili, ki sta dani v nalogi, sta torej del celote: 

                                                             konča    

                                           15       14 

Učenec sešteje, da dobi vsoto, končno število, število jabolk, ki jih ima Peter. 

V drugem primeru npr. Peter ima 15 jabolk. Šel je na tržnico in jih nekaj kupil. Sedaj jih ima 

23. Koliko jabolk je kupil Peter? Tudi tukaj konča z največjim številom, saj je nekaj kupil.  

                                                            konča 

 

Vendar je tukaj največja količina znana, saj vemo, da ima Peter na koncu  23 jabolk.  

                                                              

                                                              konča 

                                                              27                                                                

 

Končno število je znano, zato mora učenec odšteti, da dobi število kupljenih jabolk na tržnici.  

                                                              konča 

                                       15                    27                                                                

 

Če pa učencu ponudimo primer npr. Miha ima veliko hrušk. Na tržnici jih proda 21. Na koncu 

mu jih ostane 16. Koliko jabolk je imel na začetku? Tukaj pa mora učenec ugotoviti, da je 

imel Miha na začetku več jabolk, kar označi tako : 

                                                                   začne 
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Nato mora spet določiti, ali je količina, s katero začne (ali poznamo začetno največje število 

hrušk), znana ali ne. Ker količina, število ni poznano, s seštevanjem učenec dobi število 

hrušk, ki jih je Miha imel na začetku: 

                                                              začne    

                                           21       16 

Če pa bi imeli drugačen primer in bi poznali število hrušk na začetku, bi učenec zapisal tako: 

                                                              začne  

                                                               37 

 

In  nato bi z odštevanjem dobili število hrušk, ki jih je prodal:  

                                                              začne  

                                            21               37 

 

Vse štiri tipe problemov razdruževanja uspešno analiziramo z dvema vprašanjema: 

 Ali začnemo ali končamo z največjim število (Kdaj ima oseba/predmet največjo 

število/količino predmetov? Na začetku ali na koncu? ) ter 

 ali je največje število dano/poznano (Ali je število/količina predmetov, ki jih ima oseba 

na koncu ali na začetku poznana?)? 

 

Načrt učenja celotnega postopka reševanja problemov razdruževanja je razdeljen v štiri dele: 

1. Verbalne vaje – učenec prebere problem in določi odnose/pomen glagolov in določi, ali 

oseba začne ali konča z največjim številom/količino predmetov/stvari. 

2. Strukturirane vaje – učitelj vodi učenca preko naloge v dveh korakih. Ali oseba začne ali 

konča z največ in ali je to število podano. Učitelj števila zapiše v družino števil na puščico. 

Učenec pove pravilo, s katerim pridemo do manjkajočega števila (Če manjka največje 

število, seštevamo, če manjka majhno število, odštevamo.).  

3. Strukturirane vaje na delovnih listih – učitelj vodi učenca preko naloge, vendar učenec sam 

izpolni in zapiše družino števil na puščico.  

4. Manj strukturirane vaje na delovnih listih – pri teh nalogah učenec dela samostojno, učitelj 

mu samo poda navodilo, naj določi manjkajoče število.  

Učitelj mora pri nalogah, ki jih da učencu, uporabiti vse štiri oblike problemov: 

 dva problema seštevanja (eden začne z največ in eden, ki konča za največ), 
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 dva problema odštevanja (eden začne z največ in eden, ki konča za največ). 

 

  PPrriimmeerrjjaallnnii  pprroobblleemmii  

Primerjalni problemi predstavljajo/opisujejo dve količini in razliko med njima. Obstajata dva 

osnovna tipa primerjalnih problemov: 

 Zapisana je značilnost enega predmeta/osebe (teža, dolžina, starost …) in razlika med 

prvim in drugim predmetom/osebo (Luka je star 11 let, David je 4 leta starejši.). Učenec 

mora določiti značilnost drugega predmeta/osebe (Določi Davidovo starost.). 

 Zapisani sta značilnosti/količini dveh predmetov in učenec mora določiti razliko med 

njima (Nina je stara 9 let, Ana pa 16 let. Koliko let razlike je med Nino in Ano?).  

Strategija reševanja primerjalnih problemov je podobna strategiji reševanja problemov 

razdruževanja. Potrebno je določiti osebo/predmet, ki predstavlja večjo količino in ali je ta 

količina/število podano ali ne. Npr. »Nina ima 17 nalepk, Ana ima 5 nalepk manj. Koliko 

nalepk ima Ana?« V tem primeru je število Aninih nalepk manjše, zato število Nininih nalepk 

predstavlja večje število. Ker je to število (17) podano, problem rešimo z odštevanjem.   

        

Načrt postopka učenja primerjalnih problemov je razdeljen v tri dele: 

1. Razvijanje predznanj – učenje, kako določiti veliko število. V to je zavzeto 

razumevanje in poznavanje besed, kot so večji, ožji, debelejši, težji, globlji, širši … Učitelj v 

tem delu predstavi pomene teh besed s slikamo, diagrami, posnetki. Razumevanje lahko 

preveri s preprostimi vprašanji: »Kdo na sliki je svetlejši?«  

Drug način za določanje, kateri predmet je večji, so vaje s stavki brez števil. Npr.: 

a) Trgovina je bližje kot cvetličarna.  

b) Miha je plaval dlje kot Peter.  

c) Nina je vložila več kozarcev marmelade kot Ana.  

Učenec nato na konec puščice zapiše predmet/osebo, ki ponazarja večjo količino/število. V 

primeru a, trgovina je bližje kot cvetličarna, cvetličarna predstavlja večjo količino, v tem 

primeru dolžino.  To zapiše kot: 

                                                        cvetličarna  

 

Šele ko učenec obvlada pravilno nameščanje besed na puščico, se lahko nauči pravilno pisati 

tudi števila na puščico.  

2. Strukturirani delovni listi – pri tem koraku uporabimo kompletne besedilne naloge z 

vsemi podatki. Učitelj vodi učenca preko dveh korakov: 
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 zapisati besedo, ki ponazarja večjo količino in 

 zapisati količino ali narediti kvadratek za večjo količino/število.  

Problem »Trgovina je 36 metrov bližje kot cvetličarna. Cvetličarna je oddaljena 75 metrov. 

Kako daleč je trgovina?« učenec reši tako, da najprej zapiše cvetličarna na konec puščice, ker 

je dlje in predstavlja večjo številko. Nato zapiše 75 pod cvetličarno, saj je količina znana. 

Učenec zapiše še drugo število, razdaljo in kvadratek na puščico.   

 

                                                          cvetličarna  

                                     36                  75 

 

Za reševanje uporabimo znano pravilo, ker je največje število znano, odštevamo in učenec 

lahko zapiše: 

                                       75 – 36 =  

     

Ključen korak v tem delu je vprašanje, ali je znana enota, število največje količine. Če učenec 

napačno prebere problem, lahko narobe umesti števila na puščico. Stavek Nina je 12 let 

starejša od Ane, ki je stara 8 let, lahko prebere kot Nina je stara 12 let in 12 zapiše kot 

največjo količino na konec puščice. V tem primeru lahko učitelj dela z učencem verbalne 

naloge, ki se osredotočajo samo na ta del, na pravilno  razumevanje in zapisovanje na puščico. 

Pomaga mu z dodatnimi vprašanji in razlagami, npr. »Največje število, število na koncu 

puščice nam pove, koliko je Nina stara. Nam število v nalogi pove, koliko je stara Nina?«.   

 

3. Manj strukturirane naloge na delovnih listih – pri podanih nalogah moramo upoštevati 

različne tipe nalog: 

 Dva problema seštevanja, v katerem je podana ena količina. Razlika ponazarja, da je druga 

količina večja (1. Kuža Pipi je izkopal jamo globoko 32 cm. Kuža Ren pa 15 cm globljo 

jamo. Kako globoko jamo je izkopal kuža Ren? 2. Kuža Pipi je izkopal luknjo globoko 32 

cm. Pipijeva luknja je 15 cm plitkejša od luknje, ki jo je izkopal kuža Ren. Kako globoka 

je luknja, ki jo je izkopal kuža Ren?). 

 En problem odštevanja, pri katerem je podana ena količina. Razlika ponazarja, da je druga 

količina manjša (Kuža Pipi je izkopal luknjo globoko 32 cm. Kuža Ren je izkopal za 15 cm 

bolj plitko luknjo. Kako globoka je Renova luknja?). 
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 En problem odštevanja, v katerem sta podani obe količini. Učenec mora določiti razliko 

(Kuža Pipi je izkopal luknjo globoko 32 cm. Kuža Ren je izkopal luknjo globoko 15 cm. 

Za koliko cm je globlja Pipijeva luknja?). 

 

  PPrroobblleemmii  ggrruuppiirraannjjaa  

Tudi postopek reševanja problemov grupiranja je razdeljen na posamezne stopnje: 

1. Prvi del je namenjen razvijanju predznanj za določanje imena razredov posameznih 

predmetov/oseb. Učitelj pove nadpomenko in dva njena podrazreda, učenec pa mora povedati, 

kateri razred je največji, je nadpomenka. Pri tej vaji je potrebno poznavanje in razumevanje 

posameznih razredov in odnosov med njimi (nadpomenke, podpomenke, sopomenke).  

 

2. Strukturirani delovni listi – učitelj predstavi probleme razdruževanja in pove osnovno 

pravilo (Kadar je največje število, število na koncu puščice znano, odštevamo, kadar to število 

ni znano, seštevamo.). Ob tem ko učitelj predstavi problem, izpostavi tri skupine, razrede, ki 

se pojavijo v nalogi. Npr. » V razredu je 23 otrok. 11 je deklet. Koliko je fantov? Ta problem 

ima 3 razrede – otroci, dekleta in fantje.«. Učenca vpraša, katera beseda predstavlja največjo 

skupino v nalogi.  To besedo mora učenec sedaj zapisati na konec puščice v družini števil.  

 

                                                          otroci 

 

 

Tudi tukaj mora učenec ugotoviti, ali je število največjega razreda podano ali ne, ter ustrezno 

zapisati vsa števila.  

                                                             otroci 

                                        11                   23 

 

Nato učenec uporabi pravilo in ker imamo podano število največjega razreda, odštevamo. 

                                           23 – 11 =  

3. Manj strukturirani delovni listi – učenec prebere problem, zapiše ime največjega 

razreda na konec puščice in določi, ali je število, ki določa količino največjega razreda, znano 

ali ne. Nato družino števil na puščici dopolni z dvema številkama in kvadratkom, sledi 
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izračun. Pri izbiri problemov moramo enakomerno uporabljati račune seštevanja in 

odštevanja. Skušamo uporabljati kratke stavke in jasne razrede skupin.  

 

Kadar začnemo poučevanje problemov grupiranja, lahko podčrtamo besede, ki označujejo 

nadpomenko in podpomenko. Ko učenec spozna in obvlada reševanje problemov 

razdruževanja, grupiranja in primerjalne probleme, dobi učni list, na katerem so združeni vsi 

tipi problemov. Pri tem je potrebno dobro razlikovanje problemov med seboj in natančno 

reševanje. Učitelj mora biti pozoren na to, da je učenec uspešen, čeprav so tipi problemov 

med seboj pomešani.    

 

  TTaabbeellee  ss  ppooddaattkkii  

Velikokrat so v povezavi s problemi grupiranja v nalogah podane tabele s podatki, iz katerih 

je potrebno izračunati določene podatke. So nazoren način predstavljanja podatkov v vrsticah 

in stolpcih ter njihove vsote na koncu vrstice oz. stolpca.  

                                      

                                         Število delovnih ur 

 ponedeljek torek sreda skupaj 

Miha 6 5 7 18 

David 7 3 6 16 

Peter 4 7 2 13 

skupaj 17 15 15  

 

Učenec se mora najprej naučiti pravilno brati tabelo in določati podatke. Če ima naloga 

vprašanje »Koliko ur je Peter delal v torek?«, ga naučimo, da najprej poišče ustrezen stolpec, 

torej torek in nanj položi prst. Nato poišče vrstico Peter in tudi nanj položi drug prst. Nato se s 

prstoma pomika po vrstici in stolpcu proti drugemu, dokler se ne srečata.   

Ko učenec samostojno pravilno bere podatke v tabeli, lahko učitelj učencu predstavi strategijo 

družine števil v tabeli za reševanje besedilnih problemov. Vrstice in stolpci delujejo kot 

družine števil. Namesto ravnih črt v tabeli lahko uporabimo puščice za boljšo ponazoritev. 
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Vrstica in stolpec skupaj predstavljata največje, končno število, prvi dve števili v vrstici pa 

manjši števili. 

 

 četrtek petek skupaj 

Miha  36 62 

David 18 14  

Peter 21  38 

skupaj    

 

Pri reševanju se uporabi pravilo, če manjka malo število, odštevamo, če manjka veliko, 

končno število, pa seštevamo. Pri Mihu manjka malo število, zato odštevamo (62 – 36 = 26). 

Tudi v stolpcih je enako. Prvi dve števili sta mali, zadnje število pa predstavlja končno, 

največje število.  

 

 

  

 

 

  

 

 

 BBeesseeddiillnnee  nnaallooggee  zz  mmnnoožžeennjjeemm  iinn  ddeelljjeennjjeemm  (Kelly in Carnine, pridobljeno s 

www.cldinternational.org/PDF/Initiatives/MathSeries/kelly.pdf) 

 

Naloge, ki vključujejo množenje in deljenje, so razdeljene v tri osnovne oblike: 

 Če je v nalogi podano število skupin in število v skupini, gre za problem množenja. Npr. 

Miha ima 4 škatle igrač. V vsaki škatli je 9 igrač. Koliko igrač ima Miha? Problem 

zapišemo kot 4 × 9 =     , kar označimo kot:  

                                   9 

                          4)    

 Če je v nalogi podano skupno število in naloga sprašuje po številu skupin ali številu v 

skupini, gre za problem deljenja. Npr. Miha ima 12 igrač. V vsako škatlo da 4 igrače. 

Koliko škatel ima? Kar zapišemo kot 12 ÷ 4 = 3. Druga oblika pa je npr. Miha ima 12 

 14 36 

19 11  

23  32 

15  37 

 21 29 

13 19  

26 34  

18  42 

 31 55 

http://www.cldinternational.org/PDF/Initiatives/MathSeries/kelly.pdf
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igrač. Želi jih pospraviti v 3 škatle tako, da bo v vseh enako število igrač. Koliko igrač bo 

dal v vsako škatlo?  Kar zapišemo kot 12 ÷ 3 = 4 in označimo:  

 

                                                                             3 

         4)             12              in                        )              12 

 

Besedilne naloge z množenjem in deljenjem lahko na začetku uporabe strategije družine števil 

predstavimo z uporabo kovancev, saj vsak kovanec predstavlja enako vrednost. Najprej se 

učenec nauči samo pravilno postavljati števila na družino števil na puščici.  

     Primer: Če ima nekdo 6 kovancev po 5 centov, ima 6 × 5 ali 30 centov.  Učenec zapiše 

vrednost posameznega kovanca kot prvo število na puščici in število kovancev kot drugo 

število na puščici. Skupna vrednost kovancev, največje število je zapisano na koncu puščice.   

 kovanci 

                            6          

                                                             5)                        30 centov 

 

Naslednji korak je predstavitev problema brez konkretne opore, kovancev. Primer: David ima 

v žepu same kovance po 2 centa. Njihova vrednost je 18 centov. Koliko kovancev po 2 centa 

ima? Problem učenec zapiše tako:  

                                               kovanci 

                               2 )                           18  centov 

 

Ker poznamo vrednost posameznega centa in skupno vrednost vseh centov, problem rešimo z 

deljenjem. Učenec zapiše račun 18 ÷ 2 = 9. Če bi se naloga glasila npr. David ima 9 kovancev 

v vrednosti 5 centov. Koliko denarja ima? Bi problem zapisali kot: 

                                          kovanci 

                                           9                                       

                               5)                             centi 

 

Do rešitve bi učenec prišel z množenjem, saj skupno, končno število ni znano, kar bi zapisal 

kot 5 × 9 = 45.  

 

5 5 5 

5 5 5 
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Pri nalogah množenja in deljenja je pomembna analiza jezika in besed. Vsaka naloga vsebuje 

dva predmeta/količini/imeni. Ključ predstavlja ugotovitev, katero ime/predmet predstavlja 

večjo količino, česa je več. Tisti predmet/ime, ki predstavlja večjo količino, je zapisan na 

koncu puščice. Npr. »Vsaka opeka tehta 3kg.«, v tem primeru je več kg kot opek, zato kg 

predstavljajo veliko število na koncu puščice, opeke pa majhno število na puščici.  

                           opeke 

                3                            kilogrami 

Ali drug primer: »V vsakem predalu je 8 krožnikov.« Število krožnikov je veliko število, saj 

je več krožnikov kot predalov in zato jih zapišemo na konec puščice. Pri tem učitelj učenca 

opozori, naj ne razmišlja o velikosti posameznih predmetov, ampak o številu posameznih 

predmetov, če učenec ne zna določiti velikega števila, mu lahko pomagamo s tem, da je malo 

število tisto, ki sledi besedi vsak/vsaka.   

  KKoommpplleekkssnnee  bbeesseeddiillnnee  nnaallooggee                            

Učenci so velikokrat postavljeni pred naloge, v katerih morajo uporabiti tako seštevanje kot 

odštevanje. Tudi takšne naloge lahko rešijo s pomočjo družine števil.  

Primer naloge: Jure je porabil 12 € za CD. Nato je kupil še video igrico za 34 €. Na koncu mu 

je ostalo 7 €. Koliko denarja je imel Jure na začetku? 

 

Pri reševanju problema si pomagamo s tremi besedami, ki označujejo pretok, kroženje denarja 

– noter, ven in na koncu. Noter predstavlja, koliko je bilo na začetku in koliko je prišlo 

zraven, je dobil, se je povečalo. Noter je vedno veliko število. Ven predstavlja, za koliko se je 

nekaj zmanjšalo, je porabil. Na koncu predstavlja količino, ki ostane na koncu. Ven in na 

koncu sta vedno mali števili.  

      Zgornji problem predstavimo tako: 

 

                                       na koncu      ven       noter       

                                                           12 

                                                           34 

                                             7            46                 

Najprej je potrebno sešteti obe števili ven, preden prištejemo na koncu. Nato seštejemo na 

koncu in ven, da dobimo število, ki nas zanima, torej noter.  

 

53 
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Pri teh nalogah je potrebno zelo natančno branje in določanje, kam katero število sodi, ali med 

na koncu, ven ali noter. Če stavek pove, koliko nečesa nekdo ima, vsoto, je to noter število. 

Stavki, ki povedo, koliko nečesa je nekdo izgubil, prodal, torej se je število nečesa zmanjšalo, 

je to ven število. Vrednost na koncu je to, kar ostane, ali razlika med noter in ven.  

  

Primer: Miha je včeraj nabral 13 gob, danes zjutraj 15 in 6 popoldan. Nato se je ustavil na 

tržnici in jih nekaj prodal. Ostalo mu je 9 gob. Koliko jih je prodal? 

 

 

                                           na koncu      ven       noter 

                                                                            13 

                                                                            15 

                                                                             6    

                                                 9                         34 

 

 

Primer: Na prvi postaji je na avtobus vstopilo 17 potnikov. Na drugi jih je izstopilo 6, vstopilo 

pa jih je 16. Na naslednji postaji je izstopilo 9 ljudi. Na četrti postaji je vstopilo še 5 ljudi. 

Koliko ljudi je na avtobusu? 

                                           na koncu      ven       noter 

                                                                            17 

                                                                6          16 

                                                                9           5 

                                                               15          38 

 

  KKoommpplleekkssnnee  bbeesseeddiillnnee  nnaallooggee,,  kkii  zzaahhtteevvaajjoo  rreeššeevvaannjjee  vv  oobbrraattnneemm  vvrrssttnneemm  rreedduu  

(Kelly in Carnine, pridobljeno s 

www.cldinternational.org/PDF/Initiatives/MathSeries/kelly.pdf)  

Nekatere besedilne naloge so oblikovane tako, da zahtevajo od učenca reševanje od zadaj 

naprej. Za takšne naloge je potrebna dobra predstava o problemu in pravilen vrstni red 

reševanja, ki pa ga mnogi učenci ob vseh podatkih, ki so predstavljeni v nalogi, ne zmorejo.                

Primer: Peter ima nekaj frnikol. Od zbiratelja jih je dobil toliko, da se je število njegovih 

25 

23 

http://www.cldinternational.org/PDF/Initiatives/MathSeries/kelly.pdf
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frnikol potrojilo. Ker jih je imel toliko, jih je 35 podaril sestri. Nato jih je na igrišču izgubil 

polovico, tako da mu jih je ostalo 48. Koliko jih je imel na začetku? 

 

Prvi korak strategije je, da vsak dogodek spremenimo v matematični zapis, račun. Tako lahko 

za prvo spremembo, da se je število njegovih frnikol potrojilo, zapišemo kot: 

 

                      ? 

                            × 3  =  

 

Vprašaj ponazarja število, ki ga iščemo. Tukaj je neznano tako začetno kot končno število. 

Končno število prve spremembe postane v drugem koraku začetno število druge spremembe 

(jih je 35 podaril sestri). 

                    

            ? 

                    × 3  =  

- 35  =  

 

V zadnjem koraku pa vidimo, da je polovico frnikol izgubil in mu jih je ostalo 48. Kar 

zapišemo kot:  

 

              ? 

                    × 3  =  

- 35  =  

                                                              ÷  2  =  48 

 

Sedaj lahko učenec reši problem z reševanjem od spodaj navzgor. Vsako manjkajoče število 

ugotovijo z obratno operacijo, kot je zapisana. Rešitev računa vpišejo v kvadratek in 

kvadratek nad njim.  

 

              ? 

                    × 3  =  

- 35  =  

                                                              ÷  2  =  48                 2 × 48 = 96 

96 

96 
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nato 

             ? 

                    × 3 =  

- 54  =                             54 + 78 = 132 

                                                              ÷  2  =  39                 2 × 39 = 78 

 

in na koncu pridemo do iskanega števila frnikol.  

 

             ? 

                    × 3 =                              132 ÷ 3 = 44      

- 54  =                          54 + 78 = 132 

                                                              ÷  2  =  39                 2 × 39 = 78 

 

Na začetku je Peter imel 44 frnikol. 

 

Strategija reševanja problemov preko družine števil je zelo kompleksna in zahteva natančno 

vodenje učitelja oz. specialnega pedagoga.  

 

 

 

5.4.2. METAKOGNITIVNA STRATEGIJA PVP ( POVEJ, VPRAŠAJ,   PREVERI) 

 

Učenec za uspešno reševanje besedilnih nalog potrebuje tudi dobre metakognitivne 

sposobnosti, da analizira problem, izbere primerno strategijo za reševanje, posega po 

alternativnih oblikah reševanja, nadzoruje proces reševanja in pride do pravilne rešitve.  

 

Montague (2005 v Kavkler, 2011a, str. 141) je oblikovala metakognitivno strategijo PVP – 

Povej, Vprašaj, Preveri  (Say, Ask, Check ). Strategija spodbudi učenca, da sam nadzoruje 

lasten proces reševanje besedilne naloge, da o problemu premisli in preveri proces reševanja 

in pravilnost rešitve. Učenca skozi nalogo spremljajo tri oporne točke: 

-  Povej – Kaj je problem? Kaj mi naloga pove? 

-  Vprašaj – Katero informacijo iščeš? Kaj je v nalogi podani in kaj ne? 

-  Preveri – Ali sem nalogo izračunal pravilno? Izbral pravo operacijo? 

132 
78 

78 

132 

44 

132 78 

78 

132 
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Učenec lahko ima korake zapisane na kartončku, ki ga ima pri reševanju besedilnih nalog 

vedno pred seboj ter si na ta način lažje zapomni korake in utrjuje metakognitivno strategijo, 

ki mu kasneje lahko pomaga pri reševanju problemov tudi na drugih področjih.  

 

Metakognitivno strategijo PVP pa lahko vključimo v uporabo tudi pri drugih strategijah. Tako 

jo lahko npr. združimo s sedemstopenjsko strategijo Montague, ki je vključena v strategije 

dobre poučevalne prakse na 1. stopnji   (povzeto z internetne strani http://   www. 

interventioncentral.org/academic-interventions/math/math-problem-solving-combining-

cognitive-metacognitive-strategies 17. 1. 2012 in Montague, 2005). Posameznemu koraku 

sedemstopenjske strategije sledijo vsi trije koraki metakognitivne strategije PVP:  

 

1. Preberi nalogo 

 Povej (lastno vodenje) – Učenec pozorno prebere problem. (Prebral bom nalogo. Če 

je ne bom razumel, bom prebral še enkrat.) 

 Vprašaj (samospraševanje) – Ali učenec popolnoma razume nalogo? (Zdaj ko sem 

prebral problem, ali ga popolnoma razumem?) 

 Preveri (samonadzorovanje) – Učenec nadaljuje le, če nalogo povsem razume. 

(Sedaj, ko nalogo razumem, naredim naslednji korak.) 

 

2. Parafraziraj, poišči in podčrtaj podatke 

 Povej (lastno vodenje) – Učenec podčrta pomembne informacije, problem pove s 

svojimi besedami in s tem pokaže razumevanje. (Podčrtal bom glavne besede, ki so 

povezane z vprašanjem. Problem bom povedal s svojimi besedami.) 

 Vprašaj (samospraševanje) – Je učenec sposoben problem predstaviti s svojimi 

besedami? (Sem podčrtal najpomembnejše besede in ustrezno povedal problem  v 

nalogi?) 

 Preveri (samonadzorovanje) – Poskrbi, da so ključne besede povezane in pomembne  

za vprašanje naloge. (Našel sem vse ključne besede, ki mi bodo pomagale priti do 

rešitve.) 

 

3. Ponazori 
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 Povej (lastno vodenje) – Učenec nariše skici, risbo, da podpre razumevanje naloge. 

(Narisal bom skico, diagram problema.) 

 Vprašaj (samospraševanje) – Je med sliko, diagramom in problemom naloge 

povezava? (Ali je med mojo sliko in problemom v nalogi povezava? Ali slika prikazuje 

problem naloge?) 

 Preveri (samonadzorovanje) – Slika vključuje v vizualni obliki elemente problema 

besedilne naloge. (Slika vključuje ključne elementa problema besedilne naloge.) 

 

4. Ugotovi, v čem je problem, in predvidi računske korake 

 Povej (lastno vodenje) –  Učenec naredi načrt rešitve problema. (Naredil bom načrt 

za rešitev problema.) 

 Vprašaj (samospraševanje) – Kakšen načrt bo učencu pomagal rešiti problem? 

(Koliko korakov je potrebnih? Kakšen je prvi korak v mojem načrtu, kakšen je 

naslednji korak?) 

 Preveri (samonadzorovanje) – Načrt je primeren za rešitev problema. (Moj načrt ima 

prave korake za rešitev problema.) 

 

5. Oceni rezultat 

 Povej (lastno vodenje) –  Učenec oceni oz. predvidi končni rezultat.  (Ocenil bom, 

kakšen bo končni rezultat.) 

 Vprašaj (samospraševanje) – Na kakšen način bo učenec prišel do ocene rezultata? 

(Katera števila v nalogi moram uporabiti za mojo oceno rezultata?) 

 Preveri (samonadzorovanje) – Ocena rezultata služi kot informacija o problemu. (V 

moji oceni rezultata nisem izpustil nobenega ključnega podatka.) 

 

6. Izračunaj in odgovori 

 Povej (lastno vodenje) – Učenec izračuna rešitev po načrtu, ki ga je pripravil.  

(Izračunal bom rešitev po predvidenem načrtu.) 

 Vprašaj (samospraševanje) –  Ali se končna rešitev sklada z oceno? (Ali je 

izračunana rešitev blizu moje ocene?) 

 Preveri (samonadzorovanje) – Reševanje je sledilo načrtu, računske operacije so 

uporabljene v pravilnem vrstnem redu. (Pri reševanju sem sledil načrtu in upošteval 

vse potrebne korake.) 
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7. Preveri 

 Povej (lastno vodenje) – Učenec preveri korake reševanja. (Preveril bom vse korake 

reševanja.) 

 Vprašaj (samospraševanje) – Ali je učenec preveril vse korake reševanja in preveril 

izračune? (Ali sem preveril vsak korak reševanja?) 

 Preveri (samonadzorovanje) – Izgleda, da je vse opravljeno pravilno, če ne prosi za 

pomoč. (Mislim, da sem nalogo opravil pravilno.) 

 

 

  

 

5.4.3. NA SHEMAH OSNOVANO REŠEVANJE PROBLEMOV 

 

 

Na shemah osnovano reševanje problemov (Ping in Jitendra, 2006 v Kavkler, 2011a, str. 150 

in Jitendra idr., 2005 v Montague, M. na http://www.k8accesscenter.org/training_ 

resources/mathprimaryproblemsolving.asp) poudarja usmerjenost v semantično strukturo 

matematičnega besednega problema. Učenec se nauči analizirati semantično strukturo 

problema in uporabljati shematski diagram za organizacijo in predstavitev ključnih informacij 

v besedilu.  S tem natančno analizira shemo problema in ugotovi povezave med posameznimi 

deli sheme (naloge), torej sestavi dele v celoto.  Na shemi osnovan pristop vključuje elemente, 

ki so značilni za direktno poučevanje, saj vključuje razdelitev problema na dele, ponazoritev 

problema, modeliranje postopkov reševanja problema, mnemotehnike, sistematično 

predstavljanje in poučevanje algoritmov operacij. Učencu je omogočeno multisenzorno 

učenje   (vidno – zapis besedilne naloge, sheme, računov, slušno – branje naloge, motoročno – 

risanje shem, zapisovanje).  

 

Štirje ključni elementi na shemi osnovanega reševanja matematičnih problemov so: 

 identifikacija problema (Učenec mora prepoznati tip matematičnega problema,  

prepoznati vzorec reševanja problema. Pri tem je ključno prepoznavanje sheme 

problema na podlagi semantičnega znanja in ne samo aritmetičnih dejstev, torej 

ustrezna predstava besed v nalogi v grafično sliko.),  

http://www.k8accesscenter.org/training_%20resources/mathprimaryproblemsolving.asp
http://www.k8accesscenter.org/training_%20resources/mathprimaryproblemsolving.asp
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 predstavitev problema, 

 reševanje problema, 

 izvedba rešitve matematičnega problema. 

Pri tem upoštevamo več korakov, ki pomagajo učencu: 

 1. korak: Besedilo je  potrebno predstaviti tako, da je razumljivo učencu in ga 

lahko grafično predstavi. Pri tem damo učencu na začetku različne vrste besedilnih 

problemov, ki ne vključujejo neznane informacije, saj je pomembno, da se nauči 

določiti vrsto problemov, določati ključne informacije, ugotavljanje računske 

operacije. Pri tem vpisuje podatke v že narisano, pripravljeno  shemo, miselni 

vzorec. Na ta način usvoji predstavljeno shemo, kaj pomeni, kako mu pomaga in 

kako jo naredi sam. Pri tem potrebuje učiteljevo opisovanje postopka.  

 

Primeri shem z vsemi podatki: 1.) Anja je v prvi trgovini kupila 34 bonbonov, v drugi trgovini 

18. Na koncu jih je imela 52.  

 

 

                                                    sprememba 

 

                                                    

 

 

   

 

                       začetek                                                                                                     zaključek 

 

 

2.)Miha ima  v svojem sadovnjaku 44 sadnih dreves. 29 je jablan, preostalih 15 je marelic.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                              manjši skupini                                       velika skupina  

 

34 

bonbonov 

52 

bonbonov 

18 

bonbonov 

29 

jablan 

15 

marelic 

jablane in 

marelice 

skupaj  

       44 
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3.) David ima 52 CD-jev, Nika pa jih ima 80. Nika ima 28 CD-jev več kot David.  

 

 

                  Nika                                                                               David 

 

 

 

 

 

                        večja zbirka                         razlika med zbirka                        manjša zbirka             

      

(Jitendra, 2002) 

 2. korak: Učencu predstavimo problem brez neznane informacije, za katerega naj 

skuša sam narisati shemo. Uporabimo enostaven, jasen problem z enostavnim 

besedilom. 

 

 3. korak: Učencu predstavimo problem z neznano informacijo in že narisano 

shemo, v kateri je podana ena ključna informacija, eno ključno informacijo pa 

mora vnesti sam. Sledi samostojen izračun in zapis podatka v shemo.                                               

Primer: David je imel 28 knjig. Devet knjig je podaril mlajšemu sosedu. Koliko 

knjig še ima David? 

                                               problem razdruževanja, 

                                                          odšteti, znak - 

 

 

 

 

 

  

 

                          začetek                                                                                                     zaključek 

 

 

 

2.)V zavetišču za živali imajo 87 živali. Psov je 63, ostalo so mačke. Koliko mačk imajo v 

zavetišču? 

 

 

 

 28 knjig  

 

80 CD-jev 52 CD-jev 
28 CD-jev 
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                              manjši skupini                                       velika skupina  

 

 

3.) Nina je stara 43 let. Njen sestra Petra je 8 let starejša od njen. Koliko je stara Petra? 

                

 

                Nina                                     razlika                                           Petra 

                      

 

 

 

 

 

 4. korak: Učencu predstavimo problem z neznano informacijo in narisano shemo 

brez vpisanih podatkov. Učenec mora določiti ključne informacije, jih vnesti v 

shemo in izračunati rezultat.  

 

 5. korak:  Učencu predstavimo problem z neznano informacijo, brez narisane 

sheme. Učenec mora sam določiti ključne informacije, narisati shemo, vstaviti 

podatke in izračunati.  

 

Pri kompleksnejših problemih prav tako upoštevamo takšno zaporedje korakov. Najprej 

vpisuje podatke brez neznane informacije v narisano shemo. Uporabimo veliko različnih tipov 

nalog, da učenec spozna čim več načinov oblikovanja sheme in se na drži samo ene oblike 

sheme. Nato se naj nauči risati shemo problema brez neznane informacije in šele nato naj 

sledi reševanje besedilne naloge ter samostojno risanje sheme.   

 

Primer sheme z manjkajočimi podatki: Lojze prejeme od babice in dedka skupaj 84 evrov. 

Babica mu da dvakrat več denarja kot dedek. Koliko evrov dobi Lojze od babice in koliko 

od dedka? 

69 

psov 

  

   43 let  
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                                      problem deljenja in združevanja, 

                                                 deliti s 3, znak ÷3 in združevanje, znak + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      začetek                                                                                                   zaključek 

 

Ali drug problem: Cena izleta za tri učence je 84 evrov. Koliko bo plačal posameznik, če 

jim prodajalec proda karte s skupinskim popustom 18 evrov? 

 

                                                      problem odštevanja, odšteti  

                                                                   18, znak -18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    začetek                                                                                              zaključek 

 

 

 

Shematični koraki reševanja problema PONI (Ping in Jitendra, 2006 v Kavkler, 2011a in 

Jitendra, 2002) so štirje koraki reševanja, ki so podprti z opisom dejavnosti, kar spodbuja 

razvoj metakognitivnih sposobnosti učenca. Koraki PONI in podvprašanja, ki sledijo 

posameznemu koraku, so: 

  0 €  

babica 

dedek 

84 €  

X € 

X € 

X € 

84€ 

   18 € 

    ? € 

? € 

? € ? € 

problem 

deljenja, 

deliti s 3, 

znak ÷3 
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 Pomisli in ugotovi, kateri tip matematičnega besednega problema imaš in ga 

moraš rešiti rešiti (primerjalni, grupiranja, razdruževanja ...). 

 Sem dobro prebral in ponovil problem s svojimi  besedami? 

 Ali znam določiti, katere vrste problem je? 

 Ali sem ugotovil začetek, spremembo in konec dogajanja? 

 Ali vsi podatki govorijo o istem problemu? 

 Organiziraj podatke matematičnega besednega problema s pomočjo diagrama. 

 Ali sem narisal diagram, podčrtal označbe, ki opisuje začetek, spremembo in 

konec postopka, ter vpisal označbe v diagram? 

 Sem podčrtal pomembne informacije, obkrožil števila in napisal števila v 

diagram? 

 Ali znam postaviti vprašanje, kaj rešujem? Ali sem napisal vprašanje? 

 Načrtuj način reševanja matematičnega besednega problema. 

 Katero računsko operacijo moram izbrati? 

 Sem napisal račun? 

 Izpelji rešitev matematičnega besednega problema. 

 Ali sem rešil problem in našel manjkajoče število? 

 Ali sem napisal pravilen odgovor? 

 Ali sem preveril, če je moj odgovor smiseln?  

Učenci z učnimi težavami ob učenju postopka potrebujejo veliko opore, ponavljanja, 

modeliranja, glasnega razmišljanja učitelja. Pri skupinskih oblikah pomoči lahko učenci 

razlagajo, opisujejo postopek drug drugemu, delajo v parih, primerjajo rezultate in 

postopke reševanja. Tako se učijo drug od drugega ter se naučijo razlagati, spraševati, 

opisovati. S tem spodbujamo razvoj metakognitivnih sposobnosti.  Delo in spoznavanje 

postopka se vedno začne postopoma, z znanimi informacijami, enostavnejšimi problemi, ki 

se postopoma nadgrajujejo v kompleksnejše. Vizualni diagrami, sheme, ček liste se 

uporabljajo, dokler učenec pri delu ni popolnima samostojen, učencem s težavami pa 

vedno ponudimo dovolj opor (podčrtavanje ključnih besed, seznam korakov postopka, 

kartončki z opornimi besedami, s poštevanko, s postopki in pravili pisnega seštevanja in 

odštevanja).   
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5.5.4  VIZUALNO-LOGIČNA STRATEGIJA REŠEVANJA PROBLEMOV  

 

Robyn Silbey (http://macmillanmh.com/FL/mathconnects_econsultant/assets/rscrharticles/ bar 

diagrams.pdf) je kot pomoč pri reševanju besedilnih nalog ponudila reševanje z vizualnimi 

oporami, kot so slike, kvadratki oz. bloki. Podoben način reševanja je opisal tudi Colleen 

King, (2003, http://www.thinkingblocks.com/index.html). Tudi pri njem  reševanje besedilnih 

nalog temelji na vizualnih oporah – blokih, kvadratkih.  

Oba načina učencu pomagata vizualizirati situacijo in iz besedilna naloge ustvariti konkretno 

situacijo, pomagata pri razumevanju problema in vodita učenca preko vidne poti do rešitve.  

Ta strategija je uporabna na vseh stopnjah, v vseh razredih, zato je dobro, če se učenci z njo 

seznanijo čim bolj zgodaj, da se že pri učencih v nižjih razredih oblikuje čim boljša vizualna 

predstava besedilnih nalog. 

Kot osnovo, na kateri se gradi vizualna opora, Silbeyeva predpostavlja štiristopenjski Polyev 

model (razumevanje problema, načrtovanje rešitve, reševanje naloge in preverjanje rešitve). Z 

vizualno predstavitvijo učenec tako izkaže razumevanje problema, z nastavljanjem ploščic, 

kvadratkov oz. blokov izkazuje način reševanja, njegova pravilna postavitev pripelje do 

pravilne rešitve in vizualna slika lahko ponudi logičen odgovor, ali je naloga rešena smiselno.  

 

1. Seštevanje 

Primer: Na avtobusu se pelje 12 ljudi. Na avtobusni postaji jih vstopi še  9. Koliko ljudi je na 

avtobusu sedaj? 

 

Na začetku učenci narišejo sliko, ki prikazuje problem. 

 

Nato grafično narišejo, prikažejo problem s kvadratki (prvotna situacija in sprememba, ki se 

zgodi) in pikami (število ljudi). Pike nadomestijo prej narisano sliko (število potnikov).  

Puščica na vrhu prikazuje skupno število (vsi potniki na avtobusu), puščici spodaj pa dve 

skupini (prej in potem), ki predstavljata dva dela celote.    

 

 

http://macmillanmh.com/FL/mathconnects_econsultant/assets/rscrharticles/%20bar%20diagrams.pdf
http://macmillanmh.com/FL/mathconnects_econsultant/assets/rscrharticles/%20bar%20diagrams.pdf
http://www.thinkingblocks.com/index.html
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 ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●  

 

●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●  

 

Nato vstavimo manjkajoča števila, da ponazorimo dogajanje. 

                                                                     ? 

 

 ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●  

 

●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●  

                                          12                                                                           9 

Pike lahko zamenjamo z besedami, ki ponazarjajo problemsko situacijo.  

                                                               skupaj 

                                                                     ? 

 

                          potniki na avtobusu na začetku 

 

potniki, ki vstopijo na avtobus 

                                          12                                                                           9 

Učenec nato s seštevanjem pride do rešitve.  

12 + 9 = 21 

 

2. Seštevanje z več koraki 

 

Primer: Meta, Ana in Tina so v trgovini porabile 257 € za nakupe. Meta je zapravila 154 €. 

Ana je zapravila 70 € manj od Mete. Koliko denarja več od Tine je porabila Ana?  

 

Učenec najprej s kvadratki določi in označi, katera je porabila največ in najmanj, kar razbere 

iz besedila. Učitelj pripravi tri kartončke različnih velikosti, ki ponazarjajo količine.  
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Meta 

 

 

Ana  

 

Tina  

 

 

Sledi vstavljanje znanih količin.  

 

Meta 

 

 

Ana  

                                                                                        70 € 

 

Tina  

                                                     ?  

 

 

3. Odštevanje  

 

Primer: Potem ko je Jan kupil DVD predvajalnik, mu je v denarnici ostalo 74 €. V trgovino je 

odšel s 160 €. Koliko je stal DVD predvajalnik?  

 

Zaradi uporabe večjih števil je smiselno, če učenec v kvadratke vpisuje besede, ki 

predstavljajo količino. Potrebno je poiskati smiselne besede in ustrezno število, količino.  

 

 

                                                 ves denar, ki ga je imel na začetku 

                                                                   160 € 

                                                   

 

         cena DVD predvajalnika 

 

                  denar, ki mu je ostal 

 

                                ?                                                                         74 € 

 

                            ? 

           ? 

                                                 155 € 

257 € 
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4. Odštevanje z več koraki 

 

Primer: Nika je imela 81 pesmi na svojem mp3 predvajalniku. Dodala je še 52 pesmi. Kasneje 

je Nika izbrisala 47 pesmi iz svojega mp3 predvajalnika.  

 

Naloga vsebuje več korakov, ki jih lahko izpeljemo tako:  

 Nika je imela 81 pesmi na svojem mp3 predvajalniku. Dodala je še 52 pesmi. Kasneje je Nika 

izbrisala 47 pesmi iz svojega mp3 predvajalnika. Koliko pesmi še ima? 

                                                              skupno število pesmi   

                                                                         133 

                   pesmi na začetku                       dodane pesmi  

 

                            81                                                                                          52 

 

Učencu na začetku ponudimo oblikovano shemo in na kartončkih zapisane besedne zveze in 

števila, ki jih mora ustrezno vstaviti ali vpisati. Nato sledi reševanje drugega dela naloge, pri 

kateri ponovno predstavimo shemo, učenec pa mora vstaviti ustrezne podatke.   

    Nika je imela 81 pesmi na svojem mp3 predvajalniku. Dodala je še 52 pesmi. Kasneje je 

Nika izbrisala 47 pesmi iz svojega mp3 predvajalnika. Koliko pesmi še ima? 

                                                           skupno število pesmi   

                                                                         133 

                   izbrisane pesmi                       pesmi, ki ostanejo 

 

                            47                                                                                          ? 

 

 

5. Množenje in deljenje 

Primer: Kosilo v restavraciji stane 8 €. Gospa Novak naroči 6 obrokov kosila za svoje vnuke. 

Koliko bo plačala ? 
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                                                   celotna cena  

                                                           ?           

 
     

         8  

cena enega obroka 

 

Pri nalogi učenec osnovni kvadrat razdeli na toliko delov, kot je delov v nalogi ( v tem 

primeru 6). Nato vstavi besedne zveze in števila ter šele nato izračuna.  

 

Primer: Slaščičarni je ob koncu dneva ostalo dvakrat toliko kosov češnjeve torte kot malinine 

torte.  Če jim je ostalo 18 kosov malinine, koliko kosov češnjeve torte je ostalo? 

 

                                                                    ? 

 

 

 

 

                                               18 

 

Primer: Ana, Tine in Peter so zbrali 90€ prostovoljnih prispevkov. Ana je zbrala petkrat 

toliko denarja kot Tine, Peter pa štirikrat toliko kot Tine. Koliko denarja več  je zbral Peter 

od Tineta?  

Učenec mora najprej s številom kvadratkov pokazati, koliko je zbral kdo, torej Ana ima pet 

kvadratkov, Tine enega in Peter štiri.   

 

 

 

 

 

število  kosov 

češnjeve torte 

število kosov 

malinine torte 

Ana 

Tine 

Peter 
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Nato določi vrednost posameznega kvadratka, vseh 10 kvadratkov skupaj predstavlja 90 €, 

torej je vrednost posameznega kvadratka 9 €.  

 

 

 

 

 

 

                                     9 € 

 

Nato na podlagi računanja določi končno vrednost.  

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ana 

Tine 

Peter 

90 € 

Tine 

Peter 

 

Ana 
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6. POTRDITEV HIPOTEZ IN ODGOVOR NA RAZISKOVALNO 

VPRAŠANJE 

 

 

6.1. HIPOTEZE  

 

1. Med skupino učencev, ki na petstopenjskem modelu potrebujejo primarne ukrepe 

pomoči, in učenci, ki potrebujejo sekundarne ter terciarne ukrepe pomoči, obstajajo 

pri reševanju matematičnih besedilnih nalog statistično pomembne razlike.  

Rezultati t-testa [število točk pravilno rešenih nalog = P(2-tailed)=,000 in število točk 

pravilno izbranih operacij = P(2-tailed)=,000] kažejo statistično pomembne razlike v 

rezultatih med učenci s primarnimi ukrepi pomoči (80 %) in učenci s sekundarnimi in 

terciarnimi ukrepi pomoči (20 %). Razlike med skupinama učencev tako v številu 

pravilno rešenih nalog kot tudi rezultati v številu pravilno izbranih operacij so 

statistično pomembne, zato lahko prvo hipotezo sprejmem. 

 

2. Med skupino učencev, ki na petstopenjskem modelu potrebujejo primarne ukrepe 

pomoči, in učenci, ki potrebujejo sekundarne ter terciarne ukrepe pomoči, obstajajo 

pri reševanju 10-minutnega testa statistično pomembne razlike. 

Rezultati t-testa [število pravilnih rešitev = P(2-tailed)=,000 in število doseženih točk 

= P(2-tailed)=,000] kažejo statistično pomembne razlike med učenci s primarnimi 

ukrepi pomoči (80 %) in učenci s sekundarnimi in terciarnimi ukrepi pomoči (20 %). 

Razlike med skupinama učencev tako v številu pravilnih rešitev in tudi številu 

doseženih točk na 10-minutnem testu so statistično pomembne, zato lahko drugo 

hipotezo sprejmem.  

 

3. Med skupino učencev, ki na petstopenjskem modelu potrebujejo primarne ukrepe 

pomoči, in učenci, ki potrebujejo sekundarne ter terciarne ukrepe pomoči, obstajajo 

pri reševanju 5-minutnega testa sestavljanja računov  statistično pomembne razlike. 

Rezultati t-testa [število pravilnih rešitev = P(2-tailed)=,012 in število doseženih točk 

= P(2-tailed)=,002] kažejo statistično pomembne razlike med učenci s primarnimi 

ukrepi pomoči (80 %) in učenci s sekundarnimi ter terciarnimi ukrepi pomoči (20 %). 

Razlike med skupinama učencev tako v številu pravilnih rešitev in tudi številu 
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doseženih točk na 5-minutnem testu so statistično pomembne, zato lahko tretjo 

hipotezo sprejmem.  

 

4. Med skupino učencev, ki na petstopenjskem modelu pomoči potrebujejo sekundarne 

ukrepe pomoči, in učenci, ki potrebujejo terciarne ukrepe pomoči, obstajajo pri 

reševanju matematičnih besedilnih nalog statistično pomembne razlike. 

Rezultati t-testa [število točk pravilno rešenih nalog = P(2-tailed)=,000 in število točk 

pravilno izbranih operacij = P(2-tailed)=,063] kažejo statistično pomembne razlike 

med učenci s sekundarnimi ukrepi pomoči (15 %) in učenci s terciarnimi ukrepi 

pomoči (5 %) v številu točk pravilno rešenih nalog, zato lahko četrto hipotezo 

sprejmem. Razlika med skupinama v številu pravilno izbranih operacij na testu 

besedilnih nalog je prisotna, vendar ni statistično pomembna. Učenci s sekundarnimi 

ukrepi pomoči so večinoma izbrali pravilno računsko operacijo, vendar so naredili 

napako v izračunu.  

 

5. Med skupino učencev, ki na petstopenjskem modelu pomoči potrebujejo sekundarne 

ukrepe pomoči, in učenci, ki potrebujejo terciarne ukrepe pomoči, obstajajo pri 

reševanju 10-minutnega testa statistično pomembne razlike. 

Rezultati t-testa [število pravilnih rešitev = P(2-tailed)=,009 in število doseženih točk 

= P(2-tailed)=,012] kažejo statistično pomembne razlike med učenci s sekundarnimi 

ukrepi pomoči (15 %) in učenci s terciarnimi ukrepi pomoči (5 %). Razlike med 

skupinama učencev tako v številu pravilnih rešitev in tudi številu doseženih točk na 

10-minutnem testu so statistično pomembne, zato lahko  peto hipotezo sprejmem.  

 

6. Med skupino učencev, ki na petstopenjskem modelu pomoči potrebujejo sekundarne 

ukrepe pomoči, in učenci, ki potrebujejo terciarne ukrepe pomoči, obstajajo pri 

reševanju 5-minutnega testa sestavljanja računov statistično pomembne razlike. 

Rezultati t-testa [število pravilnih rešitev = P(2-tailed)=,114 in število doseženih točk 

= P(2-tailed)=,140] kažejo, da razlike med učenci s sekundarnimi ukrepi pomoči (15 

%) in učenci s terciarnimi ukrepi pomoči (5 %) niso statistično pomembne. Razlike 

med skupinama učencev tako v številu pravilnih rešitev in tudi številu doseženih točk 

na 5-minutnem testu niso statistično pomembne, zato lahko  šesto hipotezo zavrnem. 
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6.2.    RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 

 

Katere strategije reševanja matematičnih besedilnih nalog so potrebne na posamezni stopnji 

petstopenjskega modela pomoči za učence z učnimi težavami, ki potrebujejo primarne, 

sekundarne in terciarne ukrepe pomoči? 

  

Učenci z različno stopnjo učnih težav potrebujejo za uspešnost različne strategije, ki so 

prilagojene učenčevim potrebam. Aubrey, Tancig, Magajna in Kavkler (2000,  v Kavkler 

2011a) poudarjajo, da potrebujejo učenci s splošnimi in specifičnimi učnimi težavami 

ustrezne oblike pomoči, torej vsak učenec to, kar glede na svoje sposobnosti in posebne 

potrebe potrebuje. Stopnje pomoči se v slovenskem šolskem prostoru stopnjujejo na podlagi 

petstopenjskega modela dela z učenci z učnimi težavami, ki je sprejet v Konceptu dela  

(Magajna, 2008). Tako se tudi pomoč pri reševanju matematičnih besedilnih nalog stopnjuje 

in prilagaja na podlagi tega dokumenta. Poznavanje učenčevih šibkih in močnih področij, 

vzrokov težav omogoči prilagajanje strategij reševanja in nudenja ustreznih oblik pomoči.  
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7. SKLEPNE UGOTOVITVE TER PREDLOGI ZA PRAKSO 
 

Reševanje matematične besedilne naloge je zapleten postopek in terja od učenca veliko 

različnih znanj in strategij. Za uspešno reševanje potrebuje učenec dobre jezikovne 

sposobnosti, dober delovni in dolgoročni spomin, ustrezno količino pozornosti, zbranosti in 

motivacije, dobre neverbalne spretnosti in pa dobre kognitivne in metakognitivne sposobnosti 

(Passolunghi, 2010). Vse te spretnosti pa mora učenec med samim reševanjem besedilne 

naloge v ustreznem vrstnem redu uskladiti in preko več korakov priti do prave rešitve naloge. 

Mayerjev model je proces reševanja matematične besedilne naloge razdelil v faze »prevajanja 

in povezovanja« ter »fazi načrtovanja in izračuna«, ob vsem tem pa potekajo tudi 

metakognitivni procesi, ki omogočajo fleksibilnejši način razmišljanja, prepoznavanja in 

prilagajanja  (Passolunghi, 2010).   

Vsa ta znanja in spretnosti so pri učencih različno razvita, zato med njimi prihaja do razlik pri 

reševanju besedilnih nalog. Tudi sama sem lahko testirane učence razdelila v primerjalne 

skupine (skupina učencev s primarnimi ukrepi pomoči (80 %), skupina učencev s 

sekundarnimi in terciarnimi ukrepi pomoči (20 %), skupina učencev s sekundarnimi ukrepi 

pomoči (15 %) in skupina učencev s terciarnimi ukrepi pomoči (5 %))  glede na uspešnost ter 

ugotovila, da so med njimi pri reševanju matematičnih besedilnih nalog statistično pomembne 

razlike in zato bi za premagovanje teh težav potrebovali različne stopnje intenzivnosti 

pomoči. Njihove sposobnosti reševanja besedilnih nalog in aritmetičnih veščin so različne, 

zato jim je treba prilagoditi načine razlage, podajanja snovi, načine utrjevanja in izkazovanja 

znanja.  

Oblike pomoči sem razdelila s pomočjo petstopenjskega modela dela z učenci z učnimi 

težavami, saj je ta pristop obravnave na področju dela z učenci z učnimi težavami razširjen v 

Sloveniji (Magajna idr., 2008). Model zahteva timsko obravnavo in sodelovanje vseh 

strokovnih delavcev na šoli in seveda tudi s starši. Pri zagotavljanju ustrezne pomoči za 

uspešno reševanje matematičnih besedilnih nalog tako na 1. stopnji modela učitelj z dobro 

poučevalno prakso, ustreznim opazovanjem učenca, prepoznavanjem težav, raznolikimi 

pripomočki, individualizacijo in diferenciacijo, prilagoditvami poučevanja zagotovi uspeh 80 

% učencev. Na drugi stopnji modela pomoči svetovalni delavec v občasni tedenski pomoči z 

diagnostično oceno ugotovi morebitne vzroke težav pri reševanju besedilnih nalog in z 

utrjevanjem predpogojev, kot so razumevanje besed v nalogi, utrjevanje matematičnih 
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izrazov, utrjevanje postopkov, korakov reševanja, avtomatizacija dejstev in postopkov, 

zagotovi uspeh. Tudi 3. stopnja modela pomoči pomeni dodatno utrjevanje predpogojev za 

reševanje besedilnih nalog, vendar se tukaj v individualni ali skupinski obliki pomoči 

pridružijo že bolj specialna znanja, kot so strategije, kako razumeti problem, kakšni so načini 

za predstavitev problemov in posledično boljše razumevanje, ustrezna izpeljava načrta in 

analiza rešitve. Peta stopnja modela predstavlja intenzivne specialne oblike pomoči in 

specifične treninge. Učenec potrebuje oblikovanje predstav o besedilnih nalogah in zato lahko 

trening poteka iz čistega začetka manipulacij s predmeti in osvajanja matematičnih predstav v 

besedilnih nalogah. Pozornost je namenjena tudi oblikovanju metakognitivnih predstav, 

učenca pa s tem naučimo tudi soočenja z besedilnimi nalogami in lastnega vodenja skozi 

celoten proces reševanja.   
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