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Značilnosti specifičnih učnih težav pri matematiki

Vplivajo
na učenje
matematike in
predmetov z
matematičnimi
vsebinami (npr.
fizika, kemija).

Moteni so nekateri
psihološki procesi:
pozornost,
pomnjenje, mišljenje,
koordinacija,
komunikacija,
socialne spretnosti,
emocionalno
dozorevanje.

Specifične učne
težave (SUT) pri
matematiki

Vzroki so
nevrološko
pogojeni, motnje
v delovanju
centralnega
živčnega sistema.

Lahko se pojavljajo
skupaj z motnjami
pozornosti in
koncentracije,
neverbalnimi
specifičnimi
učnimi težavami,
disleksijo,
dispraksijo ...

Niso posledica
neustreznega
poučevanja,
nespodbudnega
okolja, vidnih,
slušnih,
motoričnih okvar,
nevroloških
motenj, motenj
v duševnem
razvoju,
vedenjskih in
čustvenih težav.
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Vrste specifičnih učnih težav pri matematiki

Specifične aritmetične
težave
•
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težave pri avtomatizaciji
aritmetičnih dejstev in
postopkov

•

težave vidno-prostorskih
sposobnosti

•

težave v proceduralnih
znanjih

Diskalkulija
•

izrazite težave na
vseh matematičnih
področjih

•

slabše konceptualno,
proceduralno
in deklarativno
matematično znanje

•

težave z dojemanjem
števil in aritmetičnih
operacij

Stopnje specifičnih učnih težav pri matematiki
lažje

Otrokom nudijo pomoč
v šoli:
•

prilagojene oblike in
metode dela,

•

vključitev v dopolnilni
pouk,

•

vključitev v
individualno in
skupinsko pomoč.

zmerne			

težje

Otrok je vključen v
obravnavo zunanje
institucije (npr. Svetovalni
center, Zdravstveni dom),
kjer se po diagnostični
oceni težav lahko vključi
v postopek usmerjanja
(program s prilagojenim
izvajanjem in dodatno
strokovno pomočjo).
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Področja, kjer se pojavljajo težave
otrok s SUT pri matematiki
OBČUTEK ZA ŠTEVILA:
• štetje v zaporedjih (po 2, 3, 4…),
• pomen števil (povezava količina
– simbol števila),
• razumevanje pojma desetice,
enice,
• raba števil v računskih
operacijah,
• strategije reševanja,
• pretvarjanje merskih enot.

MATEMATIČNO SKLEPANJE:
• predvidevanje rešitve,
• ugotavljanje smiselnosti
rešitve,
• izbira postopka reševanja,
• besedilne naloge (pretvorba
matematičnega jezika v
računske operacije).

6

AVTOMATIZACIJA
ARITMETIČNIH DEJSTEV:
• priklic poštevanke,
• pomnjenje številskih
zaporedij.

AVTOMATIZACIJA
POSTOPKOV:
• hitro in tekoče
računanje,
• pomnjenje korakov
računanja (npr. pisno
deljenje).
VIDNO-PROSTORSKO
ZAZNAVANJE:
• ugotavljanje smeri računanja,
• podpisovanje števil v pisnih
računih,
• postavitev decimalne vejice,
• orientacija na listu,
• geometrijsko načrtovanje.

Pomoč otroku s SUT pri matematiki
RAZVOJ OBČUTKA ZA ŠTEVILA
Občutek za števila otroci razvijajo že v predšolskem obdobju, zelo
pomembno pa je urjenje številskih predstav v prvih treh razredih
osnovne šole. Ključno je, da otrok količino zaznava v prostoru, s
preštevanjem konkretnih predmetov (npr. kamenčkov, kock, kroglic ...).
Za nadaljnje usvajanje računskih operacij so zelo pomembni tudi prsti,
ki jih ima otrok vedno “pri roki” oziroma na roki. Otroka moramo učiti
načinov računanja s prsti.

Hmm... V trgovino že ne bo
m nosila kroglic za
računanje. Prste pa imam ved
no s seboj.
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Otroci s specifičnimi učnimi težavami
pri matematiki imajo praviloma
težave s priklicem številskih
zaporedij. Zato je priporočljivo vaditi
štetje v zaporedjih naprej in nazaj, v
intervalih (po 2, po 3) ob konkretnem
materialu ali ob gibalnih dejavnostih
(npr. poskokih, štetju stopnic, pri
skupinskih igrah).
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4
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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 37 38 39 40
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Uporaba stotičnega kvadrata je
priporočljiva šele, ko ima otrok
usvojene količinske predstave do 100.
Lahko ga uporabljamo v kombinaciji
s konkretnimi predmeti (npr. otrok
nastavi število s konkretnim materialom
ter nato poišče število tudi v stotičnem
kvadratu).

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

USVAJANJE POJMA DESETICE
Pri začetnem spoznavanju pojma števila je ključno
tudi spoznavanje pojma desetice. Izhajamo lahko
iz desetih prstov na rokah. Pojem desetice urimo
s sestavljanjem stolpcev ali zlaganjem kupov
predmetov po deset. Ko otrok spoznava števila
do 100, naj pri nastavljanju števil s kockami ali
kroglicami vedno loči desetice in enice (npr. število
23).
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Stotice, desetice in enice si lahko otrok označuje z znaki S D E nad številom:
			
S
D
E

				1

2

3
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V pomoč lahko skupaj z otrokom izdelate kartončke z deseticami in
enicami za sestavljanje (pokrivanje) števil.

2 0

3

2 3

Otroci pri zapisovanju pogosto zamenjajo števki (npr. namesto 23 zapišejo
32), zato naj zapisujejo najprej enice od desne proti levi.
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UČENJE POŠTEVANKE
Otroci s specifičnimi učnimi težavami pri matematiki si težko zapomnijo
zaporedja, težko jih tudi prikličejo iz spomina, posebej ob časovnem
pritisku. Med zaporedja spadajo tudi večkratniki poštevanke.
Pri učenju poštevanke si lahko pomagajo s kartončki, ki imajo na eni strani
račun in na drugi strani rezultat.
Otrok si pripravi škatlico, kamor bo zbiral račune, ki jih že zna. Vadi
lahko sam ali s starši. Prebere račun na kartončku in pove rezultat ter ga
preveri na zadnji strani kartončka. Če je pravilen, ga položi v škatlico, če je
napačen, ga odloži na kup.
Z vsakim ponavljanjem bo škatla bolj polna.

3•8
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Priklic večkratnikov
Pri priklicu rezultata poštevanke si otrok lahko pomaga:
• s štetjem večkratnikov;
• z zapisom večkratnikov poštevanke števila 9;
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•

izdela si kartonček s
seznamom računov,
ki si jih najtežje
zapomni.
7
6
9
9

•
•
•
•

8
8
5
6

Ali opazite, da se desetice povečujejo od
0 do 9, enice pa zmanjšujejo od 9 do 0?
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=
=
=
=

56
48
45
54

Prstna poštevanka s števili 6, 7, 8 in 9
Najtežje si je zapomniti večkratnike večjih števil (6, 7, 8, 9). Lahko si
pomagamo z metodo prstne poštevanke, ki deluje le za račune s števili od 6
do 9 in je primerna za spretnejše, zahteva pa tudi več vaje, da jo usvojimo.
Poskusimo rešiti račun 7 • 9 = ?
10
10

3 skriti
prsti

10

10 10 10

1 skrit prst
7 prstov

9 prstov

Otrok prešteje z eno roko do 7, z drugo roko pa do 9. V prvi roki ostaneta
iztegnjena 2 prsta, na drugi 4 prsti.
Iztegnjeni prsti so desetice. Skupaj je to 6 prstov, torej skupaj 60.
Skriti prsti so enice. Na prvi roki so skriti 3 prsti, na drugi 1 prst. Ti dve
števili pomnožimo, torej 3 • 1 = 3.
Nato desetice in enice seštejemo.
60 + 3 = 63

7 • 9 = 63

… in rezultat je na dlani …
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Kvadrat večkratnikov
Kadar se otrok uči daljših postopkov pisnega množenja in deljenja v petem
razredu ali računa daljše računske izraze v višjih razredih, si lahko pomaga s
kvadratom večkratnikov, da si lažje zapomni daljši postopek in razbremeni
delovni spomin.
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RAČUNSKI POSTOPKI
Otroci med reševanjem mešanih računov pogosto zamenjajo računski znak,
zato naj si računske znake označijo z različnimi barvami.
			15 - 6
			68 + 3
			42 - 6
			37 + 9

=
=
=
=

Označijo si lahko tudi stotice, desetice in enice z barvo ter smeri reševanja
s puščico.
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E
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2 3 4 • 5 6
+		 8
7
		
			
			
5 3 4 : 3 =
					
Za lažji priklic postopkov si otrok lahko izdela kartonček s primerom
reševanja ali kartonček s formulami.
(a + b)2 - (a + b) • (a + b) - a2 + 2ab + b2

8- 5 = 3
+

(a - b)2 = (a - b) • (a - b) = a2 - 2ab + b2

8 - 5 = 3
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PRETVARJANJE ENOT
Pri pretvarjanju enot si otrok lahko pomaga s slikovno ponazoritvijo na
kartončku.

Kadar otrok pretvarja količine, ki si jih težko konkretno predstavlja, so mu
lahko v pomoč tabele ali sheme za pretvarjanje.
12 m = 12000 mm
km
0,
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0

12 m = 0,012 km

1

m
2

dm
0

cm
0

mm
0

REŠEVANJE BESEDILNIH NALOG
Pri besedilnih nalogah je potrebno besedni jezik pretvoriti v matematični
jezik, potrebno je pozorno spremljati vse podatke v besedilu, si
predstavljati problem ter predvidevati smiselne rešitve. Učinkovito je
reševanje po korakih. Koraki so lahko tudi nekoliko drugačni, odvisno od
zahtevnosti in tipa besedilne naloge.
1. PREBERI.
2. OBKROŽI ŠTEVILA, PODČRTAJ VPRAŠANJE.
3. RAZMISLI, NARIŠI.
4. IZRAČUNAJ.
5. ODGOVORI.

Skupaj z otrokom lahko zbiramo sezname matematičnih besed iz
besedilnih nalog, ki nam povedo računsko operacijo.

+

prišteti
dodati
prinesti
dobiti

-

odšteti
vzeti
odnesti
pojesti

•

pomnožiti
petkrat več

:

razdeliti
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UPORABA ŽEPNEGA RAČUNALA
V nižjih razredih je uporaba žepnega računala praviloma manj priporočljiva.
Takrat naj otrok pridobiva in utrjuje osnovne matematične spretnosti s
konkretnim materialom in pripomočki.
V višjih razredih je pomembno, da se otrok najprej nauči pravilne uporabe
žepnega računala. Žepno računalo mu je lahko v veliko pomoč pri
sestavljenih računskih operacijah, daljših računskih postopkih ter za lažji
priklic aritmetičnih dejstev (npr. poštevanke).

KADAR JE OTROKA STRAH MATEMATIKE
Pri otrocih se zaradi učnih težav pri matematiki lahko pojavijo čustvene
stiske ali strah pred matematiko, zato bo še posebej potreboval vašo
čustveno in socialno oporo. Matematika je za marsikoga eden izmed
zahtevnejših predmetov, zato otroka pohvalimo ob najmanjših korakih.
Pomembno je, da otrok pozna tudi svoja močna področja ter ta področja še
posebej poudarimo in spodbujajmo. Če se ob otrokovih učnih težavah pri
matematiki kljub vsemu počutite negotovo, lahko poiščete pomoč tudi v
Svetovalnem centru za otroke, mladostnike in starše Maribor.
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