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POVZETEK
V osrednjem delu magistrske naloge so predstavljene strategije za odštevanje in
didaktični pripomoček 10-okvir, s katerim učenci vizualizirajo števila –
vizualizacija jim namreč omogoča učinkovito miselno računanje. V empiričnem
delu so predstavljeni rezultati evalvacije metodične poti, katere namen je bil
preveriti, ali strategije odvzemi skozi 10, dvojčki in dodaj skozi 10 ter pripomoček
10-okvir pomembno učinkujejo na uspešnost odštevanja. Zanimalo nas je tudi, ali
obstajajo razlike v uspešnosti odštevanja glede na predstavljene strategije.
Raziskava je potekala na neslučajnostnem priložnostnem vzorcu učencev 2.
razreda, ki so bili razdeljeni v eksperimentalno in kontrolno skupino. Podatki so
bili zbrani s preizkusom znanja, ki je bil sestavljen iz nalog objektivnega tipa z
enim kratkim odgovorom (računom). Zbrani podatki so bili obdelani z
deskriptivno in inferenčno statistiko. Izkazalo se je, da miselne strategije in 10okvir statistično pomembno vplivajo na krajši čas priklica temeljnih dejstev
odštevanja, pri čemer se njihov vpliv na število napak ne kaže. Učenci
eksperimentalne skupine so končni preizkus znanja reševali krajši čas kot začetni
preizkus, prav tako pa so preizkus rešili hitreje od učencev kontrolne skupine. Pri
končnem preizkusu med učenci ni bilo razlik v številu napak. Učenci
eksperimentalne skupine so končne napake sicer zmanjšali, vendar ne statistično
značilno. Glede na preizkus razlik v uspešnosti strategij se je pokazalo, da le-teh
ni, se pa kaže tendenca večje uspešnosti pri izrazih, kjer uporabljamo strategijo
odvzemi skozi 10. Očiten je tudi napredek pri izrazih, kjer uporabljamo strategijo
dvojčki, kar raziskovalci pripisujejo konkretni reprezentaciji strategije.
Ključne besede: didaktika matematike, razredna stopnja, računske operacije,
poučevanje strategij

ABSTRACT
In the main part of the master's thesis, the strategies for subtraction and a didactic
accessory 10-frame are introduced which help the students visualize the numbers.
Visualization enables them an effective mental computation. In the empirical part,
results of the method evaluation are presented the purpose of which was to test
whether or not the strategies take away through 10, twins and add up through 10
and the 10-frame accessory have an important effect on the subtraction
successfulness. We were also interested if there are any differences in the
subtraction successfulness according to the introduced strategies. The study was
conducted on an unaccidental ad hoc sample of students in the second grade of
primary school. The students were divided into an experimental and control
group. The data was collected with an examination consisting of objective type
questions with one short possible answer (calculation). The collected data was
processed with the methods of descriptive and inferential statistics. It was proven
that the mental subtraction strategies and the 10-frame accessory have an
important statistical effect on a faster mental recall of the subtraction facts. Their
effect on the number of mistakes was not shown. The students of the experimental
group needed less time to complete their final examination than the initial
examination. Also, they completed the examination faster than the students of the
control group. In the final examination, there were no differences in the number of
mistakes between two groups. The students of the experimental group decreased
the number of final mistakes, however, not statistically significant. According to
the tested differences in the strategy successfulness it was shown that they are
none. However, there is a tendency for greater successfulness of expressions for
which the strategy take away through 10 was used. We also made an evident
progress with the expressions for which the strategy twins was used. The progress
is assigned to the actual strategy representation.

Key words: didactics in mathematics, first triennium of primary school,
computational operations, strategy teaching
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UVOD

Matematika ni dolgočasno pomnjenje dejstev in pravil ter izvajanje mehaničnih
algoritemskih postopkov, ampak je ustvarjalna disciplina. Žal se večina učencev
tega ne zaveda, učitelji pa je zaradi prevelikega obsega snovi in pomanjkanja časa
ne uspejo prikazati v ustvarjalni luči.

Temelj pouka matematike je izgrajevanje pojmov in povezav ter pridobivanje
postopkov, s katerimi se učenci vključijo v svet matematike in okolje, v katerem
živijo. V prvih letih šolanja pouk sloni ravno na ključnih pojmih, ki jih ljudje
potrebujemo pri vsakodnevnih dejavnostih (Žakelj, 2014). Takšno matematiko
imenujemo uporabna matematika, saj vsebuje znanja in spretnosti, ki bi jih morali
usvojiti vsi učenci (Felda in Cotič, 2012). Williams (2008; povz. po Žakelj, 2014,
str. 18) pravi, da sta prvi dve leti šolanja ogrodje nadaljnjega učenja matematike.
Med ključnimi dejavniki usvajanja matematičnih pojmov so reprezentacije, saj z
njimi ustvarjamo predstave. Najpomembnejša je bogata miselna reprezentacija (ta
se nanaša na notranje miselne sheme), saj nam omogoča izgradnjo več različnih
predstav istega pojma (Žakelj, 2014). Učenec mora biti aktiven udeleženec pouka,
iskati in odkrivati mora bistvo pojavov. Ukvarjati se mora s problemi, ki imajo
več možnih rešitev in več strategij reševanja (Felda in Cotič, 2012). Bistvena
prvina pedagoškega procesa je »proces, ki ga učitelj in učenec oblikujeta skupaj,
kjer sta udeležena kot subjekta tega procesa« (Magajna idr., 2008, str. 7). Za
optimalen učinek poučevanja so potrebne različne poti usvajanja znanja (nove
možnosti učenja) in ne le standardna rutina (Magajna, 2008).
Učenci so preveč usmerjeni v reševanje postopkov, ki jih pokaže učitelj in jih nato
sami mehanično utrjujejo. Večina se postopke raje nauči na pamet, kot pa da bi
poiskali splošna pravila reševanja problemov. Na to vplivajo učitelji, ker učencem
pokažejo vsak korak postopka (Wagener, Patterson McPherson, Sewell, Meyer
Spacks in Thurston, 1990; povz. po Felda in Cotič, 2012, str. 115). Pri
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razumevanju matematike in konstrukciji znanja pa sta bistvenega pomena razvoj
miselnih predstav ter razumevanje pojmov in dejstev (Žakelj, 2011).
Med najpomembnejšimi temami so tudi številske predstave in obvladovanje
računskih operacij, s katerimi pa imajo učenci običajno največ težav. Dobre
številske predstave so nujno potrebne za operiranje z večjimi števili. Pri manjših
številih si lahko učenec, ki želi preveriti rezultat, pomaga s štetjem – pri večjih
številih pa to ni mogoče. Na podlagi slabih številskih predstav imajo učenci
največ težav pri operaciji odštevanja (Žakelj, 2014).
Način poučevanja v sodobni šoli je aktualna tema, ki je prisotna v veliko
raziskavah. Na podlagi rezultatov raziskav želimo poiskati najustreznejše načine
poučevanja učencev. Kljub naboru kakovostnih strategij se nekateri učitelji še
vedno zatekajo k frontalnemu pouku in klasičnim postopkom poučevanja. Ker
smo ugotovili, da so začetna leta šolanja in številske predstave ter operacije temelj
nadaljnje matematike, smo se odločili raziskati strategije za računsko operacijo
odštevanja, s čimer imajo učenci največ težav. Opažamo namreč, da se v razredu
običajno uporablja le ena strategija reševanja aritmetičnih problemov. Gre za
strategijo, ki je lastna učitelju, operacija odštevanja pa je običajno tudi metodično
manj podrobno predstavljena kot seštevanje. Zaradi tega je namen magistrskega
dela predstaviti miselne strategije za odštevanje v prvem triletju osnovne šole (v
množici naravnih števil do 20 s prehodom) in didaktični pripomoček 10-okvir, s
katerimi bodo učenci računsko operacijo odštevanja razumeli in si jo olajšali, nato
pa preveriti, ali teoretično zapisane strategije in pripomoček učinkujeta tudi v
praksi.
V začetku naloge bosta najprej opisani računski operaciji seštevanje in odštevanje,
ker sta med seboj povezani in razumevanje ene vpliva na razumevanje druge, ter
aritmetika v prvem triletju osnovne šole. Nadalje bodo predstavljene splošne
strategije za učenje in poučevanje ter postopek učenja in urjenja le-teh. Učenci se
s strategijami srečajo še pred vstopom v šolo, zato bo v nadaljevanju naloge
opisan razvoj strategij v predšolskem obdobju. Nato bodo opisane strategije za
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reševanje osnovnih računskih operacij v prvem triletju osnovne šole, strategije
štetja in strategije za seštevanje. Osrednji del naloge bodo predstavljale strategije
za odštevanje, ki so razčlenjene v tri skupine: odštevanje kot miselno dodajanje,
odštevanje z uporabo 10-okvirja in ostale strategije. Na koncu teoretičnega dela
bodo opisane še potrebne spretnosti za uporabo predstavljenih strategij.
V empiričnem delu naloge bo najprej predstavljen namen empirične raziskave
pedagoškega eksperimenta, sledili bodo razčlenitev, podrobna opredelitev in
omejitev raziskovalnega problema, metodologija, rezultati in interpretacija ter
sklep, v katerem bodo strnjena vsa spoznanja. Temu bo sledil abecedno urejen
seznam literature, ki bo naveden v skladu z APA standardom. Ob koncu naloge
bodo v prilogi izdelane konkretne priloge, ki jih lahko učitelji uporabijo pri
poučevanju računske operacije odštevanja – izdelani bodo učni listi za zaznavanje
in utrjevanje povezav med števili ter povezav med seštevanjem in odštevanjem,
didaktični pripomoček in plakata s strategijami. Dodane bodo še tabele z vsemi
rezultati kvantitativne raziskave.
Predvidevamo, da se bodo strategije in pripomoček izkazali za učinkovit pristop
pri reševanju nalog odštevanja, saj gre za aktivno obliko dela, ki učencem
omogoča pridobivanje trajnejšega in uporabnejšega znanja. Pristop bo zaradi
drugačnega dela učence motiviral, s tem pa se bo povečalo njihovo dojemanje in
pomnjenje.
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2

TEORETIČNI DEL

2.1 OSNOVNE RAČUNSKE OPERACIJE
Osnovne računske operacije, ki jih učenci obravnavajo v prvih letih šolanja, so
seštevanje, odštevanje, množenje in deljenje. Te operacije spoznavajo in
pridobivajo sistematično – od lažjih do težjih in skozi reprezentacije ter od
konkretne preko slikovne do simbolne ravni. Za lažje razumevanje v nadaljevanju
opisanih strategij se najprej spomnimo nekaj osnovnih informacij o računskih
operacijah. Osredotočili se bomo le na seštevanje in odštevanje naravnih števil,
ker se navezujeta na tematiko predstavljene naloge.
Pri računskih operacijah z naravnimi števili upoštevamo Peanove aksiome. To so
aksiomi za naravna števila, imenovani po italijanskem matematiku Giuseppeju
Peanu. Poznamo pet Peanovih aksiomov, ki so našteti v nadaljevanju.
1.

je naravno število.

2. Vsako naravno število
3.

ima natanko enega naslednika

.

ni naslednik nobenega števila.

4. Če je

, potem je

.

5. Vsaka množica, v kateri je število
tudi

in z vsakim številom

vsebuje

, vsebuje vsa naravna števila.

2.1.1 SEŠTEVANJE
Seštevanje je pravilo, po katerem pripada vsakemu paru naravnih števil

in

neko natančno določeno število, ki ga imenujemo vsota in ga pišemo kot
(

). Števili

;

in

imenujemo seštevanca

(povz. po Vidav, 1985, str. 9).
Za seštevanje veljajo naslednji zakoni (Vidav, 1985, str. 9–10):


zakon asociativnosti: za poljubna tri števila

velja:

,


zakon komutativnosti: za poljubi števili

in

velja:

,
4



obstoj nevtralnega elementa: vsota poljubnega števila
enaka :

s številom 0 je

.

2.1.2 ODŠTEVANJE
Odštevanje je nasprotna operacija seštevanja. Imamo števili
tako število , da velja:
označimo z
Število

in

ter iščemo

. Rešitev enačbe je razlika števil

in , ki jo

in velja, da je

imenujemo zmanjševanec, število

(Vidav, 1985, str. 10).
je odštevanec,

pa je razlika. Za

odštevanje zakona o združevanju in zamenjavi ne veljata.
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2.2 ARITMETIKA V PRVEM TRILETJU OSNOVNE ŠOLE
Aritmetika, katere poimenovanje izhaja iz grške besede »arithmos«, je tisti del
matematike, ki se ukvarja s števili. Aritmetične sposobnosti so pomembne za
otrokov razvoj, saj med drugim vplivajo na sposobnost abstraktnega in logičnega
mišljenja, razumevanje metafor, kategorizacijo in sposobnost manipulacije s
kontinuiranimi in diskretnimi vrednostmi. Osnova za učenje aritmetike so vrojene
aritmetične sposobnosti, ki jih imenujemo tudi matematična intuicija (Levstek,
Bregant in Podlesek, 2013). Otroci so že v predšolskem obdobju dovzetni za
učenje aritmetike, kar vpliva na razvoj matematičnih sposobnosti v šoli (Maryam,
Mahnaz in Hasan, 2011; povz. po Levstek, idr., 2013, str. 120).
Pred vstopom v šolo otroci (kasneje učenci) uporabljajo števila v smiselnih
kontekstih, s katerimi opisujejo življenjske in vsebinske situacije, aritmetiko pa
spoznavajo preko konkretnih izkušenj in vsakdanje govorice. Posebnost, ki se
pojavlja pri aritmetiki v šoli, je uporaba formalnega matematičnega jezika. Ta
prehod učencem predstavlja miselni preskok. Razumeti morajo povezavo med
vprašanji nekontekstualiziranega (»Koliko je tri plus štiri?«) in kontekstualiziranega tipa (»V košari imaš 3 jabolka. Koliko jabolk boš imel, če ti dam še
štiri?«), zato mora postopek vpeljevanja v abstraktni jezik aritmetike temeljiti na
ustvarjanju teh povezav (Manfreda, 1999). Učenje aritmetike se torej z vstopom v
šolo spremeni v učenje algoritmov. Algoritme učenci avtomatizirajo in jih
izvajajo miselno, zato ima pri tem veliko vlogo delovni in dolgotrajni spomin
(Chochon idr., 1999; Dehaene idr., 2004; povz. po Levstek, idr., 2013, str. 119).
Zraven prehoda k abstraktnemu jeziku predstavlja učencem težavo tudi simbolni
zapis, ki ga Haylock in Cockburn (2008; povz. po Janežič, 2012, str. 212)
označujeta kot okrajšavo za matematične ideje in pojme, Clemson in Clemson
(1994, povz. po Janežič, 2012, str. 212) pa kot direkten in nedvoumen jezik, ki
presega besede, saj ga razumejo različni ljudje, ne glede na to, katere narodnosti
so in kakšen je njihov materni jezik. Simbole je potrebno vpeljati na učencem čim
bolj smiseln način, da se bodo zavedali koristnosti njihove uporabe (Manfreda,
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1999). Za učence so simboli na začetku kot »etiketa na škatli brez vsebine«
(Kmetič, 1994, str. 142), zato jih je potrebno vpeljevati pazljivo (Kmetič, 1994).
Po učnem načrtu je aritmetika ena izmed treh glavnih tem (geometrija in merjenje,
aritmetika in algebra, druge vsebine) vsakega vzgojno-izobraževalnega obdobja.
Razdeljena je na vsebinske sklope, vsak sklop pa je opredeljen s cilji, ki se
nadgrajujejo iz razreda v razred (Žakelj, idr., 2011). Eden izmed ciljev, ki ga
želimo uresničiti z (v nadaljnjem) opisanimi strategijami, je cilj 2. razreda:
»Učenci seštevajo in odštevajo v množici naravnih števil do 20, vključno s
številom 0.« (Žakelj idr., 2011, str. 14). Cilj spada v sklop Računske operacije in
njihove lastnosti in je nadgradnja cilja iz 1. razreda: »Učenci seštevajo in
odštevajo v množici naravnih števil do 20, vključno s številom 0 (prehod: ob
konkretnih pripomočkih s štetjem čez desetico).« (prav tam).
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2.3 STRATEGIJE ZA UČENJE IN POUČEVANJE
Za današnji čas je značilna doba spreminjanja in odkrivanja vedno novih, boljših
in učinkovitejših pristopov k učenju in poučevanju. Še pred desetletjem so učitelji
uporabljali predvsem frontalno obliko dela in prikaz enega načina reševanja
matematičnih nalog, kar pa ni učinkovita metoda. Enak način reševanja vodi do
tega, da so učenci sposobni reševanja le tistih nalog, ki jih poznajo, oziroma
poznajo korake, ki vodijo do rešitve (povz. po Kavkler, 1994, str. 33). Blažič,
Ivanuš Grmek, Kramar in Strmčnik (2003) menijo, da ni dovolj le učenčeva
aktivna zaposlitev in reševanje naloge, marveč je pomembna kakovost te
aktivnosti. Za uspešno delo je potrebno vključiti čim več strategij in sosledij učnih
aktivnosti, ki nas pripeljejo do določenega cilja (Marentič Požarnik, 2003),
oziroma zaporedij miselnih operacij ali konkretnih dejavnosti (Kmetič, Šavora,
Frobisher, Kokol-Voljč, 2001).

Učitelj mora sam poiskati, ozavestiti in usvojiti kvaliteten nabor uporabnih
strategij, šele nato lahko te pomaga učencem usvojiti (Lipovec, Škamlec in
Antolin, 2014). Raznolik nabor strategij je potreben, saj otroci (pa tudi odrasli) ne
izbirajo vedno enakih strategij za reševanje problemov. Med dejavnike, ki
vplivajo na izbor določene strategije, spadajo vrsta aritmetičnega problema,
razvojni dejavniki, delovni spomin, spominske reprezentacije, priklic bazičnih
aritmetičnih dejstev ... (Kavkler, 1996). Glede na raziskavo Steinberga (1985) se
je izkazalo, da ni jasnega vzorca, po katerem učenci izbirajo strategije, velik vpliv
na izbiro pa imajo osebni, socialni in kognitivni razlogi. Učenci so navajali
različne razloge za izbor: nekateri so izbrali štetje nazaj, ko so bili problemi zelo
težki, drugi so enak postopek izbrali pri lažjih problemih z majhnimi števili.
Miselno strategijo so izbrali takrat, ko so rešitev lahko vnaprej ugotovili, spet
drugi učenci pa takrat, ko so si v mislih lahko predstavljali prste. Pri nekaterih
učencih je na izbor strategije vplivalo socialno okolje, saj so izbirali takšne
strategije kot prijatelji.

8

2.3.1 SPLOŠNA RAZDELITEV STRATEGIJ
Najbolj primerna razvrstitev matematičnih strategij za reševanje aritmetičnih
problemov je naslednja: materialne strategije, verbalne strategije, priklic
aritmetičnih dejstev in miselne strategije (Kavkler, 1996). Z besedno zvezo
aritmetični problem imamo v mislih klasični račun, ki pa ga bomo v nadaljevanju
poimenovali številski izraz. Uporabi izraza račun se izogibamo zaradi dveh
razlogov, in sicer se v literaturi kljub simbolnim zapisom enakosti, zapisi
formirajo v obliki povedi, kar pomeni, da so ob koncu izrazov, formul in enačb
vedno zapisane pike. Izraz račun pa ima tudi dvojni pomen, saj lahko pomeni
številski izraz (neizračunan račun:

) ali številsko enakost (izračunan račun:

) (Lipovec idr., 2014). Do zapisa številske enakosti pridejo učenci s
pretvorbo številske povedi v simbolni jezik. Od učencev pričakujemo, da bodo
številsko poved »Dve rdeči žogi in še štiri modre žoge je skupaj enako kot šest
žog.« zapisali kot

(Kmetič, 1999).

2.3.1.1 MATERIALNE STRATEGIJE
Kot nam pove že samo ime, se pri materialnih strategijah opiramo na nek poznan
in uporaben material, ki je v fazi konceptualnega razvijanja pojma operacij nujno
potreben. Številske izraze s pomočjo konkretnega materiala rešujejo mlajši otroci,
pa tudi otroci s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami (Kavkler, 1996;
Lipovec idr., 2014). Med najpogostejšimi didaktičnimi konkretnimi materiali so
link kocke (kocke enakih velikosti, različnih barv, z možnostjo združevanja v več
smeri) in unifix kocke (kocke enake velikosti, različnih barv, z možnostjo
združevanja le v eno smer). Kavkler (1994, 1996) pa našteva tudi uporabo tabel,
prstov, kroglic, številskih črt in računal.

2.3.1.2 VERBALNE STRATEGIJE
Pri verbalnih strategijah si učenci pri reševanju problemov pomagajo z verbalno
ali besedno pomočjo, kot je na primer štetje pri seštevanju. Učinkovitost verbalne
opore je med drugim odvisna od sposobnosti štetja, pozornosti in učenčevega
spomina (prav tam).
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Dobro razvit delovni spomin, v katerem so informacije, ki jih pridobimo iz
trenutnega spomina (prav tako pa lahko prikličemo informacije iz dolgotrajnega
spomina), izrazito vpliva na natančnost reševanja naloge (ne le pri verbalnih
strategijah, tudi pri miselnih). Učenec lahko hitro pozabi na že izrečene besede,
kar pa vodi do napačne rešitve podanega problema. S pomočjo delovnega
spomina učenci v mislih vzdržujejo potrebne informacije, medtem pa lahko
izvršujejo druge miselne operacije (npr. izvrševanje aritmetičnih postopkov)
(Bezjak, 2012). Glede na raziskave (McLean in Hitch, 1999; povz. po Bezjak,
2012, str. 194) je delovni spomin neposredno povezan s sposobnostmi izvajanja
aritmetičnih strategij, težave pri matematiki pa se pojavljajo ravno zaradi
zmanjšane storilnosti tega spomina (povz. po Bezjak, 2012, str. 194).
2.3.1.3 PRIKLIC ARITMETIČNIH DEJSTEV
Najhitrejše in najučinkovitejše reševanje aritmetičnih problemov učencem
omogoča tretja skupina strategij, to je priklic aritmetičnih dejstev (številskih
povedi, ki jih učenci obvladajo na nivoju priklica) iz dolgotrajnega spomina (De
Corte in Verschaffel, 1987; Geary, 1994; povz. po Kavkler, 1996, str. 132;
Kavkler, 2007; povz. po Lipovec idr., 2014, str. 23). V dolgotrajnem spominu
lahko hranimo ogromno količino informacij, zato s pomanjkanjem prostora za
skladiščenje nimamo težav. Težave nam običajno povzroča priklic, zato je
potrebno naše znanje organizirati v kvaliteten sistem razvrščanja informacij (npr.
hierarhičen). Predstavitev sistemov razvrščanja omogoča učencem učinkovito
strategijo iskanja informacij in lajša priklic (Marentič Požarnik, 2003).
Stopnjo priklica dejstev učenci običajno dosežejo med 8 in 10 letom starosti
(Kaye, Post, Halle in Dineen, 1986; povz. po Kavkler, 1996, str. 134), vendar pa
vsi ne dosežejo te stopnje kognitivnega razvoja istočasno, saj je, kot opisuje
Kavkler (1996), uspešnost priklica odvisna od pogostosti reševanja problema,
zahtevnosti štetja in velikosti števil, ki nastopajo v problemu. Kljub učinkovitosti
strategije se pri priklicu dejstev pojavljajo tudi določene napake – ugibanje,
približen rezultat, zamenjava operacij in shematske napake (prav tam).
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Z vajo in odraščanjem postanejo rešitve določenih problemov in strategije za
njihovo reševanje avtomatične in odvisne od priklica. Kljub temu so nekatere
raziskave pokazale, da proces reševanja problemov in uporaba delovnega spomina
s staranjem (v odrasli dobi) upada (Rivera, Reiss, Eckert in Menon, 2005; povz.
po Levstek idr., 2013, str. 119).

2.3.1.4 MISELNE STRATEGIJE
Z razumevanjem termina mentalni oziroma miselni priklic običajno nimamo
težav. Več težav nam predstavlja termin miselna strategija, ker je manj očiten in
se navezuje na raziskovanje, reševanje problemov, tabeliranje, dokazovanje in
posploševanje. Miselno strategijo lahko opredelimo kot aplikacijo znanja oziroma
hitro izračunanih številskih dejstev v kombinaciji s specifičnimi lastnostmi
številskega sistema, katere cilj je najti še nepoznano rešitev ali odgovor. Vključuje
idejo o učenčevi samostojni izbiri najprimernejše strategije glede na podana
števila. Pomembno je, da imajo učenci z uporabo strategij izkušnje že v prvih letih
šolanja, ker jim bodo spretnosti uporabe kasneje koristile pri izrazih z
dvomestnimi števili (Thompson, 1999).

2.3.2 POSTOPEK UČENJA IN URJENJA STRATEGIJ
Vsak korak pri poučevanju matematike je pomemben, tudi vpeljevanje strategij,
zato moramo vnaprej načrtovati, pri katerih urah in kako jih bomo razvijali (Van
de Walle, 2007). Če želimo, da bodo učenci strategije razumeli in jih kasneje
uporabljali, jih moramo izdelati v sodelovanju z njimi. V procesu sprejemanja in
usvajanja učinkovitih učnih aktivnosti morajo biti učenci aktivni in ne le pasivni
sprejemniki novih informacij. Kvaliteten postopek učenja in urjenja strategij je
opisan v nadaljevanju (Van de Walle, 2003, 2007).
Predstavitev strategij pred učenci. Strategije vedno predstavimo pred učenci (v
razredu) in jih aktivno vključimo v spoznavanje strategij. Spodbudimo jih, da
poimenujejo strategije in izdelajo plakat, saj si bodo z vizualno ponazoritvijo
strategije lažje in hitreje zapomnili, hkrati pa bo plakat učencem vedno na voljo
(Van de Walle, 2007).
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Urjenje že vzpostavljenih strategij. Urjenje ali učenje z mehaničnim
ponavljanjem je večdimenzionalna miselna in psihomotorna aktivnost, ki ima
pomembno vlogo pri obvladovanju dejstev. Vključimo ga takrat, ko so učenci
sposobni miselne uporabe strategij. Namenjeno je »utrditvi in izboljšanju
izvajanja psihomotoričnih dejavnosti in miselnih procesov« (povz. po Blažič idr.,
2003, str. 396; Van de Walle, 2007). Urjenje učencem krepi spomin in
zmogljivost priklica ter omogoča avtomatizacijo dejavnosti (Ashcearft in Christy,
1995; povz. po Van de Walle, 2010, str. 182; Blažič idr., 2003) Ne smemo ga
zamenjevati z vajo, ker pojma ne pomenita enako. Za posamezno strategijo lahko
imamo pripravljenih veliko aktivnosti, ki jih učenci rešujejo samostojno, v parih
ali v manjših skupinah. Naloge predstavljamo vizualno in ustno – kjer je potrebno,
da čim bolj raznoliko verbaliziramo naloge (npr: razlika 11 in 9, od 11 odvzemi 9,
11 minus 9, 9 manj od 11 ...). Pomembna je tako diskusija o poteku reševanja (pot
do odgovora) kot sam odgovor (Mental Math, 2008).
Pravočasno urjenje. Časovna ustreznost urjenja je pomemben dejavnik pri
usvajanju strategij. S prehitrim urjenjem namreč ne dosegamo pozitivnih učinkov,
saj učenci ne zaznavajo novih informacij, vzpodbud in potrebnih povezav, ampak
izgubljajo čas, doživljajo napetost in frustracije (Van de Walle, 2007). Primeren
čas za urjenje določene strategije je takrat, ko jo učenci že razumejo in vedo, kako
se uporablja, ampak je ne znajo uporabljati dovolj spretno (Van de Walle, 2010).
Individualiziranje. Urjenje individualiziramo do te mere, da učenci pri nalogah
urjenja uporabljajo njim prednostne strategije. Pri reševanju problemov ne bodo
uspešni, če bodo morali uporabljati strategije, ki jih ne obvladajo. Učenci se
razlikujejo v načinu reševanja nalog ter izbiri in iznajdbi lastne strategije, zato jih
moramo spremljati, poslušati, opazovati in si zapisovati izbiro strategij, da bomo
znali prepoznati že učinkovito razvite strategije (Kavkler, 1994; Van de Walle,
2007).
Dodatna priporočila. Urjenje učencem načeloma pomaga pri procesu
obvladovanju številskih dejstev, včasih pa lahko proces zavira. Učitelji moramo
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slediti spodaj opisanim priporočilom, ki spodbujajo razvoj strategij in hiter priklic,
ter se izogibati tistim, ki priklic zavirajo (Van de Walle, 2010):


spremljanje dela učencev: prepoznati moramo že obstoječe znanje in
predvideti potrebno znanje za obvladovanje snovi; poznati moramo tudi
učenčeve šibke točke,



cilj učencev naj bo izboljšanje: učenci naj bi v hitrosti priklica dejstev
tekmovali le s seboj in spremljali časovni napredek v razmiku nekaj dni,



potek urjenja v krajših delih/segmentih: poteka naj v prvih 5 do 10
minutah dneva ali v času tik pred kosilom; daljša obdobja urjenja (10 min
in več) niso učinkovita,



utrditev dejstev: najprej je potrebno delati na dejstvih, nato na strategijah,
in na koncu na pomnjenju,



urjenje naj bo prijetno: vključitev netekmovalnih iger za krepitev dejstev,



uporaba tehnologije: učenci lahko pri urjenju uporabljajo računalnik, ker
tako dobijo takojšen odziv na rešitev,



poudarek na pomembnost hitrega priklica dejstev: učenci naj brez
učiteljevega pritiska ozavestijo, da bodo dejstva potrebovali ves čas – tako
v resničnem življenju kot tudi pri matematiki v nadaljnjih letih šolanja,
zato se jih morajo res dobro naučiti,



nezaželenost dolgih časovnih testov: pritisk testov povzroča učencem
nelagodje, odvrača pozornost in vpliva na razvoj anksioznosti,



nezaželenost primerjanja napredka učencev: na tabli naj ne bo
razpredelnice, ki označuje, na kateri stopnji se kateri učenec nahaja;
uspehe učencev moramo pohvaliti, vendar jih ne primerjamo z drugimi,



nesmiselnost predstavljanja dejstev po vrstnem redu (od 0 do 9): dejstva se
naj učijo glede na skupine dejstev (logičen red) in ne po številskem
vrstnem redu; bolj kot so dejstva pomešana, hitreje si jih bodo učenci
zapomnili (obratno velja pri ponavljanju).
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2.3.3 RAZVOJ STRATEGIJ V PREDŠOLSKEM OBDBOJU
Otroci se lotijo reševanja nalog seštevanja in odštevanja na različne načine.
Postopoma prehajajo k uporabi kompleksnih, abstraktnih in splošnih strategij
reševanja, pri tem pa razvijajo nova konceptualna znanja (Manfreda Kolar, 2006).
Pred razvijanjem strategij morajo usvojiti 4 načela štetja: prešteti morajo vse
elemente, ki jih imajo pred seboj, pri tem pa paziti, da katerega elementa ne
štejejo dvakrat; šteti morajo v pravilnem vrstnem redu, saj so naravna števila
urejena; vedno morajo šteti na enak način, ne glede na to, kakšne elemente imajo
pred seboj; šteti pa lahko začnejo pri katerem koli elementu, pomembno je, da
preštejejo vse elemente. Otroci predmete štejejo na različne načine, odvisno od
situacije oziroma od naloge, ki jim je postavljena. Štejejo tiste stvari, predmete in
elemente, ki jih lahko primejo in prosto premikajo, tiste, ki se jih lahko dotaknejo,
vendar so ti statični (nepremakljivi), in tiste, ki jih samo opazujejo, ne morejo pa
jih premakniti ali se jih dotakniti (Hodnik Čadež, 2002).
Stopnje razvoja strategij za seštevanje in odštevanje po katerih prehajajo se
prepletajo znotraj zgoraj opisane splošne razdelitve strategij in so naslednje:
konkretno štetje, konkretno verbalno štetje, verbalno-mentalno štetje in izpeljan
priklic dejstev ter priklic aritmetičnih dejstev (Baroody in Ginsburg, 1986; Fuson,
1992; Kavkler, 1997; povz. po Manfreda Kolar, 2006, str. 40).
2.3.3.1 PREŠTEVANJE ALI KONKRETNO ŠTETJE
S štetjem v začetnem obdobju opisujemo recitiranje števil po vrstnem redu
(Kmetič idr., 2001). Za prvo stopnjo je značilno, da se otroci s problemsko
situacijo srečajo preko direktnega stika s predmeti, zato jim ni potrebno izbirati
ustreznega

postopka

reševanja.

Pomen

naloge

razberejo

iz

konkretno

predstavljenega problema, ki ga nato rešijo neposredno in brez simbolnega zapisa
(Carpenter, Hiebert in Moser, 1983; povz. po Manfreda Kolar, 2006, str. 40). Na
tej stopnji za odštevanje uporabljajo naslednje strategije (Manfreda Kolar, 2006):
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otrok ima določeno število predmetov, od katerih odvzema, nato pa razliko
ugotovi na podlagi štetja predmetov, ki so mu ostali (Primer za

ima

6 kock, nato 2 odstrani in ostanejo mu 4.),


otrok si nastavi začetno število predmetov, od katerih bo odvzemal, nato
znotraj te skupine prešteje število predmetov, ki bo ustrezalo odštevancu,
ostale predmete pa odstrani, jih prešteje in pove rezultat (nastavi si 6 kock,
prešteje 2 kocki in ostale odstrani, nato prešteje še odstranjene kocke in
pove rezultat (4)),



otrok si najprej nastavi število predmetov, ki ustrezajo odštevancu, nato pa
doda toliko predmetov, da doseže začetno stanje, oziroma število, ki
nastopa v zmanjševancu – nato prešteje dodane predmete in pove rezultat
(nastavi si 2 kocki, nato pa doda še toliko kock, da jih ima pred seboj 6 in
prešteje dodane kocke (4)),



otrok si nastavi začetno stanje predmetov v prvo vrsto in spremembo, ki
temu sledi v drugo vrsto, nato pogleda, koliko kock iz prve vrste nima
svojega para v drugi (v prvo vrsto položi 6 kock, v drugo pa 2 in opazi, da
4 kocke nimajo para).

2.3.3.2 KONKRETNO VERBALNO ŠTETJE
Reševanje matematičnih problemov na drugi stopnji ni več podprto s konkretno
predstavitvijo naloge, saj je naloga podana ustno ali pisno. Pri reševanju si otroci
pomagajo s specifičnim konkretnim materialom, ki si ga izberejo sami (običajno s
prsti na roki) (Manfreda Kolar, 2006). Značilna je uporaba naslednjih strategij za
seštevanje (Fuson 1992; povz. po Manfreda Kolar, 2006, str. 41–42):


otrok glasno štetje, hkrati izteguje prste in tako nastavi prvi seštevanec,
nato še drugega in na koncu prešteje vse iztegnjene prste,



sčasoma se nauči določenih vzorcev prstov za predstavitev števila, zato
iztegovanje vsakega prsta posebej ni več potrebno – najprej nastavi vzorec
za prvi seštevanec, nato za drugega, na koncu prešteje vse prste,



po usvojitvi drugega koraka, otrok preide v fazo, ko prste nastavlja le za
vsoto, ne nastavlja več zaporedno vsakega seštevanca posebej,
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ob koncu te stopnje je otrok zmožen štetja od prvega seštevanca naprej,
kar pomeni, da ne šteje več vseh iztegnjenih prstov – najprej si nastavi prvi
seštevanec, nato pa drugega le prišteje.

Strategije odštevanja majhnih števil s pomočjo prstov na stopnji konkretno
verbalnega štetja so analogne strategijam seštevanja. Na učinkovitost odštevanja
vpliva uspešnost reševanja pripadajoče naloge seštevanja in število v odštevancu
(večje kot je število, več napak se pojavlja). Če je odštevanec število 5, otrok
naenkrat zapre vse prste na eni roki (Siegler, 1987b v Fuson, 1992, str. 255; povz.
po Manfreda Kolar, 2006, str. 42).
2.3.3.3 VERBALNO-MENTALNO ŠTETJE
Glede na študije Fusona (1992; povz. po Manfreda Kolar, 2006, str. 43) otroci na
stopnji verbalno-mentalnega štetja spontano izumljajo nove skrajšane strategije
reševanja nalog seštevanja in odštevanja. Ti postopki več ne vključujejo uporabe
konkretnih predmetov ali prstov, temveč si otroci pomagajo z verbalnim štetjem
na tri načine: štetje vsega, štetja od prvega seštevanca naprej in štetje nazaj.
Baroody in Gunsburg (1986; povz. po Manfreda Kolar, 2006, str. 43) navajata še
četrti pristop – štetje od večjega seštevanca naprej.
Štetje vsega
Takojšnje preštevanje vsote, kjer glasovno zaznamo posamezna seštevanca
(

učenci štejejo

) (Fuson, 1992; povz. po Manfreda Kolar,

2006, str. 43).
Štetje od prvega seštevanca naprej
Prvega seštevanca več ne preštevajo, ker ga nadomestijo s kardinalnim številom
(število, ki izraža moč množice), še vedno pa preštevajo drugi seštevanec
(

učenci štejejo

– zapomniti si morajo število izgovorjenih

števnikov po številu 2, saj zadnji izgovorjeni števnik predstavlja vsoto danega
izraza; pri

učenci štejejo

– zapomniti si morajo število
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izgovorjenih števnikov po številu 2, saj predstavljajo razliko danega izraza
odštevanja) (prav tam).
Štetje nazaj
Otroci štejejo nazaj na dva načina. Pri prvem načinu si morajo zapomniti število
izgovorjenih števnikov, ki sledijo prvemu številu (zmanjševancu), saj zadnji
izgovorjeni števnik predstavlja rezultat oziroma razliko (pri

učenci štejejo

– v tem primeru morajo izgovoriti dva števnika). Tudi pri drugem načinu si

morajo zapomniti število izgovorjenih števnikov, saj to število predstavlja
rezultat. Ponovno začnejo s številom, ki nastopa v zmanjševancu, nato pa štejejo
do števila, ki nastopa v odštevancu (pri

učenci štejejo

– do

števila 2 so izgovorili 4 števnike, zato je rezultat število 4) (prav tam).
Štetje od večjega seštevanca naprej
Otroci začnejo šteti od večjega seštevanca naprej na dva načina: štejejo vse ali
štejejo od prvega seštevanca naprej (Baroody in Gunsburg, 1986; povz. po
Manfreda Kolar, 2006, str. 43). V primeru

morajo otroci zamenjati vrstni

red seštevancev, da bo strategija ustrezna. S tem se kažejo zasnove
komutativnosti, ki jih imenujemo prakomutativnost, saj otroci še ne razumejo
načela zamenjave, ampak iščejo lažje postopke reševanja (Manfreda Kolar, 2006).
2.3.3.4 IZPELJAN PRIKLIC DEJSTEV IN PRIKLIC ARITMETIČNIH
DEJSTEV
Že v predšolskem obdobju so otroci zmožni priklica nekaterih enostavnih
številskih dejstev, ki jim pomagajo pri reševanju kompleksnejših nalog in
zahtevnejših izrazov. Če poznajo številsko dejstvo, da je
rešili izraz

, saj bodo iz spomina priklicali vsoto

, bodo hitreje
in nato dodali še

(Manfreda Kolar, 2006). Ta stopnja je najbolj pomembna v razvoju strategij, saj
jim kasneje (v šoli) omogoča hitrejše in uspešnejše reševanje nalog.
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2.3.4 STRATEGIJE
RAČUNSKIH

ZA

REŠEVANJE

OPERACIJ

V

PRVEM

OSNOVNIH
TRILETJU

OSNOVNE ŠOLE
Glede na stopnje razvoja usvojitve temeljnih dejstev so strategije druga stopnja,
skozi katero morajo preiti učenci (1. stopnja: štetje, 2. stopnja: (neštevne)
strategije, 3. stopnja: priklic (učenec odgovor preprosto ve)) (Baroody, 2006;
povz. po Van de Walle, 2010, str. 167–177). O neštevnih strategijah bo več
govora v nadaljevanju.
Štetje predstavlja osnovo za razumevanje števil in aritmetičnih operacij (Frobisher
idr., 1999; povz po Kavkler in Magajna, 2004, str. 131), saj sposobnosti štetja
predstavljajo pomembno komponento v razvoju smisla za števila. Sposobnost
štetja naprej od nekega števila, štetja nazaj, prepoznavanje vzorcev ... zaznamujejo
napredovanje v številskih idejah (Mental Math, 2008).
Pri več raziskovalcih se je pokazalo, da so strategije štetja eden izmed pristopov
za reševanje problemov seštevanja in odštevanja (povz. po Steinberg, 1985, str.
337). Ne samo v predšolskem obdobju, ampak tudi v začetnem obdobju šolanja in
spoznavanja števil, učenci uporabljajo strategije štetja in se zanašajo na vizualne
elemente. Kasneje pa te elemente, prste in izrečene besede že štejejo (Steffe in
Cobb, 1988; povz. po Ellemor-Collins in Wright, 2009, str. 51). Pomembna in
kvalitetna sprememba pri reševanju problemov je prehod na neštevne strategije.
Le malo raziskovalcev se je posvetilo strategijam, ki jih učenci uporabljajo po
štetju (neštevnim strategijam) in učinkom njihovega poučevanja. Pri neštevnih
strategijah učenci za iskanje rešitev za njim nepoznana dejstva uporabijo že
poznana številska dejstva (Carpenter in Moser, 1983; povz. po Steinberg, 1985,
str. 337).
Učenci v prvih letih šolanja hitro odkrijejo vrsto kratkih in abstraktnih strategij za
reševanje problemov seštevanja in odštevanja. S kakovostnim poučevanjem
pridobijo še specifične strategije, ki so značilne za določeno razvojno obdobje.
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Kot so pokazale raziskave, so učenci ob koncu prvega razreda zmožni seštevati in
odštevati z enomestnimi števili (v obsegu do 18) s krajšima strategijama štetja
(štetje naprej in štetje navzgor) (povz. po Fuson in Fuson, 1992, str. 72).
Steinberg (1985) je v svoji raziskavi ugotavljala, katere spontane in iz številskih
dejstev izpeljane strategije uporabljajo učenci in kako poučevanje le-teh vpliva na
reševanje problemov seštevanja in odštevanja. O spontanosti uporabe strategij
govorimo zato, ker je več raziskovalcev potrdilo, da jih mlajši otroci uporabljajo
spontano (povz. po Steinberg, 1985, str. 337). Med raziskovalci se pojavlja razlika
v terminologiji izpeljanih strategij – med imeni se pojavljajo miselne strategije (ta
termin bomo uporabljali v nadaljevanju), posreden spomin, iznajdene in
hevristične strategije (povz. po Steinberg, 1985, str. 337), pa tudi neštevne
strategije, ki smo jih omenjali že zgoraj.

Glede na raziskave so miselne strategije pomemben korak pri razvoju konceptov
seštevanja in odštevanja ter pri fleksibilnem mišljenju uporabe števil. Pri miselnih
strategijah mora učenec hraniti določena dejstva seštevanja in odštevanja v
dolgoročnem spominu in jih ob problemu priklicati ter upravičiti pravilnost
podanega odgovora. Na uspešnost spontane uporabe miselnih strategij in opustitve
strategij štetja ima velik vpliv poučevanje (Steinberg, 1985), učenje strategij
seštevanja in odštevanja pa vodi do povečanja učnih dosežkov (Thornton, 1978;
Thornton, Jones in Toohey, 1983; povz. po Steinberg, 1985, str. 338).
V današnjem času morajo biti miselne strategije in mentalno računanje cilj
vsakega matematičnega programa. Te sposobnosti potrebujemo ljudje v
vsakodnevnih dejavnostih, prav tako pa pri kompleksnem računanju, saj je
tehnologija zamenjala klasično orodje (papir in svinčnik) (Mental Math, 2008).
Pri miselnem računanju se lahko svinčnik in papir uporabljata za neformalne
zabeležke (vmesne korake računanja), pri zapisu razlage metode in pri uporabi
modelov, ki spodbujajo razvoj vizualizacije (Teaching children to calculate
mentally, 2010).
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2.3.5 STRATEGIJE ŠTETJA
V nadaljevanju so najprej na kratko predstavljene strategije štetja, nato pa so
podrobneje predstavljene kakovostne neštevne oziroma miselne strategije.
Štetje naprej od prvega števila
Prva strategija, ki jo učenci izberejo, je štetje naprej od prvega števila. Do razvoja
strategije pride, kadar se otroci zavedajo, da je številsko zaporedje »lomljiva
veriga«, kar pomeni, da lahko začnejo šteti na katerem koli mestu (ni potrebno
začeti vedno pri številu ena) (Fuson idr., 1982; povz. po Thompson, 1999, str. 2).
čenci štejejo

Primer:

.

Štetje naprej od večjega števila
Ta strategija izhaja iz želje po zmanjšanju obremenitve delovnega spomina.
Predpogoj za razvoj strategije je razvoj možnosti primerjave dveh števil,
prepoznavanje večjega števila in poznavanje zakona o komutativnosti. Uporabna
je pri seštevanju števil, med katerima je velika razlika (npr. 2 in 9) (Thompson,
1999).
je tri plus osem enako osem plus tri, zato učenci štejejo

Primer: pri
.
Štetje nazaj od

Je najpogosteje izbrana strategija za reševanje primerov odštevanja, pri kateri
učenci naštevajo imena števil za nazaj, hkrati pa miselno beležijo število izrečenih
besed. Rešitev je zadnja izgovorjena beseda. Napaka, ki se pogosto pojavlja pri
uporabi te strategije, je vključevanje števila, od katerega odštevajo, v štetje
izgovorjenih besed (prav tam).
Primer: pri

učenci štejejo

.

Štetje nazaj k
Je strategija, ki je podobna štetju nazaj od, vendar tokrat ni odgovor zadnje
izgovorjeno število, ampak število izgovorjenih besed (prav tam).
Primer: pri

učenci štejejo

(5 izgovorjenih besed).
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Štetje navzgor
Ta strategija se pri učencih ne pojavlja pogosto, saj jim proces odštevanja, ki
vključuje seštevanje, ni povsem logičen. Glede na raziskave (Thompson, 1995;
povz. po Thomspon, 1999, str. 3) so s strategijo štetja navzgor primere odštevanja
reševali le trije od stotih otrok. Za razumevanje postopka je potrebno previdno
načrtovanje poučevanja in večkratno utrjevanje (Thompson, 1999).
Primer: pri

učenci štejejo

.

2.3.6 STRATEGIJE ZA SEŠTEVANJE
Osredotočimo se najprej na številska dejstva, ki so povezana s seštevanjem, saj je
poznavanje in razumevanje teh učencem v veliko pomoč pri učenju odštevanja.
Povezave med števili in številskimi dejstvi lajšajo učenje in povečujejo
razumevanje (Mental Math, 2008), strategije, ki jih učenci razvijajo, pa so
neposredno povezane z enim ali več dejstvi (Van de Walle, 2007). Ob koncu
prvega razreda učenci poznajo številska dejstva do 10 in bi jih naj priklicali v treh
sekundah. Ob koncu drugega razreda od učencev pričakujemo, da bodo poznali in
priklicali dejstva do 18. Časovno zastavljen odzivni cilj (3 sekunde) je smernica
za učitelje, ki je ne delimo z učenci, da jim ne povzročamo zaskrbljenosti. Pri
predstavljanju dejstev moramo vključiti čim več smisla, vzorca, logike in
enostavnosti, da povečamo razumevanje vseh učencev. Uporabimo lahko vizualni
in slušni kontekst (rime), vzorce in tip (Mental Math, 2008).
V nadaljevanju so predstavljena številska dejstva seštevanja: dvojčki, skoraj
dvojčki ali dvojčki plus 1, skoraj dvojčki ali dvojčki plus 2, ena ali dve več, dodaj
število 0, 5 kot mejnik, dopolnjevanje do 10, kompenziraj in prerazporedi.
Dvojčki
V številskem obsegu do 20 obstaja deset dvojčkov (od

do

), ki se jih

učenci naučijo relativno hitro. Pri pomnjenju so jim v veliko pomoč fotografije,
slike in domine, ker jim vizualizirajo številski kontekst (Mental Math, 2008). Ne
smemo pa pozabiti še na »konkretne dvojčke« iz vsakdanjega življenja (roke,
noge, prsti, oči, kolesa na avtomobilu ...). Poznavanje tega dejstva je učencem v
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pomoč pri učenju dejstva skoraj dvojčki, pa tudi pri drugih dejstvih (Van de
Walle, 2007).
Skoraj dvojčki ali dvojčki plus 1
Skoraj dvojčki vključujejo izraze, kjer je eden izmed seštevancev za eno število
večji od drugega. Pred predstavitvijo te strategije morajo učenci utrditi strategijo
dvojčkov (Van de Walle, 2007). Klasičen način reševanja takšnih izrazov zajema
podvojitev manjšega števila in nato prištevanje števila 1 (pri

podvojimo

število 7 in nato dodamo še 1). Lahko pa učenci podvojijo tudi večje število in
nato število 1 odštejejo (pri

podvojimo število 8 in nato odštejemo 1)

(Mental Math, 2008; Van de Walle, 2007).
Skoraj dvojčki ali dvojčki plus 2
Te primere seštevanja lahko rešimo na dva načina – lahko podvojimo manjše
število in nato prištejemo 2 (

podvojimo 5 in nato dodamo 2), ali pa

podvojimo število, ki je med seštevancema (pri

podvojimo število 6)

(Mental Math, 2008; Van de Walle, 2007). Strategija spodbuja učence k
pregledovanju povezav med števili.
Nekateri učenci uporabljajo strategijo skoraj dvojčkov tudi pri izrazih, kjer se
seštevanca razlikujeta za več kot 2. Thompson (1999) navaja primer reševanja
enega izmed učencev: »Osem plus pet je trinajst, ker je osem in osem šestnajst,
nato pa moramo odvzeti še 3.«
Ena ali dve več
Številski izrazi, ki od učencev zahtevajo dodajanje števila 1, so povezani z dejstvi
naslednjega števila. Pozornost moramo usmeriti tudi na dodajanje števila 2 ali 3,
saj pričakujemo, da bodo učenci vmesna števila preskočili, ne pa jih šteli. Hitro
zapomnitev in utrditev teh dejstev dosežemo skozi igro z igralno kocko in vrtavko
(Mental Math, 2008; Van de Walle, 2007).
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Dodaj število 0
Dejstva s številom 0 so običajno enostavna za učenje, vendar jih nekateri učenci
ne usvojijo takoj, ker posplošijo, da znak plus naredi število večje, minus pa
manjše (Mental Math, 2008). Števila 0 prav tako ne moremo ponazoriti s
konkretnimi predmeti in je v razvojnem smislu abstraktnejši pojem. Za učence je
v okviru računskih operacij dodajanje in odvzemanje števila 0 na konkretni ravni
protislovno (Kmetič idr., 2001).

5 kot mejnik
Učenci razstavljajo seštevance na število 5 in še nekaj (
) (Thompson, 1999).

Dopolnjevanje do 10
Je miselna strategija, ki je najbolj uporabna takrat, kadar je eden izmed
seštevancev blizu števila 10, kar pomeni, da imamo v mislih števili 8 in 9,
uporabna je tudi za seštevanje števila 7. Primer: pri

od števila 5 odvzamemo

2 in ga dodamo številu 8, da dobimo 10, nato prištejemo ostanek – 3 (Mental
Math, 2008; Van de Walle, 2007). Pred predstavitvijo strategije se moramo
prepričati, da učenci razmišljajo o številih med 11 in 18 kot 10 in še nekaj (Van de
Walle, 2007). Takšne naloge naj bi učence privedle do razumevanja, da je lažje
seštevati, če je eden izmed seštevancev število 10 (Mental Math, 2008).

Kompenziraj
Kompenzacijska strategija ni tako pogosta, kot bi morda pričakovali, je pa zelo
napredna. Uporabna je pri seštevanju (in odštevanju) števil do 20, kjer seštevamo
(ali odštevamo) število 9 (Thompson, 1999). Število 9 je le za ena manjše od
števila 10, ki pa je število, s katerim je lažje seštevati in odštevati. V računskih
izrazih zato pri tej strategiji namesto števila 9 prištejemo število 10 in nato
odštejemo število 1 (Primer: pri

sedem in deset je sedemnajst, zato je

sedem in devet enako šestnajst.).
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Prerazporedi
Strategija prerazporedi se povezuje z strategijama dopolnjevanje do 10 in
kompenziraj. Temelji na težkem, a pomembnem konceptu enakovrednosti. Gre za
to, da enemu izmed seštevancev nekaj odvzamemo in nato to dodamo drugemu
(povz. po Thompson, 1999, str. 4). Primer: izraz

preoblikujemo v

(od šest odvzamemo ena in ga dodamo številu 9).

2.3.7 STRATEGIJE ZA ODŠTEVANJE
Splošno prepričanje je, da je odštevanje in učenje številskih dejstev odštevanja
težje kot seštevanje. To potrjujejo tudi nekatere raziskave in analize (povz. po
Thornton, 1990, str. 241). Odštevanje naj bi bilo težje zato, ker učenci uporabljajo
enostavne metode za odštevanje kasneje kot za seštevanje (Siegler, 1987; povz po
Fuson in Fuson, 1992, str. 75), imajo več težav z usvajanjem dejstev odštevanja
kot z dejstvi seštevanja (Steinberg, 1984, 1985; povz. po Fuson in Fuson, 1992,
str. 75), pri večjih matematičnih problemih pa ima seštevanje nadvlado nad
odštevanjem (Thornton in Smith, 1988; povz. po Fuson in Fuson, 1992, str. 75).
Odštevanje je veliko kompleksnejše predvsem zato, ker pri seštevanju
prevladujeta dve kategoriji besedilnih nalog (seštevanje kot unija dveh množic in
seštevanje kot prištevanje), medtem ko pri odštevanju obstajajo vsaj štiri. Učenci
iz nalog ne razberejo pomena besed, ki jih usmerjajo k uporabi določene operacije
(Haylock in Cockburn, 2008; Van de Walle, Karp in Bay-Wiliams, 2010; povz. po
Janežič, 2012):


odvzemanje: od določenega števila elementov nekaj odvzamemo (»Jana je
imela 14 balonov, nato pa jih je 5 podarila Katji. Koliko balonov še
ima?«),



primerjanje: med seboj primerjamo število elementov (»Jana ima 14
balonov, Katja pa 5 balonov manj. Koliko balonov ima Katja?«),



odštevanje kot prištevanje: povezano s seštevanjem in dodajanjem
elementov, zato učencem povzroča težave (»Jana ima 14 balonov, Katja
pa 9 balonov. Koliko več balonov ima Jana?«),
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odštevanje kot odnos »podmnožica-množica«: v množici elementov
določeno število elementov nima neke lastnosti (»Na vrvi visi 14 balonov,
5 balonov je rdeče barve, ostali so modri. Koliko balonov je modrih?«).

Da bi se izognili težavam z učenjem dejstev, je priporočljivo uporabljati
alternativni način poučevanja dejstev: razumevanje koncepta, učenje strategij za
izpeljavo odgovorov na neznana dejstva in utrjevanje do stopnje avtomatskega
priklica (Rathmell, 1978; Steinberg, 1985; Thornton in Toohey, 1985; povz. po
Thornton, 1990, str. 241).
Izrazi, pri katerih je zmanjševanec manjši ali enak 10, so običajno rešeni hitreje in
natančneje od izrazov, kjer je zmanjševanec večji od 10 (povz. po Peters idr.,
2010, str. 163). Peters in sodelavci (2010) to pojasnjujejo s tem, da se problemi z
manjšimi števili v življenju pojavljajo veliko pogosteje in si jih zato tudi lažje
zapomnimo.
Učenci so glede na raziskave izraze odštevanja z enomestnimi števili (v obsegu do
10) reševali tako, da so nastavili zmanjševanec in nato odštevali (rešitev je bilo
zadnje šteto število) ali pa so nastavili odštevanec in so prištevali do
zmanjševanca. Izbrali so za njih najhitrejšo pot reševanja (povz. po Barrouillet,
Mignon in Thevenot, 2008, str. 234).
Dehaene (1992; povz. po Barrouillet idr., 2008, str. 236) poroča tudi o pogostem
zanašanju učencev na algoritme (štetje navzgor, navzdol, uporaba prstov,
šepetanje) ali na izpeljana dejstva pripadajočih seštevancev. Odštevanje pa se ne
nanaša le na algoritemske strategije. V nekaterih primerih učenci odgovor
prikličejo kar iz spomina, o čemer sta (med drugimi) poročala tudi Svenson in
Hedenborg (1979; povz. po Barrouillet idr., 2008, str. 234). Učenci so iz spomina
priklicali odgovor takrat, ko sta bila zmanjševanec in odštevanec enaka (

),

ko je bil odštevanec število 1, ali ko je bil zmanjševanec dvakrat večji od
odštevanca (

).
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Pri procesu reševanja problemov odštevanja z manjšimi števili (pri drugo- in
četrtošolcih) ni samo enega najprimernejšega modela za reševanje. Učenci morajo
imeti na voljo več strategij, da lahko izberejo najprimernejšo glede na velikost
odštevanca. V primeru, da je odštevanec relativno visok (

) je dobro iti

navzgor do večjega števila, če pa je odštevanec relativno majhen, pa je najbolje
manjše število odšteti od večjega (

(Woods idr., 1975; povz. po Peters idr.,

2010, str. 164). Tudi Verschaffel in De Corte (1990; povz. po Peters, 2010, str.
164) sta ugotovila, da drugošolci izbirajo strategije glede na relativno velikost
odštevanca.
Strategije neposrednega priklica pri odštevanju so torej relativno redke in manj
pogoste kot pri seštevanju. Glede na raziskavo so učenci v 53 % uporabljali
algoritme za reševanje odštevanja (kar je najpočasnejša metoda), 28 % jih je
uporabljalo izpeljana dejstva, le 19 % pa je odgovor priklicalo (Barrouillet in
Lépine, 2005; povz. po Barrouillet idr., 2008, str. 234). Tudi Robinson (2001;
povz. po Barrouillet idr., 2008, str. 234) poroča o presenetljivo nizki zaznavi
priklica: le 35 % petošolcev je priklicalo odgovor iz spomina pri lažjih številskih
izrazih (

zmanjševanec

,

odštevanec

). Glede na rezultate raziskav

so LeFevre in sodelavci (2006; povz. po Barrouillet idr., 2008, str. 235) zaključili,
da je »odštevanje najbolj proceduralna operacija enomestne aritmetike«. Drugi
raziskovalci so poročali še o mešanici algoritmov in strategij priklica (povz. po
Barrouillet idr., 2008, str. 234).
Za reševanje preprostih aritmetičnih problemov lahko uporabljamo tudi procese,
ki so kombinacija priklica in drugih korakov. Takšne proceduralne rešitve
vsebujejo štetje, transformacije (

), ali povezave z drugimi

operacijami (povz. po LeFevre, DeStefano, Penner-Wilger in Daley, 2006, str.
209). Za proceduralne rešitve je potreben dostop do več kot enega dela znanja,
znanje je potrebno popraviti, prenoviti in opravljati več operacij hkrati, vendar je
v primerjavi s priklicem reševanje počasnejše, udeleženci pa delajo več napak
(povz. po LeFevre idr., 2006, str. 209).
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Priklic iz spomina je pogostejši pri odraslih kot pri otrocih, ker imajo odrasli več
priložnosti za usvojitev dejstev, in je značilen za manjša števila (povz. po LeFevre
idr., 2006, str 209). Kar nekaj časa je veljalo prepričanje, da izobraženi odrasli
vedno prikličejo odgovor oziroma rešitev na enomestne številske izraze, ker je to
najbolj učinkovita metoda (Ashcraft, 1982, 1987; Siegler, 1989; povz. po LeFevre
idr., 2006, str. 209). Raziskave (povz. po Peters, De Smedt, Torbeyns, Ghesquiere
in Verschaffel, 2010, str. 163) so pokazale, da tudi odrasli uporabljajo strategije,
ki temeljijo na štetju ali uporabljajo izpeljana dejstva.
Veliko vlogo pri razumevanju spodaj predstavljenih strategij ima poučevanje, ki
mora biti kakovostno zasnovano in izpeljano. Temeljiti mora na prehodu čez vse
tri reprezentacije – konkretno, slikovno in simbolno, saj s tem učencem
omogočimo boljše razumevanje koncepta odštevanja naravnih števil, hkrati pa jih
tudi motiviramo za delo (Hodnik, 1998).
V nadaljevanju opisane strategije (odštevanje kot miselno dodajanje, odštevanje z
uporabo 10-okvirja (dodaj skozi 10, odvzemi skozi 10) in ostale strategije) so le
predlog za lažje in hitrejše računanje in jih učitelji ne smemo vsiljevati.
2.3.7.1 ODŠTEVANJE KOT MISELNO DODAJANJE
Poznavanje in razumevanje številskih dejstev seštevanja in pripadajočih strategij
se izkaže kot učinkovito pri odštevanju z miselnim dodajanjem. Učenci svoje
znanje prenesejo na drugo računsko operacijo in s tem utrdijo povezavo med
operacijama (Mental Math, 2008). Težave z uporabo dejstev se pokažejo le, če
učitelji operaciji seštevanja in odštevanja obravnavajo skupaj. Učenci takrat težko
razumejo in povežejo operaciji. Pomembno je, da učenje teh dveh operacij ločimo
in učencem omogočimo čas za utrjevanje naučenih dejstev seštevanja, preden jih
uporabijo pri izrazih odštevanja (Steinberg, 1985; povz. po Thornton, 1990, str.
245).
Skozi poučevanje strategije odštevanja kot miselnega dodajanja učence
spodbujamo, da se vprašajo: »Kaj gre k temu delu, da bo nastala celota?«

27

: »7 in koliko je 11?«). Odgovor na zastavljeno vprašanje je povezan s

(

pripadajočim dejstvom seštevanja, ki učence privede do neznane količine.
Začnemo s konkretnim materialom in s tem učencem konkretiziramo naloge in
številske izraze (Slika 1). S povezavo med delom in celoto ter povezavo med
seštevanjem in odštevanjem postane odštevanje veliko lažje (Van de Walle,
2007).

Naštej 11 zamaškov in jih pokrij.

Umakni 4 zamaške in jih postavi na
vidno mesto.

Premisli: 4 in koliko je 11?

Odkrij zamaške in preveri rezultat.

Slika 1: Model odštevanja kot miselnega dodajanja

(prilagojeno po Van de Walle, 2007)

Na izbor strategije miselnega dodajanja vplivajo besedilni problemi, ki so na prvi
pogled problemi seštevanja, vendar v podatkih manjka eden izmed seštevancev
(prav tam). Primer: »Marko je imel v svoji zbirki 7 avtomobilčkov, prijatelj
Gregor mu jih je za rojstni dan podaril še nekaj. Sedaj jih ima 11. Koliko
avtomobilčkov je Gregor podaril Mihu?«
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Koncept dodajanja pri odštevanju je močno orodje, ki se lahko uporablja pri vseh
izrazih odštevanja, še posebej pa so uporabna dejstva dvojčkov (Primer:

:

ta izraz najhitreje rešimo, če poznamo pripadajoče dejstvo seštevanja, in sicer, da
je sedem in sedem enako štirinajst.). Pri odštevanju naravnih števil do 20 brez
prehoda je takšnih primerov deset (

) (Slika 2), pri odštevanju s

prehodom pa so hitro rešljivi 4 številski izrazi:

.

Za hitrejšo zapomnitev in priklic dvojčkov primere dvojčkov (kot že omenjeno)
prikazujemo z uporabo konkretnega materiala in slik. Za uspešen vizualni
material so se izkazale naslednje slike: 8 pajkovih nog (pokrij 4), 10 prstov (skrij
5), 12 jajc (pokrij 6), 14 dni na koledarju (prečrtaj jih 7), 16 lovk hobotnic
(umakni 8 lovk – eno hobotnico) in 18 pik na dominah (pokrij 9 pik) (Thornton in
Toohey, 1985; povz. po Thornton, 1990, str. 244).
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Slika 2: Dvojčki

Učenci si pri reševanju pomagajo tudi s strategijami skoraj dvojčkov. Thompson
(1999) navaja naslednji primer učenčeve pojasnitve reševanja:

»Devet

minus pet je enako štiri, ker če od deset odvzamemo pet je rešitev pet. Devet pa je
ena manj od deset.«
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S spodaj predstavljenimi aktivnostmi (glej Sliko 3) učenci utrjujejo dejstva
seštevanja, s katerimi si pomagajo pri odštevanju. Aktivnosti lahko učenci
izvajajo individualno ali v manjših skupinah. (Van de Walle, 2007).
Družine števil (z manjkajočim številom)
S prvo aktivnostjo spodbujamo mišljenje in povezavo med števili. Učencem brez
dodatnega pojasnjevanja pokažemo družine števil in jih sprašujemo po odnosih
med zapisanimi števili: »Zakaj ta števila sodijo skupaj? Zakaj je eno izmed števil
obkroženo?« (Van de Walle, 2007, str. 176). Pričakujemo, da bodo učenci
obkroženo število prepoznali kot vsoto preostalih dveh števil.
Po usvojitvi ideje družine števil učencem predstavimo novo aktivnost, družine
števil z manjkajočim številom (eno izmed števil zamenjamo z vprašajem). Od
učencev pričakujemo, da bodo poimenovali neznano število in pojasnili svojo
ugotovitev (Van de Walle, 2007).
Kartice z manjkajočim številom
Pri naslednji aktivnosti učencem razdelimo kartice z manjkajočim številom, ki so
podobne družinam števil, le da so števila linearno urejena. Na karticah sta prav
tako zapisani dve števili, manjkajoče število pa ni več označeno s vprašajem, le s
praznim prostorom. Obkroženo in manjkajoče število se lahko pojavljata na
katerem koli mestu (prvem, drugem ali tretjem) (prav tam).
Kartice s seštevanjem
Povezavo med seštevanjem in odštevanjem utrjujemo tudi s karticami s
seštevanjem. Učencem razdelimo določeno število kartic, na katerih so zapisani
številski izrazi seštevanja. Učitelj pove ali zapiše na tablo izraz odštevanja, učenci
pa izberejo pripadajoče dejstvo seštevanja in kartico dvignejo v zrak (Primer:
učenci dvignejo

, kadar učitelj zapiše

ali

.) (prav tam). Na tak

način so aktivni vsi učenci in vsi imajo možnost samostojnega iskanja rešitve.
Medtem, ko učitelj preverja že uspešno prikazane rešitve, lahko ostali učenci
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nemoteno iščejo ustrezno dejstvo. V Teaching Children To Calculate Mentally
(2010) je predlagana uporaba kartic tudi pri ustno podanih številskih izrazih.
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Slika 3: Aktivnosti miselnega dodajanja

(prilagojeno po Van de Walle, 2003, 2007)
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Prednosti dodajanja pri odštevanju
Prednosti miselnega dodajanja bomo pojasnili z rezultati raziskav štetja navzgor,
ki je predhodnica miselnega dodajanja.
V raziskavi Fuson in Fuson (1992) se je pokazalo, da odštevanje ni nujno težje,
saj so bili učenci natančni in hitri, tako pri štetju naprej pri izrazih seštevanja kot
pri štetju navzgor pri izrazih odštevanja. K temu naj bi prispevala dva dejavnika.
Prvič, če pri odštevanju uporabljajo strategijo štetja navzgor, se izognejo štetju
navzdol, ki pa je žal pri nekaterih učencih edina pot do rezultata, saj odštevanje
razumejo le kot odvzemanje. Prav tako pa s to strategijo preštejejo le število
izgovorjenih besed (da pridejo do rezultata), pri tem pa si pomagajo s prsti ali z
drugim materialom (prav tam).
O kakovosti štetja navzgor je pisala tudi Thornton (1990; povz. po Fuson in
Fuson, 1992, str. 76), ki je z raziskavo pokazala, da učenci raje izberejo strategijo
štetja navzgor (kot navzdol) in z njo rešujejo težje probleme odštevanja. Vsi
učenci ne izberejo tega pristopa, ker tudi vsi učitelji ne povezujejo operacij
seštevanja in odštevanja. Učenci, ki jim je operacija odštevanja prikazana le kot
odvzemanje, ne bodo izbrali strategije štetja navzgor, dokler ne bodo izboljšali
konceptualnega razumevanja relacij med seštevanci in vsoto ter razumeli, da
lahko pristop odvzemi vstran preoblikujejo v pristop gradi navzgor (štetje
navzgor). O pogostosti izbire strategije štetja navzgor poročata tudi Carpenter in
Moser (1984; povz. po Fuson in Fuson, 1992, str. 76). Fuson in Willis (1988;
povz. po Fuson in Fuson, 1992, str. 76) sta v raziskavi predstavila odštevanje in
znak minus kot znak, ki ima več pomenov. Učenci so v večini primerov reševali
probleme odštevanja s štetjem navzgor, na voljo pa so imeli tudi probleme, ki bi
jih reševali s strategijo klasičnega odvzemanja.
Dodajanje se izkaže kot zelo koristno že pri strategijah štetja, zato nanj ne smemo
pozabiti na višji ravni, pri miselnih strategijah. Rezultati več raziskav kažejo, kako
pomembno je, da učencem predstavimo tudi alternativno interpretacijo
odštevanja. Učencem tako omogočimo, da se sami odločijo in izberejo najlažji in
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najustreznejši način odštevanja. Večina učbenikov predlaga le reševanje z
odvzemanjem, situacije s primerjavo in dodajanjem pa ne vključujejo, ali pa jih
predstavijo kasneje in manj pogosto (povz. po Fuson in Fuson, str. 76).
2.3.7.2 ODŠTEVANJE Z UPORABO 10-OKVIRJA
Spodaj predstavljene strategije za odštevanje v množici naravnih števil do 20
temeljijo na že razvitih idejah, na povezavah med seštevanjem in odštevanjem ter
na številu 10 kot sidru ali referenčni točki (Van de Walle, 2007). Število 10 ima
pri matematiki posebno mesto, zato je razumevanje osnovnega desetiškega
sistema ključ do razvoja spretnosti s števili (Mental Math, 2008). Pri reševanju
učenci uporabljajo didaktični pripomoček 10-okvir (Slika 4) (Van de Walle,
2007). V nadaljevanju bo najprej predstavljen pripomoček, nato pa strategiji
odvzemi skozi 10 in dodaj skozi 10.
Opis in uporaba didaktičnega pripomočka 10-okvir
10-okvir je ikonični didaktični pripomoček,

polje oziroma tabela z dvema

vrsticama in petimi stolpci (Van de Walle, 2007). Kot konkretni pripomoček je
poznan v obliki škatel za jajca (s katerimi se učenci vsakodnevno srečujejo),
računskih ladjic do 10, ki jih izdeluje družinsko podjetje Ječnik, ali znanega
pripomočka Numicon. Temelji na empirično podkrepljenih ugotovitvah o številu
5 kot mejniku (sidru), ki pomaga pri razvoju števil do 10 (Chao, Stigler in
Woodward, 2000).

Slika 4: 10-okvir (2 x 5 polje)

10-okvir je preprost za uporabo, prav tako pa ne predstavlja finančnih stroškov,
zato ga lahko zagotovimo vsem učencem. Z njim razvijamo predoperacionalne
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veščine, ki so potrebne za nadaljnje delo. Na začetku ga uporabljamo za
prepoznavanje vzorcev števil, povezave med delom in celoto, utrjevanje številskih
povezav (ena več/manj, dve več/manj), učenje kombinacij, ki sestavljajo število
10, razvijanje predmestnovrednostnega koncepta ... Aktivno delo s pripomočkom
postopoma vodi do miselne matematike, saj učencem omogoča vizualizacijo
okvirja in reprezentacijo števil, s tem pa iskanje rešitev s pomočjo vizualnega
spomina (Mental Math, 2008).
10-okvir ima tudi motivacijsko vlogo, saj v proces učenja in poučevanja vnaša
novost in drugačnost. Kot pišejo Blažič idr. (2003, str. 133), je »učenje
svojevrsten napor, ki mora na poti do cilja premagovati raznovrstne zapreke in
odpore«, zato je motivacija pomemben dejavnik učne uspešnosti. Motivacija
namreč vpliva na intenzivnost, trajanje in kakovost učenja (Marentič Požarnik,
2003).
Najprej začnemo delati s 5-okvirjem (polovica 10-okvirja; Slika 5), po določenem
času pa učencem predstavimo še 10-okvir in način prikazovanja števil na njem.
Pomembno je, da jih naučimo, da vedno začnemo z zapolnjevanjem prostorov v
prvi vrsti na levi strani. Šele ko to vrsto napolnimo, se pomaknemo v drugo in
ponovno začnemo na levi strani (prav tam).

Slika 5: 5-okvir

Primer: učenci po navodilih vizualizirajo število 7, nato odgovarjajo na
zastavljena vprašanja: »Koliko pik je v prvi vrsti? Koliko pik je v drugi vrsti?
Koliko pik manjka do 10? Koliko pik boš imel, če dodaš še eno piko? Koliko pik ti
ostane, če 2 piki odstraniš?« Aktivnost nato razširimo v podajanje številskih
povedi (

) (Mental

Math, 2008, str. 18 19).

34

Učenci lahko pridobivajo in utrjujejo znanje o številih preko 5- in 10-okvirja tudi
z uporabo sodobne tehnologije, ki sodi med šest principov poučevanja
matematike. Med to tehnologijo uvrščamo računalnik in e-učenje, saj računalnik
kot učno sredstvo učencem omogoča raziskovanje matematike na načine, ki jih v
razredu ni mogoče izvesti (NCTM, 2000; povz. po Lipovec in Kosi Ulbl, 2008,
str. 20), hkrati pa nudi objektivne pogoje racionalizacije in ekonomičnosti pouka
(Blažič idr., 2003). Matematika je v primerjavi z drugimi predmeti manj
subjektivna in ne potrebuje toliko verbalnih vmesnikov, zato je primerna za eučenje (Crow in Hossein, 2000; povz. po Lipovec in Kosi Ulbl, 2008, str. 20).
V količini gradiv, ki nam jih ponuja splet, moramo znati izbrati kakovostne strani,
s katerimi bomo uresničevali zadane operativne cilje učne ure. Eno izmed
kakovostnih strani nam ponuja National Council of Teachers of Mathematics (v
nadaljevanju NCTM), in sicer spletna stran NCTM Illuminations, ki je dostopna
na http://illuminations.nctm.org/. Na strani najdemo ogromno izobraževalnih iger,
skozi katere učenci pridobivajo in utrjujejo znanje matematike. Izobraževalne igre
ponujajo barvite in natančne prikaze situacij, zvočne in grafične učinke ter hiter
odziv na učenčeve poteze (Gerlič, 2000). Zraven interaktivnih stvari nam stran
ponuja ogromno učnih listov, ki jih lahko natisnemo in uporabimo. V
nadaljevanju bomo predstavili igre oziroma aktivnosti, ki so vezane na 5- in 10okvir (Illuminations, b. d.). Za 5-okvir veljajo enake igre in opisi kot pri
aktivnostih za 10-okvir, le da so v povezavi s številom 5.

Aktivnosti 10-okvirja
Zraven konkretnih aktivnosti 10-okvirja, 4 iger, imamo na spletni strani zapisano,
za kateri razred je aktivnost primerna, katere standarde izpolnjuje in na katero
matematično vsebino se navezuje. Podana so navodila za reševanje posamezne
igre, vprašanja za učence in povezave na podobne aktivnosti.
Igre:


Koliko: učenci odgovarjajo na vprašanja: »Koliko pik je na okvirju?
Koliko prostorov je praznih?«,
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Premik pik: učenci na podlagi navodil premikajo pike v 10-okvir (naenkrat
lahko premaknejo 5 pik ali premikajo posamezne pike),



Dopolnjevanje do 10: 10-okvir je zapolnjen z določenim številom pik,
učenci morajo zapisati, koliko pik manjka, da bo okvir poln,



Seštevanje: učenci seštevajo s pomočjo dveh 10-okvirjev; na prvem
okvirju s pikami predstavijo prvi seštevanec, na drugem pa drugega, pike
iz drugega okvirja prenesejo v prvega, da je okvir zapolnjen in na koncu
zapišejo vsoto.

Odvzemi skozi 10
Odvzemi skozi 10 je strategija, za katero je značilno klasično odvzemanje in ne
dodajanje. Uporabna je za številske izraze, pri katerih je enica v zmanjševancu
enaka ali blizu števila, ki ga odštevamo (npr:

) (Van de Walle,

2007). Pri tej strategiji potrebujemo dva 10-okvirja, ker z njima vizualiziramo
zmanjševanec.

Postopek (glej Sliko 6): Na tablo pripnemo dva 10-okvirja. Eden je v celoti
zapolnjen s pikami, drugi pa predstavlja enico zmanjševanca. Na tablo zapišemo
izraz, ki ga želimo rešiti (npr.

), in vodimo učence skozi reševanje. Najprej

odvzamemo 3, kar pomeni, da odstranimo vse pike na drugem okvirju in tako
pridemo do števila 10, nato odvzamemo še 1 (ker je

) in dobimo rezultat

9. Poudarjamo idejo, da najprej odštejemo do števila 10, nato odvzamemo še
preostanek (Van de Walle, 2003).

Slika 6: Odvzemi skozi 10 (uporaba dveh 10-okvirjev)
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V utrjevanje strategije vključimo tudi besedilne probleme z življenjskimi
situacijami, da učence pritegnemo k reševanju nalog. Primer besedilnega
problema, ki usmerja učence k reševanju naloge s pristopom odvzemi skozi 10:
»Jana je imela na mizi 13 barvic. 4 barvice je pospravila v peresnico. Koliko
barvic ji je ostalo na mizi?«

Dodaj skozi 10
V to skupino odštevanj spadajo številski izrazi, pri katerih je odštevanec število 8
ali 9 (Primer:

) (Van de Walle, 2007).

Postopek: Na tablo pripnemo 10-okvir, ki je zapolnjen z 9 pikami. V uvodnem
delu učencem podajamo števila, ki so večja od 9 (11, 12 ... 18), od njih pa
pričakujemo, da povedo, koliko pik manjka do podanega števila. Nato se z njimi
pogovorimo o tem, kako so prišli do odgovora. Pomembno je, da jim ne
vsiljujemo svoje ideje, ampak prisluhnemo njihovim. Čez čas enako aktivnost
ponovimo še z okvirjem, ki je zapolnjen z 8 pikami. Namen te aktivnosti je, da
učenci najprej dopolnijo pike do 10, nato pa še do podanega števila, zato moramo
poudarjati idejo za 1 več (ko je odštevanec število 9) in idejo za 2 več (ko je
odštevanec število 8) (Van de Walle, 2003, 2007). Na tablo nato zapišemo
številski izraz in jih vodimo skozi reševanje z načinom dopolnjevanja do 10.
Primer:

: »Osem pik že imam, še dve piki mi manjkata do deset in še pet do

petnajst, dve in pet je enako sedem.«
Pridobljeno znanje oziroma strategijo odštevanja morajo nato z učenci še utrditi.
Pri tem si lahko pomagajo s prilagojeno igralno kocko, na kateri so zapisana
števila med 11 in 18. Učencem razdelimo 10-okvirje, ki so zapolnjeni z 8 ali 9
pikami, in igralne kocke. Učenci mečejo kocko, pri tem pa odštevajo po zgoraj
naučenemu postopku. Ne smemo pozabiti tudi na besedilne probleme in kartice s
številskimi izrazi (Van de Walle, 2003, 2007). Primer besedilnega problema, ki
spodbuja uporabo strategije dodaj skozi 10: »Za mizo sedi 8 otrok, prostora pa je
za 13 otrok. Koliko otrok še lahko sede za mizo?«
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Primer (Slika 7): učenec bo imel pred seboj okvir z 9 pikami. Vrgel bo igralno
kocko, ki se bo ustavila na številu 16, zato bo moral rešiti izraz

. S

pomočjo okvirja bo zaznal, da mu do 10 manjka še 1 pika, do 16 pa še 6 pik. Tako
bo ugotovil, da je razlika številskega izraza enaka 7. Utrjevanje strategije skozi
igro lahko poteka tudi v parih ali manjših skupinah.

Šestnajst minus devet je enako sedem
Slika 7: Igralna kocka in 10-okvir

(prilagojeno po Van de Walle, 2007)
Učenci strategije torej utrjujejo skozi igro, ki je jasno strukturirana, ima jasno
določen konec in matematične kognitivne cilje. Igre so uspešno orodje, saj
temeljijo na dejstvu, da je učenčevo zanimanje in njegov umski napor usmerjen v
igro, ne pa na samo nalogo, ki jo je potrebno rešiti, ali pa na vsebino, ki si jo mora
zapomniti. Učence k razmišljanju, pozornosti in namerni zapomnitvi prisili
privlačna oblika, ki smo jo dali igri.
Na spodnji sliki (glej Sliko 8) so zbrani in razvrščeni številski izrazi odštevanja s
prehodom do 20 glede na najustreznejšo strategijo reševanja (dvojčki, odvzemi
skozi 10, dodaj skozi 10). Zavedati se moramo, da vsi učenci ne bodo izbirali
predlaganih strategij, ampak bodo izbrali sebi najučinkovitejšo (morda bodo pri
vseh izrazih uporabili strategijo miselnega dodajanja).
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Slika 8: Razvrstitev številskih izrazov glede na najustreznejšo strategijo reševanja

2.3.7.3 OSTALE STRATEGIJE
Miselno dodajanje (dvojčki), odvzemi skozi 10 in dodaj skozi 10 seveda niso vse
strategije, ki jih učenci uporabljajo za odštevanje. Med drugim lahko navedemo še
naslednje strategije: kompenzacijska strategija, skoraj dvojčki, odštevaj od 10,
uporabi dejstvo seštevanja ...

Kompenzacijska strategija
Kompenzacijska strategija je uporabna pri izrazih, kjer je odštevanec število 9.
Število 9 je namreč blizu števila 10, 10 pa je število, s katerim ni težko operirati.
Strategija je takšna, da v primeru
(

) in nato prištejemo še 1 (

od zmanjševanca najprej odštejemo 10
) (Lipovec idr., 2014).

Skoraj dvojčki
Skoraj dvojčki se, kot nam pove že samo ime, povezujejo z dvojčki. Glede na
raziskave se strategija skoraj dvojčkov ne uporablja le pri seštevanju, ampak jo
nekateri učenci uporabljajo tudi pri odštevanju. Thompson (1999) opozarja, da je
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strategija sicer ustrezna, vendar lahko modifikacija odgovora, da je končna rešitev
število, ki je za ena več (ali za ena manj) od vmesne rešitve, vodi do občasne
: »Trinajst minus šest je enako sedem, ker je šest in

napake (Primer:

šest enako dvanajst, trinajst pa je za ena več od dvanajst.«).
Odštevaj od 10
Strategija odštevaj od 10 ni tako poznana in se ne uporablja tako pogosto kot
ostale predstavljene strategije. Uporabna je pri izrazih, kjer je zmanjševanec večji
od 10 (npr.

), torej pri izrazih v množici naravnih števil do 20 s prehodom.

Postopek strategije je naslednji: najprej razstavimo zmanjševanec (
in enice (

), nato začnemo z odštevanjem od 10 (

) na desetico
) in dobimo

vmesni rezultat ( ). Vmesnemu rezultatu nato prištejemo še enice od
zmanjševanca (

) in dobimo končni rezultat ( ). Ta strategija je izredno

vezana na poznavanje številskih dejstev, razstavljanje števil in povezovanje
odštevanja s seštevanjem (Van de Walle, Karp in Bay-Williams, 2010).
Uporabi dejstvo seštevanja
Učenci se morajo zavedati, da s poznavanjem enega dejstva seštevanja (
) avtomatsko poznajo še drugo dejstvo (
odštevanja (
odštevanju (

in obe pripadajoči dejstvi

). To razumevanje jim pomaga pri
: »Petnajst minus šest je enako devet, ker je devet plus šest

enako petnajst.«) (Thompson, 1999).
Učenci lahko izbirajo med veliko strategijami. Ponudimo in predstavimo jim jih,
saj jim s tem olajšamo učenje in razumevanje. Buchholz (2004) v članku navaja
primer iz lastne izkušnje, kjer so se strategije izkazale za učinkovite. V razredu je
preizkušala strategije za seštevanje in odštevanje. Izkazalo se je, da se ob koncu
obravnavanja niso izboljšali le učenci, ampak je tudi sama postala boljša
učiteljica. Učenci so bili na koncu odlični misleci, pripravljeni na vsak
matematični izziv, postali so hitrejši, natančnejši in bolj vestni, pridobili pa so tudi
smisel za števila, kar je najpomembnejše.
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2.3.8

SPRETNOSTI ZA UPORABO STRATEGIJ

Med spretnosti za uspešno izvedbo strategije odvzemi skozi 10 Thompson (1999)
uvršča prepoznavanje določenega števila kot sestavo števila 10 in enomestnega
števila, razdeljevanje dvomestnih števil do 20 na 10 in še nekaj, razdeljevanje
enomestnih števil na različne načine in odštevanje enomestnih števil. EllemorCollins in Wright (2009b; povz po Wright, Ellemor-Collins in Tabor, 2012, str.
50) sta na podlagi strategij za seštevanje (skoraj dvojčki in dopolnjevanje do 10)
opredelila tri vidike spretnosti računanja: poznavanje ključnih številskih
kombinacij in razdelitev, del-del-celota konstrukcija števil in relacijsko mišljenje.
Ti vidiki ne veljajo samo za seštevanje, ampak tudi za odštevanje.
Zgoraj naštete spretnosti lahko poimenujemo strukturiranje ali razdruževanje
števil. Števila strukturiramo na manjše dele in jih organiziramo tako, da je delo z
njimi veliko lažje (povz. po Wright idr., 2012, str. 50). Učenje strukturiranja števil
(od 1 do 20) je pomembno za vse učence, saj omogoča napredovanje (povz. po
Wright idr., 2012, str. 52), k učinkovitosti učenja pa pripomore tudi 10-okvir
(povz. po Wright idr., 2012, str. 53). Nekatera znanja o strukturiranju števil se
pojavijo že zelo zgodaj (subitizacija, prepoznavanje dvojčkov, kombinacije s 5 s
prsti), druga pa je potrebno razvijati z natančnimi navodili in poučevanjem, zato je
strukturiranje števil ključna točka razvoja aritmetičnega znanja. Spretni
»računarji« torej strukturirajo števila in vedo veliko o njih, s tem pa memorizirajo
in avtomatizirajo večino situacij s seštevanjem in odštevanjem v obsegu do 20
(Wright idr., 2012). Slika 9 prikazuje v nadaljevanju opisane spretnosti za izvedbo
strategij.

ključne številske
kombinacije in

razdelitve

del-del-celota

relacijsko
razumevanje

spretnosti za
izvedbo

strategij

Slika 9: Spretnosti za izvedbo strategij
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Poznavanje ključnih številskih kombinacij in razdelitev
V ta vidik so umeščena številska dejstva. Treffers (1991; povz. po Wright idr.,
2012, str. 50–51) posebej izpostavlja tri družine kombinacij: dvojčki
(

), kombinacije s 5 (

števila 5 (

) in z 10 (

) ter razdružitve

) in 10 (

). Poznavanje

teh temeljnih in preprostih številskih dejstev vpliva na uspešnost večmestnega
seštevanja in odštevanja (povz. po Wright idr., 2012, str. 51).

Del-del-celota
Vsa števila je mogoče pojmovati kot sestavljenost drugih števil (Bobis, 2008).
Gre za napredek v zgodnjem razvoju števil, saj je dojemanje števil, sestavljenih iz
drugih števil, velika konceptualna prednost in vpliva na nadaljnje dosežke (na
razumevanje enic, desetic, stotic, tisočic ...) (povz. po Wright idr., 2012, str. 52).
Govorimo torej o razdruževanju števil, ki ga je poznal že Franc Močnik in ga je
omenjal v Prvi računici za slovenske ljudske šole (matematični učbenik, ki je izšel
leta 1870 – prva nemška izdaja). Močnik je razdruževanje (v sumande) uvrstil
med osem osnovnih dejavnosti, ki lajšajo predstave o številih (Perat, 2010).
Močnika na Slovenskem poznamo kot »najbolj rodovitnega pisca matematičnih
šolskih učbenikov«, saj je napisal kar 127 učbenikov (Arko, 2014, str. 25).
Na začetku razvijamo razumevanje delov in celote s pomočjo konkretnega
materiala, kot so na primer link kocke. Učenci z različnimi barvami sestavljajo
enako število kock in ugotavljajo, na koliko različnih načinov lahko predstavijo
število. Na spodnji sliki (Slika 10) so predstavljeni načini razdružitve števila 7
(razdruževanje na dva dela:

).

Slika 10: Razdružitve števila 7
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Osnova za spretnost prepoznavanja delov in celote števil je združevanje in
ločevanje vidnih vzorcev oziroma konceptualna subitizacija (Bobis, 2008). V
splošnem pomenu je subitizacija takojšnje zaznavanje določenega števila
elementov. Perceptualna ali zaznavna subitizacija je po opisu najbližja splošni
definiciji subitizacije (prepoznavanje števila brez uporabe matematičnih
procesov), medtem ko je konceptualna subitizacija naprednejša in ima
organizacijsko vlogo (Clements, 1999). Eden izmed organizacijskih pripomočkov
je zgoraj omenjen 10-okvir, ker vizualizira število tako, da njegova podoba
postane značilna in shranjena v spominu (Flexer, 1989; povz. po Clements, 1999,
str. 404).

Relacijsko razumevanje
Znanje o razdružitvi števil usmerja učence, da dejstev o številih ne spoznavajo
posamezno, ampak števila povezujejo z drugimi števili in tako ustvarjajo več
smisla (Bobis, 2008). Pri relacijskem razumevanju gre za hitro zaznavo povezav
med števili z drugimi števili ter za pojasnitev razlogov za povezave (Wright idr.,
2012). Več povezav kot zaznajo, bolj bodo lahko fleksibilni pri izbiri miselnih
strategij pri reševanju kompleksnih številskih izrazov (Bobis, 2008). Od
relacijskega razumevanja so odvisni učenje aritmetike, smisel za števila,
fleksibilno miselno računanje in sposobnost uporabe matematike v novih
situacijah (povz. po Wright idr., 2012, str. 52).
O relacijskem razumevanju je pisal že Skemp (1976, 1987; povz. po Žakelj, 2011,
str. 37) in ga opredelil kot »uvid v odnose med pojmi, povezovanje pojmov v
nove situacije« oziroma »vključevanje novih zamisli v že obstoječo miselno
shemo ob razumevanju oziroma vedenju, kaj je potrebno napraviti in zakaj«
(Skemp, 1989; povz. po Felda in Cotič, 2012, str. 114). Smiselnost povezovanja
pojmov je v nastanku novih lastnosti, ki jih s povezovanjem z že obstoječim
znanjem uporabimo pri nadaljnjem učenju, saj vplivajo na naše razumevanje
(Žakelj, 2011). Za relacijsko razumevanje je med drugim značilna tudi večja
prilagodljivost pri novih nalogah (prenos naučenega iz prejšnjih nalog na nove
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naloge) in boljša zapomnitev (več učenja, ampak znanje je trajnejše) (Skemp,
1987).
V šoli je žal še vedno bolj prisotno instrumentalno razumevanje (naučena pravila,
ki jih učenci uporabljajo, vendar ne vedo, zakaj delujejo), ker je običajno lažje
predstavljivo, rezultat pa je hitrejši in bolj očiten (Felda in Cotič, 2012; Skemp,
1987).
Raziskovalci se odštevanju in strategijam odštevanja posvečajo redkeje kot
drugim operacijam, zato so le iz redkih raziskav opazne individualne razlike v
hitrosti in natančnosti reševanja ter izbiri strategije (Robinson, 2001; povz. po
Barrouillet idr., 2008, str. 233).
V empiričnem delu naloge bo predstavljena raziskava o uporabi strategij za
odštevanje s pomočjo 10-okvirja. Med drugim bodo predstavljeni ravno
natančnost in hitrost reševanja ter učinkovitost uporabe teh strategij.
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3

EMPIRIČNI DEL

3.1 NAMEN
Namen teoretičnega dela magistrske naloge je predstaviti različne strategije, s
katerimi lahko učenci rešujejo izraze odštevanja, prednosti njihove uporabe in
didaktični pripomoček 10-okvir, ki omogoča vizualizacijo števila 10.
Namen empiričnega dela naloge pa je preveriti, ali omenjene strategije in
pripomoček statistično pomembno učinkujejo na kakovost odštevanja. Pri učencih
nas specifično zanima, ali se bo po preteku urjenja čas reševanja skrajšal, število
napak pa zmanjšalo. Pri tem bomo preverili razlike med eksperimentalno in
kontrolno skupino ter napredek znotraj vsake skupine. Zanima nas tudi uspešnost
reševanja številskih izrazov znotraj posamezne strategije, zato jih bomo med seboj
primerjali.

3.2 RAZČLENITEV,
PODROBNA
OPREDELITEV
OMEJITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA

IN

3.2.1 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA
Zastavili smo si naslednja specifična eksplikativna raziskovalna vprašanja o
odvisnih zvezah in razlikah:
V1: Ali bo eksperimentalna skupina v primerjavi s kontrolno končni preizkus
znanja rešila hitreje?
V2: Ali bo število napak eksperimentalne skupine pri reševanju končnega
preizkusa znanja manjše od števila napak kontrolne skupine?
V3: Ali se bo čas reševanja končnega preizkusa znanja (v primerjavi s časom
reševanja začetnega preizkusa) eksperimentalne skupine skrajšal?
V4: Ali bo število napak pri reševanju končnega preizkusa znanja (v primerjavi s
številom napak pri začetnem preizkusu) eksperimentalne skupine manjše?
V5: Ali bodo obstajale razlike v uspešnosti reševanja številskih izrazov glede na
predstavljene strategije reševanja pri eksperimentalni skupini?
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3.2.2 RAZISKOVALNE HIPOTEZE
Zastavljene raziskovalne hipoteze smo implicitno izrazili skozi raziskovalna
vprašanja.

3.2.3 SPREMENLJIVKE
Spremenljivke, variable ali statistični znaki predstavljajo osrednji pojem statistike.
Z besedo spremenljivke poimenujemo lastnosti enot statističnih množic
(statistične populacije). V nadaljevanju so predstavljene odvisne in neodvisne
spremenljivke v raziskavi. Neodvisne spremenljivke so tiste, ki delujejo oziroma
vplivajo na odvisne spremenljivke (Kožuh, 2009; Sagadin, 2003).

Neodvisne spremenljivke:
1. strategija odštevanja.
Odvisne spremenljivke:
1. čas,
2. napake,
3. številski izraz.
Tabela 1: Pregled preizkušanja odvisnih zvez med spremenljivkami
zaporedna številka

neodvisne spremenljivke

odvisne spremenljivke

1.

1

1

2.

1

1

3.

1

2

4.

1

2

5.

1

3

vprašanja/hipoteze

Iz pregleda preizkušanja odvisnih zvez med spremenljivkami opazimo, da je pri
vseh raziskovalnih vprašanjih neodvisna spremenljivka strategija odštevanja,
odvisna pa čas (vpr. 1 in 2), napake (vpr. 3 in 4) ali številski izraz (vpr. 5).
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3.3 METODOLOGIJA
3.3.1 RAZISKOVALNA METODA
V empiričnem delu magistrske naloge smo uporabili kavzalno eksperimentalno
metodo pedagoškega raziskovanja. Gre za empirično kvantitativno raziskavo. ki
vključuje najmanj dve primerjalni skupini, ki sta pred raziskavo izenačeni (povz.
po Cenčič, 2002, str. 18). Raziskovalec je v vlogi manipulatorja in z vnosom
neodvisne spremenljivke meri učinek ali vpliv na odvisnih spremenljivkah
(Cenčič, 2002). Pri tej metodi gre torej za raziskovanje vzročnih zvez (Sagadin,
1993).

3.3.2 RAZISKOVALNI VZOREC
Raziskava je potekala na neslučajnostnem priložnostnem vzorcu učencev 2.
razreda ( = 57) dveh osnovnih šol (mestne in podeželske (podatki za podeželsko
osnovno šolo so zbrani iz matične in podružnične šole)). Učenci so bili razdeljeni
v dve skupini, eksperimentalno in kontrolno. Frekvenčna porazdelitev posameznih
učencev glede na skupino je prikazana v tabeli 2. Učencev nismo primerjali glede
na spol in okolje, iz katerega prihajajo.
Tabela 2: Število (f) in strukturni odstotki (f %) učencev glede na skupino
skupina

f

f%

eksperimentalna

36

63,2

kontrolna

21

36,8

skupaj

57

100

Kot lahko razberemo iz tabele 2, je raziskava potekala na majhnem vzorcu
učencev (

), vendar ti kljub temu predstavljajo enote populacije.

Eksperimentalno skupino je sestavljal večji delež učencev (63,2 %), ker so bili v
kontrolno skupino zraven oddelka mestne šole vključeni učenci podružnične
podeželske šole, ki jo obiskuje manj učencev.
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3.3.3 POSTOPKI ZBIRANJA PODATKOV
Raziskovanje je potekalo na podlagi strukturirane kvantitativne tehnike, in sicer s
preizkusom znanja. Za to tehniko zbiranja podatkov je značilno, da je zaprta
oblika zbiranja podatkov, kar pomeni, da je postopek zbiranja podatkov za vse
enak in je kasneje omogočena statistična obdelava podatkov. Dostop do podatkov
poteka na posreden način (Cenčič, 2002).

Preizkus znanja je bil sestavljen iz nalog objektivnega tipa z enim kratkim
odgovorom. Sagadin (1993) piše, da taka vrsta nalog na področju matematike
zahteva od učencev miselno delo, saj se od njih pričakuje razumevanje snovi in
uporaba znanja. V našem primeru je odgovor predstavljalo število (razlika).
Začetni (Vadim odštevanje) in končni preizkus znanja (Vadim odštevanje 2) so
sestavljali enaki številski izrazi, spremenjen je bil le vrstni red.

3.3.3.1 ORGANIZACIJA ZBIRANJA PODATKOV
Empirična raziskava, znotraj katere smo zbirali podatke, je trajala 14 dni. Prvi dan
raziskave smo kontrolni in eksperimentalni skupini razdelili začetni preizkus
znanja (Vadim odštevanje). Navodila za reševanje preizkusa so bila podana ustno.
Preizkus smo zaradi kasnejše primerjave časovno spremljali. S preizkusom smo
ugotovili, kakšno je znanje učencev obeh skupin pred utrjevanjem odštevanja in
pred vnosom neodvisne spremenljivke.
Kontrolna skupina je nato naslednjih 14 dni ustno (brez pripomočkov) ponavljala
številske izraze odštevanja (2–3 številski izrazi dnevno), ki jim jih je pri
matematiki zastavljala njihova profesorica.
Eksperimentalni skupini smo drugi dan raziskave predstavili pripomoček 10-okvir
in dve strategiji za odštevanje (odvzemi skozi 10 in dodaj skozi 10). Učenci so
pripomoček aktivno spoznavali, odgovarjali so na vprašanja o številu zapolnjenih
pik v okvirju, o številu praznih prostorov, dopolnjevali so do 10, zastavljali so
vprašanja … S temi aktivnostmi smo učencem približali pripomoček in poskrbeli
za vzpostavitev nove miselne sheme. Po delu s pripomočkom smo učencem
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predstavili še pripadajoči strategiji. Skozi razlago, razgovor in praktično delo so
pridobili potrebno znanje. Nato je sledilo urjenje, ki je trajalo do osmega dneva
raziskave. Podobno kot pri kontrolni skupini so učenci v eksperimentalni skupini
dnevno reševali izraze odštevanja, vendar so pri tem uporabljali 10-okvir.
Tretjo strategijo odštevanja (dvojčki) smo predstavili osmi dan raziskave. Kot smo
zapisali v teoretičnem delu, spadajo dvojčki v skupino strategij odštevanja kot
miselnega dodajanja. Osredotočili smo se le na dvojčke, ker so zaradi povezave s
seštevanjem, enostavnosti za učenje in možnosti hitre zapomnitve učinkovita
strategija. Pri predstavitvi strategije smo si za zagotovitev vidne reprezentacije
številskega izraza pomagali s konkretnim materialom, kockami. Naslednjih šest
dni je potekalo urjenje vseh treh predstavljenih strategij.
Zadnji, štirinajsti dan raziskave smo učencem kontrolne in eksperimentalne
skupine razdelili še končni preizkus znanja (Vadim odštevanje 2). Preizkus znanja
smo ponovno časovno spremljali.
3.3.3.2 VSEBINSKO-METODOLOŠKE ZNAČILNOSTI
INSTRUMENTOV


Vsebinsko-formalne značilnosti

Začetni (Vadim odštevanje) in končni preizkus znanja (Vadim odštevanje 2) sta
sestavljena iz 36 številskih izrazov odštevanja v obsegu naravnih števil do 20 s
prehodom. Zmanjševanec predstavljajo števila med 11 in 18, odštevanec pa
števila med 2 in 9. Preizkusa sta sestavljena iz enakih številskih izrazov, razlikuje
se le vrstni red izrazov. Črta za posameznim izrazom predstavlja prostor za
številski odgovor (razliko danega izraza). Preizkus znanja je podan na eni strani,
kar omogoča boljšo preglednost reševanja. Pri obeh preizkusih je dodan prostor za
ime in priimek učenca, zapis časa reševanja preizkusa in zapis doseženih točk.
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Merske karakteristike

Pri sestavljanju preizkusa znanja smo morali zagotovili naslednje merske
značilnosti: veljavnost, zanesljivost in objektivnost.
Sagadin (1991; povz. po Cenčič, 2002, str. 55) umešča veljavnost med
najpomembnejše merske značilnosti, saj nam mora preizkus znanja prinesti tiste
podatke, ki jih potrebujemo. Zbrani podatki morajo biti resnični in morajo služiti
ciljem naše raziskave (Cenčič, 2002). Preizkus znanja smo vsebinsko analizirali in
mu tako določili veljavnost. Pregledali smo ustreznost podane vsebine, obliko in
preglednost zapisanih številskih izrazov, jasnost tiskanja ter količino prostora za
podajanje odgovora.
Za ugotavljanje zanesljivost merskega instrumenta se običajno uporablja
Cronbachov koeficient alfa (prav tam). Zaradi vrste naloge našega preizkusa
znanja (naloge z enim kratkim odgovorom) rezultat koeficienta ne bi bil reabilen,
zato smo poiskali alternativno možnost preverjanja dane karakteristike.
Zanesljivost smo zagotovili z dosledno, natančno, jasno in razumljivo podanimi
navodili za reševanje.

Tretjo mersko karakteristiko, objektivnost preizkusa znanja, smo dosegli z
enakimi številskimi izrazi za vse učence in objektivnim ocenjevanjem. Kot piše
Sagadin (1993) morajo biti naloge zasnovane tako, da jih vsi učenci razumejo
enako in ustrezno, kar pomeni, da so naloge nedvoumne in enoznačne.
Objektivnost ocenjevanja pa dosegamo z interpretacijsko objektivnostjo rezultata,
ki ni odvisna od subjektivne ocene raziskovalca, temveč od surovih rezultatov
preizkusa. Na preizkusu smo za pravilno rešitev učencu dodelili eno (1) točko,
nepravilno rešitev smo ovrednotili z nič (0) točkami. Z nič (0) točkami smo
ovrednotili tudi izraze, ki niso imeli rešitve.
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3.3.4 POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV
Podatke, zbrane z nalogami kratkega odgovora (reševanje številskih izrazov
odštevanja), smo statistično obdelali s pomočjo programske opreme SPSS
Statistics. SPSS (Statistical Package for the Social Science) je izredno razširjen,
obsežen in zmogljiv statistični računalniški program (Cenčič, 2002).
Obdelava je potekala na nivoju deskriptivne (ni težnje po posploševanju čez obseg
zbranih podatkov) in inferenčne statistike (težnja po sklepanju iz vzorca na
populacijo) (Čagran, Ivanuš Grmek, Fošnarič, Pšunder in Ladič, 2013). Z
deskriptivno statistiko smo tabelarično prikazali frekvenčne distribucije, srednje
vrednosti in mere variacije. Na podlagi inferenčne statistike smo preizkušali
razlike med dvema aritmetičnima sredinama s parametričnim t-preizkusom za
neodvisne in odvisne vzorce. Pri t-testu za neodvisne vzorce smo na podlagi
rezultata preizkušanja hipoteze o homogenosti varianc (Levene preizkus) izbrali
nadaljevanje preizkušanja razlik aritmetičnih sredin z običajnim t-preizkusom
(Levene F, P (sig)

) ali z aproksimativno metodo (Levene F, P (sig)

). Pri preizkusu posameznih hipotez smo upoštevali pravilo, da je največje
dovoljeno tveganje za zavrnitev hipoteze 5-odstotna napaka.
Glede na zastavljena raziskovalna vprašanja smo za primerjavo časa in števila
napak pri reševanju prvega in drugega preizkusa znanja med eksperimentalno in
kontrolno skupino uporabili t-preizkus za neodvisne vzorce. Za primerjavo časa in
števila napak pri reševanju prvega in drugega preizkusa znanja znotraj posamezne
skupine smo uporabili t-preizkus za odvisne vzorce, za ugotavljanje razlik v
uspešnosti reševanja številskih izrazov glede na predstavljene strategije pri
eksperimentalni skupini pa smo uporabili t-preizkus za neodvisne vzorce.

.
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3.4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA
V nadaljevanju naloge so predstavljeni rezultati in interpretacija. Ti so v skladu s
vsebinsko in metodološko opredelitvijo raziskovalnega problema. Rezultati so
zaradi sistematičnosti in preglednosti predstavljeni tabelarično, grafična
ponazoritev rezultatov pa ni potrebna. Interpretacija rezultatov je sprotna in ni
členjena v svoje poglavje, saj je tak način predstavljanja bolj pregleden.
Rezultati so predstavljeni v 3 podpoglavjih: Primerjava reševanja začetnega in
končnega preizkusa znanja med skupinama, Napredek eksperimentalne skupine v
reševanju preizkusa znanja in Uspešnost reševanja številskih izrazov glede na
predstavljene strategije reševanja.
Pojmi, s katerimi se bomo srečali v nadaljevanju:


skupina (eksperimentalna (ES): skupina, na katero smo vplivali z vnosom
neodvisne spremenljivke (poučevanje strategij); kontrolna skupina (KS):
brez vpliva raziskovalcev),



čas (čas 1: čas reševanja začetnega preizkusa znanja, izražen v minutah;
čas 2: čas reševanja končnega preizkusa znanja, izražen v minutah),



napake (napake 1: število napak pri reševanju začetnega preizkusa znanja;
napake 2: število napak pri reševanju končnega preizkusa znanja),



strategija reševanja (odvzemi skozi 10, dvojčki in dodaj skozi 10: strategije
za odštevanje, ki so bile predstavljene eksperimentalni skupini).
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3.4.1 PRIMERJAVA

REŠEVANJA

ZAČETNEGA

IN

KONČNEGA PREIZKUSA ZNANJA MED SKUPINAMA
Najprej bomo predstavili podatke osnovne deskriptivne statistike. Iz tabele 3 so
razvidne povprečne vrednosti, standardni odklon ter najmanjše in največje
vrednosti časa in napak pri reševanju začetnega in končnega preizkusa znanja
eksperimentalne (v nadaljevanju ES) in kontrolne skupine (v nadaljevanju KS).
Tabela 3: Aritmetična sredina ( ), standardni odklon ( ), najmanjša (min) in največja (max)
vrednost za čas in napake pri reševanju začetnega (čas 1, napake 1) in končnega (čas 2,
napake 2) preizkusa znanja glede na skupino
skupina

spremenljivka

eksperimentalna

kontrolna

min

max

čas 1

11,14

3,93

4

26

čas 2

6,45

2,34

2

12

napake 1

2,69

3,03

0

12

napake 2

1,81

2,62

0

11

čas 1

10,33

3,64

5

18

čas 2

8,66

3,22

3

15,3

napake 1

0,62

0,92

0

3

napake 2

1,86

2,89

0

12

Glede na dobljene podatke opazimo, da so učenci ES pri začetnem preizkusu
znanja za reševanje potrebovali povprečno 11,14 minut, učenci KS pa 10,33, kar
pomeni, da sta bili skupini v začetnem času reševanja dokaj izenačeni. To nam
potrjuje tudi standardni odklon, ki kaže, da se skupini podobno odklanjata od
aritmetične sredine.
Pri reševanju končnega preizkusa znanja sta obe skupini čas reševanja skrajšali.
ES je čas reševanja skrajšala na 6,45 minut, kar pomeni 42,1-% izboljšanje, KS pa
na 8,66 minut kar pomeni 16,2-% izboljšanje. Kot kaže delež aritmetične sredine,
ki jo zavzema standardni odklon, se skupini tudi pri končnem preizkusu znanja
podobno odklanjata.
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Iz tabele je razvidno tudi število napak pri reševanju začetega in končnega
preizkusa znanja. Učenci ES so pri začetnem preizkusu znanja v povprečju
naredili 2,69 napak, učenci KS pa le 0,62 napak. Učenci KS so sicer naredili manj
napak kot učenci ES, vendar moramo upoštevati povprečno odklanjanje vrednosti
od aritmetične sredine, ki kaže, da se obe skupini zelo odklanjata.
Pri končnem preizkusu znanja opazimo, da je ES število napak zmanjšala na 1,81
napak, kar kaže na 32,7-% izboljšanje, KS pa je število napak povečala na 1,86
napak, kar pomeni, da so učenci naredili 200 % več napak. Pri tem velja opozoriti,
da se še vedno pogovarjamo o majhnem številu napak, saj so učenci v povprečju
naredili manj kot dve napaki. Značilno pa je tudi izrazito odklanjanje obeh skupin.

V nadaljevanju (Tabela 4) prikazujemo rezultate t-testa za neodvisne vzorce, s
katerim smo proučevali razlike v času reševanja in številu napak med ES in KS
pri začetnem preizkusu znanja.
Tabela 4: Izid t-preizkusa za neodvisne vzorce proučevanja razlik med eksperimentalno in
kontrolno skupino pri reševanju začetnega preizkusa znanja glede na čas (čas 1) in napake
(napake 1)
skupina

n

eksperimentalna

36

11,14

3,93

kontrolna

21

10,33

3,64

napake

eksperimentalna

36

2,69

3,03

1

kontrolna

21

0,62

0,92

čas 1

F

P

t

P

0,004

0,948

0,766

0,447

14,954

0,000

3,817

0,000

Najprej nas je zanimala primerjava začetnega časa reševanja (čas 1) in začetnega
števila napak (napake 1) med ES in KS. Predpostavka o homogenosti varianc za
čas 1 je upravičena (P = 0,948), s tem pa je upravičena uporaba običajnega
t-preizkusa. T-preizkus kaže, da ne obstaja statistično značilna razlika pri
reševanju preizkusa znanja glede na čas reševanja med ES in KS.
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Z vidika raziskave je ta podatek zelo dober, saj nam enakovrednost začetnega
preizkusa omogoča preprostejšo primerjavo končnega preizkusa in opis vzrokov
morebitnih razlik, ki so nastale na podlagi vnosa neodvisne spremenljivke.
Enakovrednost začetnega časa reševanja med drugim pripisujemo obdobju, v
katerem je potekalo testiranje. Učenci obeh skupin so preizkus reševali v enakem
obdobju, v začetku šolskega leta. Glede na učni načrt in cilje so se učenci do
takrat z odštevanjem s prehodom do 20 (brez uporabe konkretnih pripomočkov)
šele seznanili in so ga utrjevali v enaki meri. Prav tako do takrat nobena izmed
skupin ni bila deležna poučevanja miselnih strategij.
Predpostavka o homogenosti varianc za napake 1 ni upravičena (P = 0,000), zato
smo za preizkus razlik med aritmetičnima sredinama uporabili aproksimativno
metodo t-preizkusa. Preizkus razlik kaže, da obstaja statistično značilna razlika v
številu napak pri reševanju začetnega preizkusa znanja, in sicer so učenci KS
naredili manj napak.
O vzrokih za manjše število napak KS lahko le ugibamo, za natančnejše razloge bi
morali vključiti še dodatne metode zbiranja podatkov (npr. ocenjevalno lestvico
za učence, na kateri bi označili vložen trud v začetni preizkus znanja in počutje ob
reševanju; načrtno opazovanje učencev med reševanjem preizkusa; pregled
neposrednih priprav na uro, da bi dobili natančen vtis o načinu pridobivanja snovi;
intervju z učiteljico o poučevanju in utrjevanju operacije odštevanja; pregled
rešenih nalog (vrste nalog odštevanja, število podanih nalog) …). Med možne
razloge za manjše število napak učencev KS tako prištevamo večjo zbranost in
pozornost učencev, natančno branje števil, več vaj in utrjevanja ter kvalitetnejšo
utrjevanje. Med razlogi se lahko pojavi tudi morebitna pomoč učiteljice, ki jih je
spremljala pri reševanju preizkusa.
Začetno stanje učencev ES in KS smo opredelili, v nadaljevanju se bomo posvetili
rezultatom končnega preizkusa znanja. V tabeli 5 je prikazan izid t-preizkusa za
neodvisne vzorce glede na čas reševanja in število napak med skupinama.
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Tabela 5: Izid t-preizkusa za neodvisne vzorce proučevanja razlik med eksperimentalno in
kontrolno skupino pri reševanju končnega preizkusa znanja glede na čas (čas 2) in napake
(napake 2)
skupina

n

eksperimentalna

36

6,45

2,34

kontrolna

21

8,66

3,22

napake

eksperimentalna

36

1,81

2,62

2

kontrolna

21

1,86

2,89

čas 2

F

P

t

P

0,449

0,506

–2,982

0,004

0,043

0,837

–0,069

0,945

Predpostavka o homogenosti varianc za čas 2 je upravičena (P = 0,506), zato smo
za preizkus razlik aritmetičnih sredin uporabili običajni t-preizkus. Izkazalo se je,
da med skupinama obstaja statistično značilna razlika v času reševanja drugega
preizkusa znanja, in sicer je drugi preizkus rešila hitreje ES.
Hitrejše reševanje ES pripisujemo poučevanju miselnih strategij ter 10-okvirja.
Vpliv sistematičnega poučevanja strategij na učenčeve strategije in na miselni
proces je sicer slabo raziskan, a je pomemben dejavnik. Glede na raziskavo
(Steinberg, 1985) se je poučevanje strategij izkazalo kot koristno, saj so učenci
pomembno spremenili strategije reševanja. Sprva so večinoma uporabljali le
štetje, na koncu pa miselne strategije. Kot piše Kavkler (1994) so učenci, ki
miselno računajo, hitri računarji, ker so sposobni priklica ali uporabe specifičnih
postopkov. Z vključitvijo 10-okvirja smo pri učencih vzpostavili nekakšen most
med konkretno in simbolno reprezentacijo, saj 10-okvir predstavlja preprosto
semikonkretno ikonično reprezentacijo, s katero lahko vizualizirajo število 10
(Hodnik Čadež, 2006). S tem število ni bilo več abstrakten pojem, saj so si ga v
mislih lahko predstavljali kot sliko, pojem števila so torej konkretizirali do
priklica konkretne podobe.
Krajši čas reševanja ES pripisujemo tudi načinu utrjevanja številskih izrazov.
Učenci KS so izraze ponavljali ustno, frontalno in brez pripomočkov ter na enak
način – način, kjer je pomemben le rezultat in ne pot do njega. Učenci ES pa so z
urjenjem različnih strategij in uporabo didaktičnega pripomočka raziskovali
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različne poti do rezultata. Z 10-okvirjem smo pri učencih vzpostavili miselno
shemo in jim tako omogočili hitrejši priklic in reševanje.
Hitrejše reševanje pripisujemo tudi večji motivaciji učencev ES za urjenje izrazov
in reševanje preizkusa znanja. ES se je srečala z novimi strategijami in
pripomočkom, ki so dolgočasen, monoton in klasičen način odštevanja popestrili,
učence motivirali in povečali njihovo pozornost. Motivacija ima pomembno vlogo
v učnem procesu, saj usmerja učenje in mu določa intenziteto, trajanje in kakovost
(Blažič idr., 2003). Večja motivacija vpliva na večjo kakovost naučene snovi in na
doseganje boljših rezultatov (Puklek Levpušček in Zupančič, 2009; povz. po
Smrtnik Vitulić in Lesar, 2004, str. 23). Menimo, da so bili učenci ES med
urjenjem strategij situacijsko motivirani. Situacijski interes spodbujajo »osebna
ustreznost, element novosti, raven učenčeve aktivnosti in razumljivost
vsebin/konteksta« (Eccles idr., 1998; povz po Juriševič, 2014, str. 25). Pintrich in
Schunk (2002; povz. po Butler in Adams 2008, str. 63) opisujeta motivacijo za
reševanje preizkusa znanja kot posebno obliko motivacije, ki je »odvisna od
konteksta in jo lahko opredelimo kot posameznikovo dojemanje lastne
motiviranosti za to, da bo pri reševanju preizkusa dal vse od sebe«. Koliko truda
bodo učenci vložili v preizkus, je torej odvisno od notranjega in nestabilnega
faktorja vsakega posameznika (Weiner, 1986; povz. po Butler in Adams, 2008,
str. 63). Menimo, da je na motivacijo v obeh skupinah vplivalo tudi to, da rezultat
reševanja ni imel vpliva na njihovo oceno pri matematiki. Problem motivacije
zaznavajo ravnatelji tudi pri reševanju Nacionalnega preverjanja znanja, saj
menijo, da učenci v njih ne vidijo smisla in jih ne jemljejo resno, ker se rezultati
nikjer ne upoštevajo (Letno poročilo o izvedbi nacionalnega preverjanja znanja v
šolskem letu 2013/2014, 2014).
Predpostavka o homogenosti varianc za napake 2 je upravičena (P = 0,837), zato
je v nadaljevanju upravičen običajni t-preizkus. Preizkus razlik med aritmetičnima
sredinama kaže, da med skupinama ne obstaja statistično značilna razlika v številu
napak (učenci ES so naredili le 0,05 napak manj od KS). Učenci obeh skupin so
pri drugem preizkusu znanja v povprečju naredili manj kot dve napaki.
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Maksimalno število napak, ki bi jih učenci na preizkusu lahko naredili, je 36.
Manj kot dve napaki sta pokazatelj, da so učenci ES in KS dobro utrdili
odštevanje naravnih števil v obsegu do 20 s prehodom.
Enakovrednost števila napak med drugim pripisujemo enakomerni porazdelitvi
učencev po znanju v obeh skupinah, kar pomeni, da v nobeni skupini ne
prevladujejo bodisi nadarjeni učenci ali učenci s težavami pri učenju, ki bi vplivali
na aritmetično sredino posamezne skupine.

Menimo, da je na enakovrednost napak vplivalo tudi 14-dnevno obdobje
utrjevanja. Učenci skupin so se vsakodnevno srečevali z izrazi odštevanja, ki so
jih reševali na preizkusu znanja. Učenci ES so sicer odštevanje urili na inovativen
in drugačen način, vendar so tudi učenci KS ponavljali izraze, pa čeprav na
klasičen način. Oboji so pisali končni preizkus znanja takoj po utrjevanju, kar
pomeni, da so možgani še vedno aktivno obdelovali izraze odštevanja in še ni
prišlo do pozabljanja. Glede na teorijo pomnjenja in pozabljanja, ki jo opisuje
Marentič Požarnik (2003), bi bilo zanimivo primerjati število napak na preizkusu
znanja, ki bi ga učenci pisali teden ali dva po utrjevanju. Tako bi videli, ali na
število napak vpliva utrjevanje ali način utrjevanja. Blažič in sodelavci (2003, str.
143) pišejo, da uspešnost utrjevanja ni odvisna le od zaznav, razumevanja učne
vsebine, povezanosti s predznanjem, motivacije in aktivnosti učencev, temveč tudi
od časovnega in metodičnega poteka urjenja. Menimo namreč, da so učenci ES s
strategijami in 10-okvirjem znanje boljše organizirali v hierarhičen sistem, s
pomočjo katerega je zapomnitev boljša, priklic pa lažji. Vizualna podoba
10-okvirja pa kot mnemotehnični pripomoček povezave številskega simbola z
ikonično predstavitvijo povečuje trajnost znanja (povz. po Marentič Požarnik,
2003, str. 74). Zaradi naštetih razlogov menimo, da bi učenci KS na kasnejšem
preizkusu naredili več napak od učencev ES.
Na število napak lahko vplivajo tudi subjektivni dejavniki, ki se pojavijo med
reševanjem preizkusa znanja: nezbranost, padec koncentracije in nenatančno
branje števil (površnost).
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3.4.2 NAPREDEK PRI REŠEVANJU PREIZKUSA ZNANJA
ZNOTRAJ POSAMEZNE SKUPINE
Pri obdelavi podatkov nas ni zanimala le primerjava med ES in KS, temveč tudi
napredek pri končnem preizkusu znanja znotraj posamezne skupine. V tabeli 6 so
predstavljeni rezultati t-testa za odvisne vzorce glede na čas in število napak
kontrolne skupine.
Tabela 6: Izid t-preizkusa za odvisne vzorce proučevanja razlik v času reševanja začetnega
(čas 1) in končnega (čas 2) preizkusa znanja in v številu napak pri začetnem (napake 1) in
končnem (napake 2) preizkusu znanja kontrolne skupine

par 1

par 2

spremenljivka

n

čas 1

21

10,33

3,64

čas 2

21

8,66

3,22

napake 1

21

0,62

0,92

napake 2

21

1,86

2,89

t

P

2,659

0,015

–1,842

0,080

Razlika med aritmetičnima sredinama časa reševanja začetnega in končnega
preizkusa znanja je statistično značilna (P = 0,015). Začetni čas reševanja je daljši
kot končni. Učenci KS so s ponavljanjem številskih izrazov brez uporabe
didaktičnih pripomočkov čas reševanja skrajšali za 16,2 %.
Izboljšanje pripisujemo 14-dnevnem obdobju ponavljanja. Ponavljanje je potekalo
na frontalen način, ki je sicer manj primerna oblika za poglobljeno, produktivno in
problemsko ponavljanje (Blažič idr., 2003). Kljub klasičnemu načinu reševanja in
ponavljanju številskih izrazov, so bili učenci z izrazi v stiku, vadili so jih ustno, in
s tem skrajšali čas reševanja. Menimo, da bi učenci z vključitvijo didaktičnega
pripomočka čas precej skrajšali.
V številu napak pri začetnem in končnem preizkusu znanja ni statistično značilne
razlike, se pa kaže tendenca (P = 0,080) povečanja napak pri končnem preizkusu
znanja. Končno število napak KS nas je presenetilo, saj so učenci število napak
povečali za 200 %.
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Vzroka za povečanje števila napak ne moremo natančno opredeliti, kajti za
njegovo določitev bi morali zbrati dodatne podatke s kvalitativnimi in
kvantitativnimi metodami. Predvidevamo, da je povečanje števila napak povezano
s krajšim časom reševanja preizkusa. Učenci so hitreje odštevali, pri tem so bili
manj pozorni na zapisana števila, kar je vodilo do površnosti pri reševanju.
Povečanje števila napak lahko pripisujemo tudi nemotiviranosti za reševanje
preizkusa znanja, saj se rezultat preizkusa, kot smo zapisali že zgoraj, ni upošteval
pri rednem pouku. Nemotiviranost za delo je vodila do slabše zbranosti pri
računanju. K nemotiviranosti za reševanje je lahko prispeval tudi sam izgled
preizkusa. Številski izrazi so bili v treh stolpcih in zapisani s črno barvo. Glede na
dosedanje delo in izkušnje z učenci menimo, da ti raje rešujejo naloge, ki
vsebujejo sličice, barve, gesla, ali naloge, kjer z barvanjem pravilnih rezultatov
dobijo sliko …
Napredek pri končnem preizkusu nas je še posebej zanimal pri učencih
eksperimentalne skupine. Ti so utrjevali izraze odštevanja s pomočjo strategij in
10-okvirja, zato smo želeli preveriti, ali se občuti vpliv nove metode in
pripomočka. Rezultati t-preizkusa za odvisne vzorce so prikazani v spodnji tabeli
(Tabela 7).
Tabela 7: Izid t-preizkusa za odvisne vzorce proučevanja razlik v času reševanja začetnega
(čas 1) in končnega (čas 2) preizkusa znanja in v številu napak pri začetnem (napake 1) in
končnem (napake 2) preizkusu znanja eksperimentalne skupine

par 1

spremenljivka

n

čas 1

36

11,14

3,93

čas 2

36

6,45

2,34

napake 1

36

2,69

3,03

napake 2

36

1,81

2,62

par 2

t

P

9,041

0,000

1,637

0,111

Razlika med aritmetičnima sredinama časa reševanja začetnega in končnega
preizkus znanja je statistično značilna (P = 0,000). Čas reševanja končnega
preizkusa znanja je krajši kot začetni čas. Izboljšanje časa reševanja pripisujemo
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uporabi različnih miselnih strategij, vključitvi 10-okvirja, kvalitetnemu urjenju in
motivaciji učencev ob vpeljevanju novosti.
Razlogi za izboljšanje so enaki, kot jih opisujemo pri proučevanju razlik med ES
in KS pri reševanju končnega preizkusa znanja glede na čas, zato jih bomo le na
kratko povzeli. Menimo torej, da učenci z uporabo miselnih strategij hitreje
računajo, enake ugotovitve smo zasledili tudi pri Kavkler (1994). Učenci so imeli
na voljo več strategij, zato so lahko izbrali sebi najustreznejšo. Konkretno delo z
didaktičnim pripomočkom jim je omogočilo miselno ponazoritev pripomočka. S
tem so imeli pripomoček vedno »pri sebi« in so si z njim lahko pomagali. Tudi
urjenje je bilo bolj kakovostno, saj ni potekalo na monoton in klasičen način. Z
vsemi temi dejavniki pa se je prepletala še motivacija, ki je neposredno povezana
z vpeljevanjem novih strategij in 10-okvirja.
Preizkus razlik aritmetičnih sredin kaže, da ne obstaja statistično značilna razlika
v številu napak med začetnim in končnim preizkusom znanja (P = 0,111).
Kljub temu velja izpostaviti, da so učenci ES število napak zmanjšali za 32,7 %.
Zmanjšanje števila napak pripisujemo uporabi miselnih strategij, saj kot piše
Kavkler (1994) te vplivajo na manjše število napak pri reševanju problemov.
Predvidevamo, da bi bila razlika v zmanjševanju števila napak bolj očitna, če bi
učenci s strategijami in 10-okvirjem delali dalj časa in več aktivnosti. Med drugim
bi lahko uporabili interaktivne naloge na NCTM Illuminations, lahko pa bi
strategije urili tudi v parih ali skupinah, s čimer bi izraze še bolj utrdili in bi bili
uspešnejši pri reševanju. Razlogi za neočitno zmanjšanje napak so lahko tudi
subjektivni; morda učenci pri reševanju niso bili dovolj zbrani in pozorni ter bi jih
morali v prihodnje še bolj motivirati za reševanje.
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3.4.3 USPEŠNOST
GLEDE

REŠEVANJA

NA

ŠTEVILSKIH

PREDSTAVLJENE

IZRAZOV

STRATEGIJE

REŠEVANJA
Pri nadaljnji obdelavi podatkov smo se posvetili številskim izrazom in primerjavi
med strategijami. V tabeli 8 je prikazana številska in strukturna porazdelitev
številskih izrazov glede na strategije reševanja.
Tabela 8: Števila (f) in strukturni odstotki (f %) številskih izrazov glede na strategijo
reševanja
strategija reševanja

f

f %

odvzemi skozi 10

19

52,8

dvojčki

4

11,1

dodaj skozi 10

13

36,1

skupaj

36

100

Največji delež številskih izrazov zavzema strategija odvzemi skozi 10 (52,8 %),
najmanjši delež pa zavzemajo dvojčki (11,1 %). Številski izrazi, ki se jih
najuspešnejše rešuje s strategijo dvojčki, so bili izbrani na objektiven način (sem
sodijo le izrazi, v katerih sta števili v odštevancu in razliki enaki), na razporeditev
izrazov v ostali dve strategiji pa smo vplivali delno. Van de Walle (2007) namreč
uvršča v strategijo odvzemi skozi 10 tiste izraze, kjer je število v odštevancu blizu
enice zmanjševanca (primer:

, v strategijo dodaj skozi 10 pa

izraze, kjer je odštevanec število 8 ali 9. Pri tej razporeditvi so nekateri številski
izrazi odštevanja naravnih števil s prehodom do 20 izvzeti (
). Te izraze smo zato morali
umestiti v eno od strategij. Odločili smo se, da je za reševanje teh izrazov
najprimernejša strategija odvzemi skozi 10, ker so števila v zmanjševancih bližje
številu 10, kot števila v odštevancih (razen izraza

, kjer sta obe števili za 3

oddaljeni od 10).
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V nadaljevanju smo zbrali podatke osnovne deskriptivne statistike strategij
reševanja in jih prikazujemo v Tabeli 9. Iz tabele so razvidne povprečne vrednosti,
standardni odkloni ter najmanjše in največje vrednosti števila napak pri reševanju
številskih izrazov glede na strategije, v katere so bili uvrščeni izrazi.
Tabela 9: Aritmetična sredina ( ), standardni odklon ( ), najmanjša (min) in največja (max) vrednost
napak pri začetnem (napake 1) in končnem (napake 2) preizkusu znanja glede na strategijo reševanja
eksperimentalne skupine

strategija
reševanja
odvzemi skozi 10
dvojčki

dodaj skozi 10

spremenljivka

min

max

napake 1

2,16

1,30

0

5

napake 2

1,53

0,91

0

4

napake 1

3,50

2,89

1

6

napake 2

1,50

1,29

0

3

napake 1

3,23

1,83

1

8

napake 2

2,31

1,38

0

4

Razberemo, da so učenci pri začetnem preizkusu znanja povprečno naredili največ
napak pri izrazih, ki spadajo v strategijo dvojčki ( = 3,50). Ta podatek nas je
presenetil, saj smo menili, da bodo te številske izraze rešili najuspešnejše.
Predvidevamo, da učenci še niso uspeli dovolj dobro povezati operacij seštevanja
in odštevanja ter priklicati pripadajočih dejstev seštevanja. Kot piše Kavkler
(1996) je priklic dejstev seštevanja hitrejši in izveden z manj napakami kot priklic
dejstev odštevanja. Maksimalno vrednost števila napak (max = 8) pa so učenci
naredili pri izrazih strategije dodaj skozi 10. Pri tem velja izpostaviti izraz, ki ga je
največ učencev rešilo nepravilno,

(tabela z vsemi številskimi izrazi je v

Prilogi M).
Pri končnem preizkusu znanja so učenci povprečno naredili najmanj napak ravno
pri izrazih strategije dvojčki. V primerjavi z začetnim preizkusom so naredili
57,1 % manj napak. Izboljšanje pripisujemo načinu predstavitve strategije in
urjenju. Ponovno bomo izpostavili tudi izraz

, ki so ga učenci pri končnem

preizkusu znanja rešili brez napake. Izboljšanje pripisujemo uporabi 10-okvirja in
strategije dodaj skozi 10.
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Nadalje smo se posvetili preučevanju razlik med strategijami. Razliko med
aritmetičnima sredinama v reševanju številskih izrazov glede na strategijo
reševanja smo primerjali le med strategijama odvzemi skozi 10 in dodaj skozi 10.
Zaradi premajhnega števila izrazov iz strategije dvojčki rezultati analize variance
med vsemi tremi strategijami ne bi bili zanesljivi. Rezultati t-preizkusa so
predstavljeni v Tabeli 10.
Tabela 10: Izid t-preizkusa za neodvisne vzorce proučevanja razlik v reševanju številskih
izrazov glede na strategijo reševanja eksperimentalne skupine
strategija
reševanja
napake 1

napake 2

n

dodaj skozi 10

13

3,23

1,83

odvzemi skozi 10

19

2,16

1,30

dodaj skozi 10

13

2,31

1,38

odvzemi skozi 10

19

1,53

0,91

F

P

t

P

0,356

0,555

1,940

0,062

2,907

0,099

1,942

0,062

Predpostavka o homogenosti varianc pri začetnem številu napak je upravičena
(P = 0,555), zato smo za preizkus razlik aritmetičnih sredin uporabili običajni
t-preizkus. Preizkus razlik med aritmetičnima sredinama pove, da ne obstaja
statistično značilna razlika v številu napak med strategijama. Obstaja pa tendenca
(P = 0,062), in sicer so učenci pri začetnem preizkusu znanja imeli manj težav z
izrazi, uvrščenimi v strategijo odvzemi skozi 10.
Večjo uspešnost teh izrazov pripisujemo dvema razlogoma. Ti izrazi vsebujejo
odštevanec med 2 in 7, izrazi druge skupine strategij pa vsebujejo števili 8 in 9.
Učenci boljše rešujejo naloge z manjšimi števili, zato so bili pri teh izrazih
uspešnejši. Tudi Barroullet in sodelavci (2008) poročajo, da učenci naredijo več
napak pri odštevanju večjih številih. Menimo, da so učenci vse izraze odštevanja
reševali s klasičnim načinom reševanja, odvzemanjem, ki pa je pri odštevanju
števila 8 ali 9 manj učinkovita strategija reševanja. Kot je ugotovila Kavkler
(1992; povz po Kavkler, 1994, str. 33), so učenci pri reševanju izrazov neuspešni
ravno zaradi uporabe neučinkovitih strategij.
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Predpostavka o homogenosti varianc pri končnem številu napak je upravičena
(P = 0,099), zato je v nadaljevanju upravičen običajni t-preizkus. Preizkus razlik
med aritmetičnima sredinama nam pove, da med strategijama ne obstaja
statistično značilna razlika, vendar obstaja tendenca (P = 0,062), ki kaže, da so
učenci boljše reševali izraze strategije odvzemi skozi 10. Učenci so napake sicer
zmanjšali pri izrazih obeh strategij, vendar so bili uspešnejši pri strategiji
odvzemanja.
Predvidevali smo, da med strategijama ne bo razlik v uspešnosti reševanja, a se te
kažejo. Menimo, da je bilo 14-dnevno urjenje prekratko obdobje, da bi se učenci
še očitneje izboljšali pri strategiji dodajanja. Kot smo ugotovili, so učenci še
vedno uspešnejši pri odštevanju manjših števil, kar pa glede na njihovo starost ni
presenetljiv podatek. Učenci pred predstavitvijo strategije dodaj skozi 10 prav
tako niso odštevali z dodajanjem, zato je potrebno daljše obdobje, da tak način
odštevanja sprejmejo in razumejo povezavo s seštevanjem. Delno izboljšanje
(28,5 %) teh izrazov pa kaže, da je strategija primerna, vendar je potrebno daljše
obdobje urjenja, da bo popolnoma usvojena.
Ker nismo uspeli primerjati vseh treh strategij, smo se odločili, da bomo dvojčke
predstavili posebej. Zaradi premajhnega števila številskih izrazov, ki jih
najuspešnejše rešujemo z uporabo strategije dvojčki, obdelava podatkov na nivoju
inferenčne statistike ne bi bila reabilna. Podatke zato prikazujemo le s frekvenčno
distribucijo v Tabeli 11.
Tabela 11: Števila (f) in strukturni odstotki (f %) napak (napake 1, napake 2) glede na
številske izraze iz strategije dvojčki
številski izrazi

napake 1

napake 2

f

f%

f

f%

12 – 6

1

2,8

2

5,6

14 – 7

6

16,7

0

0

16 – 8

6

16,7

3

8,3

18 – 9

1

2,8

1

2,8

Skupaj

14

9,7

6

4,2
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Pri začetnem preizkusu znanja je šest učencev (16,7 %) napačno rešilo izraz
. Učenci so zapisali naslednje nepravilne rešitve (tabela z vsemi napakami
je v Prilogi N): 4, 6, 8, 10 ali 17. Rešitvi 6 in 8 nas nista presenetili, saj sta le za
eno število oddaljeni od pravilne rešitve, presenečeni pa smo nad rešitvijo 4 in 17.
Težave jim je povzročal tudi izraz

. Med zapisanimi rešitvami sta se

pojavili števili 7 in 9. Obe števili sta blizu števila 8, ki je pravilna rešitev.
Pri drugem preizkusu znanja smo se zato še posebej osredotočili na rešitev teh
dveh izrazov. Ugotovili smo, da so se učenci izboljšali, saj so izraz
brez napake, izraz

rešili

pa so narobe rešili le trije učenci, kar je 50 % manj

učencev kot pri začetnem preizkusu znanja. Učenci so zapisali naslednje
nepravilne rešitve: 3, 7 in 9.
Izboljšanje pripisujemo predstavitvi strategije dvojčki. Učencem smo strategijo
predstavili s konkretno reprezentacijo, katere vključitev je med drugim zapisana v
didaktičnih priporočilih učnega načrta, kjer poudarjajo začetno učenje z
izkustvom materialnega sveta in šele nato prehod na slikovno in simbolno raven
učenja (Žakelj idr., 2011). Globlje razumevanje strategij aritmetičnih operacij
dosežemo z uporabo konkretnega materiala, zato morajo koncepti novosti
temeljiti na konkretni aktivnosti. Učenci so zmožni razmišljati brez konkretnih
pripomočkov šele na stopnji formalnih operacij (Lipovec, 2005). Ni pa pomembna
le reprezentacija sama po sebi, ampak interpretacija le-te (von Glaserfeld, 1987;
povz. po Hodnik Čadež, 2003, str. 5), zato smo se morali pri predstavitvi strategije
posebej potruditi, da smo omogočili prenos zunanje konkretne dejavnost v
notranjo miselno shemo učencev. Z opazovanjem in konkretno aktivnostjo
(dodajanje kock, odvzemanje kock) s pomočjo didaktičnega materiala smo pri
učencih povečali zapomnitev dejstev seštevanja, kar jim je omogočilo priklic pri
reševanju preizkusa znanja. Vključili smo tudi konkretne primere dvojčkov iz
življenja (dve nogi, pet prstov na vsaki roki, dva tedna – dvakrat po sedem dni
…), s čimer smo še dodatno utrdili številska dejstva.
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3.5 SKLEP
S prvim šolskem dnem moramo učitelji pravilno pristopiti k poučevanju. Poznati
moramo značilnosti učencev in njihovo predznanje, da ga bomo lahko
nadgrajevali. V poučevanje je potrebno vključiti divergentnost ter spekter
različnih idej, pristopov in strategij, s katerimi bomo učencem omogočili
učinkovitejše pridobivanje učne snovi ter trdnejše in trajnejše znanje. V
magistrskem delu smo predstavili strategije za področje aritmetike, natančneje
miselne strategije za odštevanje. O slednjih imamo v maternem jeziku le malo
zapisanega, tuja literatura pa se osredotoča predvsem na operacijo seštevanja,
medtem ko so raziskave odštevanja v ozadju. Kot smo zapisali, je bil naš fokus na
miselnih strategijah, saj so te najprimernejše za reševanje aritmetičnih problemov.
Na začetku šolanja miselne operacije učencem predstavljajo težavo, ker še niso
sposobni abstrahiranja pojmov, zato je v poučevanje potrebno vključiti tudi
didaktične pripomočke in prehod čez reprezentacije. Eden takšnih je 10-okvir, s
katerim se abstrakten pojem števila konkretizira, osmisli in vizualizira. S
predstavljenimi strategijami spodbujamo različnost in drugačne pristope, saj se
pomembno razlikujejo od klasičnega načina odštevanja. Učencem tako
omogočimo možnost izbire in aktivnega vključevanja v proces pridobivanja in
utrjevanja snovi.
Učinkovitost treh miselnih strategij (odvzemi skozi 10, dvojčki, dodaj skozi 10) in
10-okvirja smo praktično preverili z empirično raziskavo, v kateri smo učence
eksperimentalne skupine poučili o strategijah in 10-okvirju (učenci kontrolne
skupine pa so odštevali na klasičen način). Glede na zastavljena raziskovalna
vprašanja smo dobili naslednje odgovore.
Učenci, ki so uporabljali miselne strategije in 10-okvir, so preizkus znanja rešili
hitreje od učencev kontrolne skupine, kar pomeni, da je neodvisna spremenljivka
vplivala na čas reševanja preizkusa. Strategije in 10-okvir so z elementom novosti
povečali motivacijo za utrjevanje številskih izrazov in za reševanje preizkusa
znanja. Z urjenjem strategij so učenci obogatili miselno shemo, ki jim je bila v
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pomoč pri odštevanju. Primerjali smo tudi končno število napak, kjer se je
izkazalo, da med skupinama ni razlik, kar pomeni, da na drugo raziskovalno
vprašanje odgovarjamo negativno. Pri tem poudarjamo, da kljub rezultatu ne
moremo zaključiti, da strategije ne vplivajo na manjše število napak. Upoštevati
moramo neenako začetno stanje v številu napak med skupinama. Kontrolna
skupina je na začetku naredila statistično značilno manj napak, zato je bilo težko
pričakovati, da bodo na končnem preizkusu imeli več napak od eksperimentalne
skupine.
Nadalje smo ugotavljali napredek učencev eksperimentalne skupine. Ugotovili
smo, da so učenci statistično značilno skrajšali čas reševanja končnega preizkusa
znanja. Predstavitev strategij in pripomočka ter 14-dnevno kvalitetno urjenje je
vplivalo na izboljšanje časa odštevanja. Pri četrtem raziskovalnem vprašanju smo
se osredotočili na napredek glede na število napak. Ti rezultati so nas še posebej
zanimali, saj učenci v primerjavi s kontrolno skupino niso naredili manj napak.
Izkazalo se je, da ne obstaja statistično značilna razlika v številu napak. Učenci so
napake sicer zmanjšali, vendar zmanjšanje ni bilo dovolj očitno. Menimo, da bi
daljše obdobje urjenja miselnih strategij pripomoglo k značilni razliki.
Na koncu smo se osredotočili še na primerjavo uspešnosti reševanja številskih
izrazov glede na predstavljene strategije. Zaradi premajhnega števila izrazov
strategije dvojčki smo primerjali ostali dve strategiji. Ugotovili smo, da ne obstaja
značilna razlika v uspešnosti med strategijama, se pa kaže tendenca večje
uspešnosti pri izrazih strategije odvzemi skozi 10. Podatek nas ne preseneča, saj
kaže, da učenci uspešneje rešujejo izraze z manjšimi števili, kar potrjujejo tudi
druge raziskave. Pozitivno smo bili presenečeni nad uspešnostjo izrazov strategije
dvojčki pri končnem preizkusu znanja. Izkazalo se je, da sta konkretna
ponazoritev dejstev seštevanja in življenjski primeri le-teh izrazito vplivala na
izboljšanje odštevanja.
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Najpomembnejše ugotovitve raziskave so bile naslednje:


miselne strategije in 10-okvir vplivajo na krajši čas reševanja
številskih izrazov, ne kaže pa se njihov vpliv na zmanjšanje števila
nepravilno rešenih izrazov,



med strategijami ni razlik v uspešnosti reševanja, zaznamo pa
tendenco večje uspešnosti pri izrazih z manjšimi števili,



konkretna reprezentacija pomembno vpliva na uspešnost odštevanja.

Rezultati kažejo na uspešnost uporabe miselnih strategij in 10-okvirja, vendar
moramo upoštevati, da je vzorec premajhen, da bi podatke lahko posplošili. Prav
tako se moramo zavedati, da ne poznamo vseh dejavnikov, ki vplivajo na
reševanje preizkusa znanja. Pri tem imamo v mislih predvsem motivacijo učencev
in ostale subjektivne dejavnike, ki lahko vplivajo na rezultat.

Kvantitativna raziskava s preizkusom znanja bi morala v prihodnje potekati na
večjem reprezentativnem vzorcu učencev. V raziskavo bi vključili še operacijo
seštevanja, in sicer bi učence eksperimentalne skupine spremljali že pri vpeljavi
seštevanja, seznanili bi jih z dejstvi seštevanja skozi vse tri reprezentacije,
predstavili bi jim tudi pripomoček 10-okvir. Nato bi učenci urili dejstva in delo z
okvirjem. Zatem bi sledila še aktivna obravnava odštevanja in strategij za
odštevanje. Učenci bi skozi raziskavo pisali začetni in končni preizkus znanja,
kjer bi nas tako pri seštevanju kot odštevanju zanimala čas in število napak. Pri
učencih kontrolne skupine bi poučevanje operacij potekalo na klasičen način. Pred
in po obravnavi vsake operacije bi pisali preizkus znanja. Za kvalitetnejšo
interpretacijo rezultatov in primerjavo začetnega in končnega stanja bi pri
raziskavi pregledali še neposredne učne priprave za obe aritmetični operaciji.
Dobro bi bilo zbrati tudi dodatne podatke – količino vloženega truda v reševanje
preizkusa, mnenja učencev o uporabnosti 10-okvirja in strategij, razloge učencev
za uporabo določene strategije … Analizirali bi tudi vrste napak, ki jih učenci
naredijo pri seštevanju in odštevanju, poiskali vzroke zanje in najučinkovitejše
možnosti za odpravo le-teh. Zraven začetnega in končnega preizkusa znanja bi
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izvedli še dodatni preizkus, s katerim bi preverili pomnjenje in usvojitev operacij
kakšen mesec po končnem preizkusu.
Raziskava je pokazala pozitiven učinek strategij, saj so učenci vidno izboljšali
operacijo odštevanja. Za izboljšanje je bil potreben le majhen premik iz
klasičnega načina poučevanja. Ti majhni vsakodnevni premiki lajšajo delo
učencem, pa tudi nam, učiteljem, in poskrbijo za učinke v poučevanju. Zatorej
iščimo, raziskujmo in uporabljajmo različne pristope pri vsakodnevnem delu v
šoli.
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PRILOGE


PRILOGA A: Družine števil



PRILOGA B: Družine števil z manjkajočim številom



PRILOGA C: Kartice z manjkajočim številom



PRILOGA D: Kartice s seštevanjem



PRILOGA E: 10-okvir



PRILOGA F: Strategije za seštevanje (plakat)



PRILOGA G: Strategije za odštevanje (plakat)



PRILOGA H: Razvrstitev številskih izrazov glede na najprimernejšo
strategijo reševanja



PRILOGA I: Začetni preizkus znanja (Vadim odštevanje)



PRILOGA J: Končni preizkus znanja (Vadim odštevanje 2)



PRILOGA K: Čas (min) in napake pri reševanju začetnega (čas 1, napake
1) in končnega (čas 2, napake 2) preizkusa znanja eksperimentalne
skupine
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PRILOGA M: Število napak eksperimentalne skupine pri posameznih
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18 – 9

9+9

18 – 9

PRILOGA E

PRILOGA F

SEŠTEVANJE
DVOJČKI
5 + 5 = 10

+

=

SKORAJ DVOJČKI
dvojčki + 1

dvojčki + 2

2+3=5

3+5=8

+

+

1

+

ENA ali DVE VEČ
za ena več

za dve več

7+1

5+2

7 … 8, 9, 10

5 … 6, 7, 8, 9, 10

+

2

5 KOT MEJNIK
6 + 7 = (5 + 1) + (5 + 2) = 13

+

DODAJ ŠTEVILO 0
4+0=4

+

DOPOLNJEVANJE DO 10
5 + 8 = 13

+

+

KOMPENZIRAJ
9+3=
10 + 3 = 13
za 1 več od 9, zato je 9 + 3 = 12

PRERAZPOREDI
6+9=
5

1

+

6 + 9 = 5 + 10

PRILOGA G

ODŠTEVANJE
ODŠTEVANJE Z UPORABO 10-OKVIRJA
Odvzemi skozi 10
14 – 5 =
1). 14 – 4 (odstranimo vse pike na drugem
okvirju; ostane še 10 pik)
2). 10 – 1 (odstranimo še eno piko, ker je 4 + 1 =
5; pet pa je število, ki ga odštevamo)

14 – 5 = 9

Dodaj skozi 10
13 – 8 =
1). 8 + 2 (osem pik in dve piki je 10 pik –
poln okvir)
2). 10 + 3 (prišteti moramo še tri pike, ker
je 10 in 3 = 13; 13 je število v
zmanjševancu)
3). 2 + 3 (vsota dodanih pik; najprej smo
dodali dve piki, nato še tri)

13 – 8 = 5

ODŠTEVANJE KOT MISELNO DODAJANJE

1.

2.

11 – 4 =

4+

= 11

Dvojčki

OSTALE STRATEGIJE
Kompenzacijska strategija
14 – 9 =
1.) 14 – 10 (namesto števila 9 odštejemo
število 10)
2.) 4 + 1 (razliki nato prištejemo število 1,
ker smo za 1 več odšteli)

14 – 9 = 5

Skoraj dvojčki
15 – 7 =
14 – 7 = 7

15 – 7 = 8

Odštevaj od 10
12 – 5 =
10

2

1.) 10 – 5 (odštevanec (5) odštejemo od števila 10)
2.) 5 + 2 (dobljeni razliki nato prištejemo število 2,
ker je 10 in 2 enako 12; 12 je število v
zmanjševancu)
12 – 5 = 7

Uporabi dejstvo seštevanja
13 – 6 =
13 – 6 = 7, ker je 7 + 6 = 13

PRILOGA H

PRILOGA I
VADIM ODŠTEVANJE1
IME IN PRIIMEK: _________________________
ČAS REŠEVANJA: ________

13 - 4 = ____

14 - 7 = ____

17 - 9 = ____

12 - 5 = ____

18 - 9 = ____

11 - 2 = ____

15 - 6 = ____

16 - 9 = ____

15 - 9 = ____

14 - 5 = ____

11 - 3 = ____

12 - 7 = ____

11 - 5 = ____

16 - 8 = ____

12 - 4 = ____

11 - 6 = ____

17 - 8 = ____

13 - 6 = ____

14 - 9 = ____

13 - 5 = ____

15 - 7 = ____

12 - 9 = ____

13 - 8 = ____

11 - 7 = ____

12 - 3 = ____

15 - 8 = ____

11 - 9 = ____

12 - 6 = ____

13 - 9 = ____

11 - 4 = ____

12 - 8 = ____

13 - 7 = ____

14 - 8 = ____

11 - 8 = ____

14 - 6 = ____

16 - 7 = ____

1

Vir

slike:

Sova

na

veji.

Pridobljeno

15.

9.

2012,

iz

http://www.nalepke-

table.si/media/SlikeIT/Thumbs/Otroci%20nalepka%20Sova%20na%20veji.jpg.

PRILOGA J
VADIM ODŠTEVANJE 22
IME IN PRIIMEK: _________________________
ČAS REŠEVANJA: ________

12 - 5 = ____

11 - 2 = ____

11 - 3 = ____

13 - 4 = ____

15 - 6 = ____

14 - 7 = ____

18 - 9 = ____

16 - 9 = ____

15 - 9 = ____

16 - 8 = ____

17 - 9 = ____

12 - 7 = ____

12 - 4 = ____

14 - 5 = ____

11 - 5 = ____

14 - 9 = ____

15 - 7 = ____

13 - 5 = ____

11 - 6 = ____

13 - 6 = ____

12 - 9 = ____

17 - 8 = ____

11 - 9 = ____

13 - 8 = ____

15 - 8 = ____

12 - 3 = ____

11 - 7 = ____

12 - 8 = ____

13 - 9 = ____

11 - 4 = ____

16 - 7 = ____

13 - 7 = ____

11 - 8 = ____

14 - 8 = ____

14 - 6 = ____

12 - 6 = ____

2

Vir

slike:

Sova

na

veji.

Pridobljeno

15.

9.

2012,

iz

http://www.nalepke-

table.si/media/SlikeIT/Thumbs/Otroci%20nalepka%20Sova%20na%20veji.jpg.

PRILOGA K
eksperimentalna
skupina
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

čas 1
(min)
4
6
6
6
7
8
8
8
9
9
10
10
10
10
10
10
10,5
11
11
11
11,5
11,5
12
12
12
12,5
13
13
13
13
14
14
15
15
19
26

napake 1
0
0
3
0
3
0
3
4
1
7
2
0
5
3
0
2
4
6
9
0
2
1
0
1
1
5
1
0
9
2
0
12
0
4
1
6

čas 2
(min)
2
4
3
4
7
4
5
3
7,3
6
6
7
8
4
5
6
8,2
4
8
9
7,5
4
4
8
5
8,3
7
5
8
9
8
11
12
8
8
9

napake 2
0
1
2
0
0
0
0
1
0
11
1
2
2
1
0
2
9
1
2
0
8
0
2
2
0
3
0
1
1
2
0
1
1
4
0
5

PRILOGA L
kontrolna
skupina

čas 1
(min)

napake 1

čas 2
(min)

napake 2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

5
6
7
8
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
11
11
11
16
16
18
18

1
2
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
3
0
0
0
2
2
1
1
0

3
3,5
3,5
7
8
6,5
9
8,3
14,7
8
8,3
9,5
7,5
8,3
11
9,5
8,7
12
15,3
12,2
8

1
0
1
2
3
1
0
0
0
2
0
7
4
1
0
0
1
2
2
0
12

PRILOGA M
dodaj skozi 10

dvojčki

odvzemi skozi 10

izraz

napake 1

napake 2

izraz

napake 1

napake 2

izraz

napake 1

napake 2

11 - 8

4

1

12 - 6

1

2

11 - 2

1

2

11 - 9

1

3

14 - 7

6

0

11 - 3

1

2

12 - 8

4

4

16 - 8

6

3

11 - 4

2

1

12 - 9

5

4

18 - 9

1

1

11 - 5

2

2

13 - 8

2

2

11 - 6

3

2

13 - 9

3

2

11 - 7

2

1

14 - 8

2

0

12 - 3

4

0

14 - 9

3

2

12 - 4

0

2

15 - 8

1

2

12 - 5

3

2

15 - 9

3

3

12 -7

3

1

16 - 9

8

0

13 - 4

2

0

17 - 8

3

3

13 - 5

2

1

17 - 9

3

4

13 - 6

1

4

13 - 7

5

2

14 - 5

0

1

14 - 6

3

2

15 - 6

1

1

15 - 7

3

1

16 -7

3

2

PRILOGA N
V tabeli so zapisani nepravilni rezultati številskih izrazov. Zraven števil sta
zapisana tudi dva simbola: / (izraz ni bil rešen) in * (zrcalen zapis števila).

izraz
11 – 2
11 – 3
11 – 4
11 – 5
11 – 6
11 – 7
11 – 8
11 – 9
12 – 3
12 – 4
12 – 5
12 – 6
12 – 7
12 – 8
12 – 9
13 – 4
13 – 5
13 – 6
13 – 7
13 – 8
13 – 9
14 – 5
14 – 6
14 – 7
14 – 8
14 – 9
15 – 6
15 – 7
15 – 8
15 – 9
16 – 7
16 – 8
16 – 9
17 – 8
17 – 9
18 – 9

eksperimentalna skupina
napake 1
napake 2
8
8, 8
9
7, 7
8, 9
6
5, 7
4, 7
4, 6, 7
4, 7
3, 6
3
2, 3*, 5, 8
2
2*
3, 5, 7
5, 8, 10, 10
7, 7
6, 8, 17
7*, 8
5
5, 7
4, 6, 7
10
3, 3, 5, 14
2, 2, 6, 9
/, 2, 3*, 4, 7
4, 5, 5, 9
8, 10
6, 7
3
17
4, 6, 7*, 10
1, 4, 5, 7, 8
5, 5
2, 4
/, 4
3, 3, 5
3, 5
4
3, 4, 5
3, 7
4, 6, 8, 8, 10, 17
4, 5
1, 4, 4
4, 6
8
6
7, 7, 13
7
3
6, 7*
5, 5, 11
2, 4, 5
4, 6, 9*, 17
4, 7
7, 7, 7, 9, 9, 9
3, 7, 9
2, 2, 2, 6, 8, 8, 8
8, 8, 8
4, 4, 5
3, 10, 18
3, 3, 3, 3
4
4

kontrolna skupina
napake 1
napake 2
10
6

3

4, 4, 7
3, 3, 3
2, 2, 13
1, 1, 3, 3

9
6
6, 7
3
8

4
4*
3*, 4, 8, 8

7, 7
7*
4, 16
8
3, 3, 3*

6, 8
7
4
/
6
7*
5

8

1, 5
3*, 9

4, 11

