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Z uporabo gledališke pedagogike nad matematično anksioznost  
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Povzetek 
 

Matematika je eden izmed osrednjih predmetov osnovnošolskega in srednješolskega izobraževalnega 

programa. Za veliko dijakov predstavlja najtežji predmet, pri nekaterih se lahko pojavi tudi strah pred 

matematiko ali celo matematična anksioznost. V prispevku predstavljam primer uporabe metod 

gledališke pedagogike pri reševanju dolgih računskih izrazov, ki so za večino dijakov zelo zahtevni, 

saj zahtevajo celostno obravnavo problema in upoštevanje številnih matematičnih pravil.   

 

Ključne besede: dijaki s posebnimi potrebami, gledališka pedagogika, igranje vlog, matematična 

anksioznost, strah 

  

Abstract 

Mathematics is one of the core subjects of primary and secondary school programmes. Many students 

find it the most difficult subject and some students may develop a fear of mathematics or even 

mathematical anxiety. The article presents an example of using educational drama and theatre to solve 

long mathematical expressions, which the majority of students find very difficult since they require a 

holistic approach to the problem and adherence to numerous mathematical rules. 

Keywords: special needs students, educational drama and theatre, roleplaying, mathematical anxiety, 

fear 

 

1. Uvod  
 

V Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana so vključeni dijaki z različnimi posebnimi 

potrebami: gluhoto ali naglušnostjo, govorno jezikovnimi težavami, motnjami avtističnega 

spektra, pogosto imajo tudi težave s pozornostjo. V trinajstih letih poučevanja matematike na 

Zavodu sem si izoblikovala svoje metode ter načine poučevanja in utrjevanja snovi. Med 

njimi je tudi utrjevanje snovi na tabli, ki mi omogoča, da se lahko individualno posvetim 

dijaku, ki rešuje nalogo, medtem ko ostali samostojno rešujejo naloge v zvezkih. Z 

vključitvijo deklice z zelo slabim matematičnim predznanjem in izrazito matematično 

anksioznostjo sem morala svoje ustaljene metode spremeniti.  

Matematična anksioznost je prevladujoča oblika emocionalnih težav, povezanih z 

matematiko. Žal je pri nas ta pojav še precej neraziskan. Zavedanje učiteljev o tej 

problematiki je zelo pomembno, saj ogroža uspešnost učencev in njihovo sodelovalnost pri 

matematiki.  

Dijakinja z matematično anksioznostjo je bila pri pouku pasivna, pogosto je prihajala brez 

šolskih potrebščin in ni želela reševati nalog na tabli, kar je povzročilo, da so tudi ostali dijaki 



odklanjali utrjevanje snovi na tabli. Kar nekaj časa sem iskala rešitve za nastalo situacijo in 

jih našla v metodah gledališke pedagogike. V nadaljevanju bom opisala, kako sem se lotila 

reševanja zapletenih računskih izrazov na gledališki način. Lahko rečem, da se je ta pristop 

izkazal za uspešnega in je bil čas, ki smo ga porabili, učinkovito izrabljen.   

    

2. Matematična anksioznost in gledališka pedagogika 
 

Matematična anksioznost je stanje, ki ima negativen vpliv na uspešnost. Kaže se kot 

občutek napetosti in tesnobe, ki ovira ukvarjanje s števili in reševanje matematičnih 

problemov, tako v šolskih okoliščinah kot v vsakdanjem življenju. Matematično anksiozni 

posamezniki izkazujejo tudi fiziološko vznemirjenje, imajo napačna prepričanja o svojih 

sposobnostih in so vkjučeni v manj matematičnih aktivnosti ali se nasploh izogibajo 

matematiki in naravoslovju ter se ne nazadnje ne odločajo za študij v tej smeri. (Lutovac, 

2008)  

 

Ker je matematična anksioznost naučeno vedenje, ga lahko zmanjšamo, preprečimo ali 

odstranimo. Pomembna je pozitivna zgodnja izkušnja z matematiko, spodbudno domače 

okolje z razvijanjem matematičnih idej in diskusij ter izogibanjem matematičnim mitom (npr. 

»matematika je moška domena« ali »matematične sposobnosti so podedovane«). Anksioznost 

lahko zmanjšamo ali preprečimo tudi z alternativnimi oblikami poučevanja, s poudarkom na 

razumevanju, vzpostavitivijo pozitivnega, spodbudnega vzdušja, v katerem učenci z lahkoto 

sprašujejo in tvegajo brez strahu pred kritiko.   

 

Dijakinja z matematično anksioznostjo se je v razred, ki ga poučujem, vključila v drugem 

letniku. Pred tem sem imela z dijaki utečen način pouka in dijaki so bili med poukom 

matematike večinoma aktivni in sodelovalni. Z vključitvijo omenjene deklice se je za nekaj 

časa zmanjšala učinkovitost učnih ur, saj sem porabila zelo veliko truda in časa, da bi jo 

vpeljala v naš ritem dela. Dijakinja je bila namreč med poukom pasivna, opazna je bila njena 

nelagodnost in negativna čustva do matematike.  Ni želela sodelovati pri utrjevanju snovi na 

tabli. Prav tako ni želela, da z njo delam individualno in ni opravljala domačih nalog.   

 

Ker se deklica ni uspela prilagoditi našemu načinu dela, sem ga morala spremeniti. Kot 

pravi Planinšek (2008): »Elementi umetnosti v naravoslovju ali elementi naravoslovja v 

umetnosti lahko pritegnejo tudi tisti del dijakov, ki jim sicer nikoli ne uspemo vzbuditi 

pristnega zanimanja za učno snov.« Po učnem načrtu smo obravnavali reševanje računskih 

izrazov s kombinacijo računskih operacij in oklepajev. Ti izrazi so lahko dolgi in kompleksni 

ter dijakom predstavljajo zelo trd oreh, saj zahtevajo celosten pogled na reševanje problemov, 

sposobnost delitve na podprobleme, upoštevanje številnih matematičnih pravil, natančnost in 

dobro organizacijo. Da bi vzpodbudila radovednost, ustvarjalnost, aktivnost in sodelovalnost 

dijakov sem poskusila z igranjem vlog računskih operacij in oklepajev.  

 

V računskem izrazu smo najprej poiskali računske operacije in pare oklepajev. Dijakom 

sem nato razdelila kartone z ustreznimi operacijami in oklepaji. Vsakdo je dobil vsaj en 

karton oziroma vlogo vsaj enega matematičnega pojma. Nato so dijaki sestavili vrstni red 

reševanja, pri čemer je večkrat prišlo do različnih rešitev, razprav, včasih tudi do težko 

obvladljive situacije. Zato sem sama prevzela vlogo moderatorke in jih usmerjala z vprašanji: 

»Katera operacija bo prva?«, »Kateri oklepaji bodo prvi?«, »Ali lahko dve operaciji hkrati 

izvedeta izračun?«, »Katera operacija bo morala počakati?«... 

 



Na začetku so potrebovali zelo veliko časa, da so se prebili skozi posamezne izraze. 

Ampak kar je najpomembejše, vsi so bili aktivni, izražali so svoja mnenja, se tudi kregali, 

sodelovali med seboj, čakali drug drugega, popravljali napake... Domislili so se tudi nekaterih 

asociacij; oklepaji so bili semaforji, saj usmerjajo računanje, simbola za množenje in deljenje 

pa reševalni vozili, saj imata prednost pred ostalimi operacijami. To so na zabaven način 

uporabili pri igranju svojih vlog. Našli so še veliko asociacij, predvsem na temo prometa, in 

včasih smo se prijetno nasmejali.  

 

Gledališke dejavnosti popestrijo pouk in vodijo učence k sodelovanju, povezanosti in 

vplivajo na njihovo ustvarjalnost, domišljijo ter spontano izražanje. So hkrati zabava in dober 

način učenja. (Kolarič Wolf, 2017) Učinki igranja vlog pojmov pri matematiki so večja 

motivacija za učenje, boljše razredno vzdušje, sprememba pogledov in stališč, učenje 

socialnih spretnosti, učenje kritičnega mišljenja, argumentiranja in znanstvenega jezika, 

doseganje višjih ravni znanja in povezovanje znanja z življenjem.  

 

“Če je učenec tudi čustveno, ne le razumsko vpet v situacijo, in če se mu zdi pomembno, 

da se problem, ki ga določa točka osredotočenosti, lahko razreši na konkreten in realističen 

način in se ne zadovolji s teoretično in nerealistično rešitvijo, potem se njegovo razumevanje 

učne snovi lahko bistveno bolj razvije in poglobi kot v primeru, da se zadovolji s teoretično in 

z življenjem nepovezano rešitvijo. Učitelj, ki zna izkoristiti možnosti, ki jih ponuja igranje 

vlog, se ne posveča le temu, kaj naj bi se zgodilo, ampak tudi temu, kar se dejansko dogaja, in 

svoje delo nenehno prilagaja razvoju situacije.” (Lapajne Dekleva, 2017) 

  

Utrjevanje snovi z igranjem vlog smo kasneje uporabili tudi pri reševanju računskih 

izrazov z ulomki in potencami. Dijakinja z matematično anksioznostjo je (nekoliko zadržano) 

sodelovala pri vseh omenjenih aktivnostih, medtem ko je bila pri običajnem pouku pogosto 

pasivna. Z dijaki prvega letnika smo odigrali vloge števil pri spoznavanju pojma praštevilo in 

razcepu na prafaktorje. Tisti, ki so imeli vlogo praštevila, so se obnašali kot starejše osebe. 

Kdor je predstavljal število ena, je bil kralj, saj to število deli vsa naravna števila. Število nič 

smo dali v »zapor«, saj z njim ne smemo deliti. Lahko rečem, da sem imela v vseh primerih 

zelo lepe in pozitivne izkušnje. Tudi dijaki so izrazili veliko pozitivnih mnenj. Izpostavili so 

predvsem zanimive in zabavne učne ure ter skupinski pristop pri reševanju matematičnih 

problemov.  

 

3. Zaključek  
 

Matematična anksioznost je pogosta težava, s katero se mladostniki spopadajo predvsem v 

osnovni in srednji šoli, lahko pa se nadaljuje še naprej v študentska leta. Menim, da smo 

učitelji matematike s to težavo premalo seznanjeni. Že med študijem bi bilo potrebno bodoče 

učitelje poučiti o problemu matematične anksioznosti ter jih usposobiti za prepoznavo in 

pomoč matematično anksioznim dijakom. Ko postanemo nanje pozorni, opazimo, da imamo v 

razredu kar nekaj takih dijakov.  

 

Delo učitelja v razredu ni zgolj podajanje znanja, temveč veliko več. S svojim zgledom, z 

življenjskimi vrednotami in dejanji vzgaja mladostnike. Dobro opravljeno delo v razredu 

zahteva od učitelja, da je ustvarjalen, prilagodljiv, sprejema novosti in ima smisel za 

inovacije. Gledališki pristop omogoča pridobitev tistih dijakov, ki jim matematika povzroča 

odpor in stres, v čemer se bistveno razlikuje od običajnega pouka. 

 



Ko sem z uporabo gledališkega pristopa začela, so bili dijaki presenečeni. Nekateri so se 

posmehovali, a se vendar iz radovednosti hitro vključili v delo. Če primerjam začetek in 

konec šolskega leta, lahko rečem, da so dijaki, ki so imeli v začetku največ pripomb, na koncu 

najbolj aktivno sodelovali in izražali željo po takem načinu dela.  
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