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POVZETEK 

 

V diplomskem delu obravnavamo vzorce v matematiki. Namen diplomskega dela je predstaviti 

vzorce in preučiti njihovo obravnavo v osnovnih šolah. Diplomsko delo je razdeljeno na dva 

dela, teoretičnega in empiričnega. 

 

V teoretičnem delu je najprej kratek uvod v vzorce, kjer opišemo vzorce v vsakdanjem 

življenju. Nato podrobneje obravnavamo vzorce v osnovnošolski matematiki. Vzorec 

definiramo kot nabor objektov skupaj z zaznano pravilnostjo v naboru. Klasificiramo jih glede 

na vrsto objektov in načinom širjenja. Pri klasifikaciji glede na objekt podrobneje opišemo 

številske, geometrijske in operacijske vzorce. Glede na širjenje pa ločimo linearno, kvadratno in 

rekurzivno širjenje ter širjenje na osnovi geometrijskih transformacij. Opisani so še vzorci 

tlakovanj ter fraktali. Podrobno je obravnavan pomen vzorcev v osnovnošolski matematiki. 

Opišemo pomene pravilnosti, nadaljevanja, napovedovanja in posploševanja vzorcev. Ob koncu 

poglavja navedemo namen vzorcev v osnovnošolski matematiki. V osrednjem delu 

diplomskega dela preučimo vzorce v osnovni šoli. Pregledali smo učni načrt iz leta 2011 ter 

učbenike osmih razredov in naredili primerjavo učbenikov. Zbrali smo tudi primere nalog, ki 

jih lahko uporabimo pri pouku, in jih razvrstili po sklopih. V diplomskem delu predstavimo tudi 

nekatera zanimiva učna okolja, v katerih lahko razvijamo vzorce. 

 

V empiričnem delu opišemo izvedbo ankete med učitelji matematike. V anketi so učitelji 

uvajanje izbranih učnih vsebin z vzorci primerjali z drugačnimi načini uvajanja. S pomočjo 

zastavljenih kriterijev in vprašanj smo raziskali, ali učitelji uporabljajo vzorce pri pouku ter 

mnenje učiteljev o njih. 

 

Ključne besede: matematika v osnovni šoli, nadaljevanje, posploševanje, pravilnost, vzorci. 



  

ABSTRACT 

 

Patterns as learning environment for learning mathematics 

 

The thesis is about patterns in mathematics and their role in learning mathematics in lower 

secondary school. The thesis consists of two parts, a theoretical and an empirical one. 

 

In the theoretical part we describe what patterns in everyday life are. Then we consider in 

greater detail the patterns as a means in school mathematics. We define patterns as a sequence 

of objects together with perceived regularity among them. We classify patterns according to 

two criteria: the type of objects and the type of regularity. The typical objects in patterns are 

numbers, geometric shapes, arithmetic expressions. These objects give rise to arithmetic, 

geometric, and operational patterns. Regarding the regularities we consider repetitive, linear, 

quadratic, and recursive patterns. We consider also patterns based on geometric transformations 

and tilling of the plane. The main topic of the theoretical part is the role of patterns in school 

mathematics. We describe several levels of understanding patterns, ranging from the perception 

of regularity, continuation, prediction, and expressing generality. Using these classifications we 

reviewed the Slovenian mathematics curriculum and textbooks for grade 8. Finally, we 

considered some interesting learning environment, in which patterns can be developed. 

 

In the empirical part we study whether and how mathematics teachers use patterns in teaching 

mathematics. To find out their point of view we devised a questionnaire in which they 

compared pattern based tasks with other introductory tasks into various topics. 

 

Keywords: classification of patterns, continuation, generalisation, patterns, prediction, 

regularity. 
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0. UVOD 

 

Vzorce najdemo povsod okoli nas. Narava je, tako rekoč, polna vzorcev; od rastlin (npr. 

razporeditev cvetnih lističev, simetrija cvetov), živali (npr. proge, satovje) do vremenskih 

pojavov (npr. mavrica, snežinke), vesolja (npr. kroženje planetov, lunine mene) ipd. Vzorci pa 

so tudi v matematiki. Zazkis in Liljedahl (2002) sta zapisala: Vzorci so srce in duša matematike. 

 

Algebra je del matematike, ki se začne poučevati v osnovni šoli. Zaradi njene abstraktnosti jo 

mnogi označujejo kot težko in je ne razumejo, zato posledično mnogi nimajo radi matematike. 

Raziskovalci zato skušajo najti nove pristope in metode, ki bi približale algebro učencem. Eden 

od pristopov, ki vodijo k algebri, je pristop z vzorci. Sicer pa vzorce srečamo na skoraj vseh 

področjih matematike, ki se poučujejo v osnovni šoli. Z vzorci lahko povezujemo realen svet z 

matematičnim. Učenci lahko z uporabo vzorcev, ki jim niso tuji, lažje razumejo matematiko. 

 

V diplomski nalogi obravnavamo vzorce v matematiki. Namen diplomske naloge je 

predstavitev vzorcev v matematiki in njihova uporaba v osnovni šoli. Poleg predstavitve smo se 

posvetili vprašanju pomena vzorcev. Torej, zakaj bi jih bilo treba obravnavati v osnovni šoli. 

 

V teoretičnem delu diplomskega dela smo podrobneje preučili vzorce v osnovnošolski 

matematiki ter vzorce pri pouku matematike. V poglavju vzorci v osnovnošolski matematiki 

smo najprej opisali, kaj je vzorec v matematiki. Vzorce smo razvrstili glede na objekt, 

podrobneje smo opisali številske, geometrijske in operacijske vzorce. Razvrstili smo jih tudi 

glede na način širjenja, ki je lahko ponavljajoče, linearno, kvadratno ali rekurzivno. Sledi še 

razvrstitev glede na geometrijske transformacije, tlakovanja ter fraktale. Nato smo preučili 

pomen vzorcev, kjer smo pojasnili pravilnost, nadaljevanje, napovedovanje in posploševanje 

vzorcev. Opisan je tudi namen vzorcev. Glavni viri, na katere smo se v diplomskem delu največ 

sklicevali, sta članka Mathematics as the Science of Patterns – A Guideline for Developing 

Mathematics Education from Early Childhood to Adulthood (Wittmann, 2005) in 

Generalization of Patterns: The Tension between Algebraic Thinking and Algebraic Notation 

(Zazkis in Liljedahl, 2002) ter knjiga Pattern in the Teaching and Learning of Mathematics 

(Orton in ostali, 1999). Prvi članek opisuje pomembna učna okolja ter pomen uporabe vzorcev 

pri pouku matematike. V drugem članku je izvedena raziskava z vzorci med učenci in opisana 
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pot k algebri preko vzorcev. V knjigi so predstavljeni vzorci, prikazana je njihova uporaba in 

pomen pri učenju matematike od zgodnjega otroštva do srednje šole. 

 

V poglavju vzorci in pouk matematike smo preučili vzorce v osnovni šoli. Pregledali smo učni 

načrt iz leta 2011 in opisali cilje ter didaktična priporočila, ki zadevajo vzorce. Odločili smo se, 

da bomo pregledali učbenike za osmi razred. Najprej smo primerjali nekaj razlag, nato smo 

predstavili naloge z vzorci v učbenikih. Predstavili smo uporabo vzorcev pri pouku, kjer smo 

podali nekaj nalog razvrščenih po sklopih. Ob koncu poglavja pa so podana še nekatera 

zanimiva učna okolja z vzorci. Pri pregledu učbenikov smo uporabili naslednje štiri učbenike: 

Presečišče 8 (Strnad in ostali, 2004), Svet matematičnih čudes 8 (Cotič in ostali, 2006), Kocka 8 

(Dornik in ostali, 2004) in Matematika 8 (Hernja in Radosavljević, 2004). 

 

V člankih o vzorcih, smo zasledili, da nekateri učitelji ne uporabljajo vzorcev pri pouku 

matematike, saj se jim zdijo bolj kot nekakšna igra kot pa pot do znanja. Zato smo se odločili, 

da raziščemo, ali učenci srečajo vzorce pri pouku matematike. Izdelali smo anketni vprašalnik 

in zbrali vzorec tridesetih učiteljev matematike. Postavili smo si tri vprašanja in poskusili nanje 

odgovoriti: Ali učitelji menijo, da so vzorci učinkoviti pri obravnavi novih vsebin? Ali učitelji 

uporabljajo vzorce pri pouku matematike? Kakšne so ovire za uvajanje vzorcev pri pouku 

matematike? V empiričnem delu podrobneje opišemo instrument, ki smo ga uporabili. Podani 

so zbrani podatki ter interpretacija le-teh. Ob koncu so zbrane še ugotovitve empiričnega dela. 
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1. TEORETIČNI DEL 

 

V poglavju Uvod v vzorce predstavimo nekatere vzorce, ki jih najdemo v vsakdanjem življenju, 

podana so tudi mnenja nekaterih matematikov in pedagogov o vzorcih. Sledi poglavje Vzorci v 

osnovnošolski matematiki, kjer podrobneje opisujemo vzorce, ki so uporabni v osnovni šoli. V 

zadnjem poglavju Vzorci in pouk matematike pa opisujemo, kje in kako lahko uporabljamo 

vzorce pri pouku matematike. 

 

1.1. UVOD V VZORCE 

 

Vzorce najdemo povsod okoli nas. Mozaiki in tapete so prepolni vzorcev. Nekateri slikarji so 

pri svojih delih uporabljali izključno vzorce. V glasbi je vzorec npr. lestvica sedmih tonov, ki se 

ponavlja v oktavah. Zanimivi so tudi vzorci gibanja ali sprememb v času. Konj v galopu 

ponavlja vedno isti cikel gibov v času. Vzorce srečamo tudi v astronomiji. Luna spreminja 

svojo navidezno obliko, ponavlja se ciklus, od prvega krajca do polne lune in od zadnjega 

krajca do mlaja (Stewart, 2003, str. 36, 37). Vsakdanji vzorci so tudi cikel letnih časov, mesečni 

cikel, cikel dneva in noči ipd. Tudi naše življenje je odvisno od periodičnega cikla bitja srca 

(Stewart, 2003, str. 46). Zanimivi so vzorci, ki jih zlahka povežemo z matematiko. Vzorec 

satovja ima enostavno matematično obliko, saj so v vrstah razporejeni šestkotniki. Matematični 

vzorec v naravi je tudi hišica brodnika, morskega mehkužca, ki je narejena iz niza ukrivljenih 

prekatov, slika 1. Vijejo se okrog in postajajo večji in tako ustvarijo obliko popolne 

logaritemske spirale. 

 

 
Slika 1: Hišica brodnika (Stewart, 2003, str. 23). 
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Mnoge cvetice so sestavljene iz cvetnih lističev, ki so simetrično razporejeni v krogu okrog 

plodnice. Števila cvetnih listov cvetic so pogosto Fibonaccijeva števila, npr. lilije imajo 3, 

zlatice 5, ostrožniki 8 cvetnih listov. Prav tako se števila pojavljajo v spiralnih razporeditvah 

semen v cveticah, npr. majhne sončnice imajo 34 zavojev ene in 55 zavojev druge spirale, ki se 

prepletata (Stewart, 2003, str. 18–26). 

 

V matematiki navadno besedo vzorci uporabljamo v povezavi s pravilnostjo. V odnosu med 

vzorci in glasbo je Storr rekel: »Splošno dejstvo je, da je človek nagnjen k temu, da ustvarja red 

iz kaosa.« Melodija, ki je zapisana v pravilni razporeditvi zvokov, torej v pravilnem vzorcu, je 

bolj zapomljiva in privlačnejša kot večina naključnih zvokov v hrupu. Z vključevanjem vzorcev 

v pouk matematike skušamo pomagati učencem bolje organizirati izkušenje in pripomoči k 

lažjemu pomnjenju. Zdi se, da nas pravilnost privlači in jo zato vedno iščemo (Orton in ostali, 

1999, str. vii). 

 

Matematiki in pedagogi so že dolgo navdušeni nad vzorci v matematiki. Sawyer meni: 

»Matematika je razvrstitev in preučevanje vseh možnih vzorcev.« Biggs in Shaw sta zapisala: 

»Na matematiko lahko… gledamo kot stremenje po vzorcih in odnosih.« Mottershead je opisal 

matematiko kot »študijo vzorcev«. Takšna mnenja se pojavljajo od dvajsetega stoletja naprej in 

jim nihče ne nasprotuje (Orton in ostali, 1999, str. vii, viii). Rawson kljub temu poudarja, da 

obstaja možnost, da bo delo z vzorci v šoli za nekatere učence manj privlačno kot za druge. 

Delo z različnimi oblikami vzorcev se pogosto uporablja kot uvod v obravnavo različnih vsebin 

pri predmetu matematika (Orton in ostali, 1999, str. 18). 

 

1.2. VZORCI V OSNOVNOŠOLSKI MATEMATIKI 

 

Beseda vzorec ima več pomenov, tako v vsakdanjem življenju kot tudi v matematiki. Osnovni 

pomeni so (Slovar slovenskega knjižnega jezika): 

- nekaj, kar se posnema (npr. vzorec prošnje); 

- majhen del ali količina, na osnovi katere sklepamo o celoti ali pa predstavlja le-to (npr. 

statistični vzorec, reklamni vzorec); 

- nekaj, kar vsebuje ponavljajoče bistvene lastnosti ali ponavljajočo pravilnost (vzorec 

vedenja, geometrijski vzorec). 
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V okviru osnovnošolske matematike (in tudi tega diplomskega dela) uporabljamo besedo 

vzorec v zadnjem pomenu. 

 

V nadaljevanju najprej opredelimo pojem vzorca. Nato klasificiramo vzorce glede na objekt in 

način širjenja. Sledi še opis pomena in namena vzorcev v osnovnošolski matematiki. 

 

1.2.1. POJEM VZORCA 

 

Vzorec je nabor objektov skupaj z zaznano pravilnostjo v naboru. Vzorec torej vsebuje 

objektivno prvino (nabor objektov) in subjektivno prvino (zaznana pravilnost). Nek nabor 

objektov torej nekdo lahko zazna kot vzorec, nekdo drug pa ne. Zaznana pravilnost načeloma 

omogoča nadaljevanje (širjenje) vzorca, čeprav ni nujno, da zna oseba pojasniti pravilnost ali jo 

celo izraziti kot pravilo. 

 

Skladno z opredelitvijo vzorca le-te klasificiramo po dveh kriterijih: 

- glede na vrsto objektov v naboru; 

- glede na vrsto pravilnosti, ki povezuje objekte. 

 

Če npr. pogledamo vzorca 1, 3, 5, 7, … in ■○■○■○… opazimo, da je prvi sestavljen iz številk, 

drugi pa iz likov. Vzorce lahko tako ločimo glede na objekte v vzorcu, torej ali vsebujejo 

številke, slike, črke itd. Opazimo lahko, da se vzorca različno širita (nadaljujeta). Prvi vzorec 

temelji na stalni razliki členov, pri drugem pa se ponavlja nek cikel (črn kvadrat, bel krog). 

Vzorce torej ločimo tudi glede na način širjenja. 

 

1.2.2. OBJEKT VZORCA 

 

Tipični objekti vzorca so: številke, črke, geometrijske oblike in operacije. Govorimo o 

črkovnih, številskih, geometrijskih ter operacijskih vzorcih. Črkovni vzorci so vzorci, kjer so 

objekt vzorca črke, npr. abcabc… V nadaljevanju podrobneje opišemo ostale tri vrste vzorcev. 
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1.2.2.1. ŠTEVILSKI VZORCI 

 

Številski vzorci so vzorci, kjer so objekt vzorca števila. Ti vzorci so v matematiki najpogostejši. 

Navadno jih uporabljamo tudi v povezavi z geometrijskimi in operacijskimi vzorci. 

 

Prvi pomemben številski vzorec, ki ga srečamo že v otroštvu, je vzorec naravnih števil: 1, 2, 3, 

4, ... Dobro poznan nam je tudi vzorec sodih (2, 4, 6, …) in lihih (1, 3, 5, …) števil. Pomembni 

številski vzorci so vidni tudi pri poštevanki, npr. 3, 6, 9, 12, … Poštevanko pogosto urejamo v 

tabele, kot prikazuje slika 2. Na tej sliki lahko poleg poštevanke opazimo še veliko drugih 

številskih vzorcev, npr. zaporedje števil na diagonali (Orton, 2004, str. 106). 

 

 
Slika 2: Poštevanka, urejena v tabelo (Orton, 2004, str. 106). 
 

V povezavi z geometrijskimi vzorci velikokrat uporabljamo številske vzorce trikotnih (1, 3, 6, 

10, …) in kvadratnih (1, 4, 9, 16, …) števil. Slednji so kvadrati naravnih števil ( 21 , 22 , 23 , 24 , 

…). Med znane številske vzorce spada tudi Fibonaccijevo zaporedje 1, 1, 2, 3, 5, …, iz katerega 

lahko izpeljemo še mnogo vzorcev. 

 

Postavitve števil v številskem vzorcu so lahko različne. Npr. Pascalov trikotnik začnemo z 1, 

nato pa sledimo preprostemu pravilu: tekoče število je vsota dveh števil, ki ležita v vrstici nad 

njim, slika 3. V Pascalovem trikotniku najdemo tudi veliko drugih številskih vzorcev. 
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Slika 3: Pascalov trikotnik. 
 

Objekti predstavljenih številskih vzorcev so naravna števila, ki se najpogosteje uporabljajo v 

osnovni šoli. Vzorce pa lahko sestavimo tudi iz drugih števil, npr. objekti vzorca 1, 2
1 , 4

1 , 8
1 , … 

so racionalna števila. 

 

1.2.2.2. GEOMETRIJSKI VZORCI 

 

Obstaja veliko vrst geometrijskih vzorcev. Med najpogostejšimi so vzorci iz pik, ploščic, ali 

vžigalic. Geometrijski objekti so smiselno razporejeni v neke oblike, saj bi bilo v nasprotnem 

primeru delo z vzorci po nepotrebnem oteženo in tudi nesmiselno. Na levi strani slike 4 so 

prikazani trije členi smiselne razporeditve v vzorcu, na desni strani pa trije členi nesmiselne 

razporeditve v vzorcu. 

 

 
Slika 4: Smiselna (levo) in nesmiselna (desno) razporeditev v vzorcu. 
 

Geometrijski vzorci imajo pri poučevanju več namenov; eden od teh je ponuditi alternativo 

učencem k številskim vzorcem. Za nekatere učence je grafični prikaz razumljivejši od 

številskega in jim lahko nalogo celo poenostavi. Krutetskii je preučeval učence, ki jim je ljubši 

geometrijski pristop, in tiste, ki jim je ljubši analitični. Ugotovil je, da je za večino otrok 

najbolje, da se pristopi mešajo (Orton in ostali, 1999, str. 121). 

 

Naslednji namen uporabe geometrijskih vzorcev je ta, da so bolj elementarni kot popolnoma 

simbolne naloge. Bruner meni, da se stopnje učenja vrstijo od enaktivne (praktične) k ikonični 

(grafični) in šele nato k simbolni. V stroki pa so nekateri mnenja, da so števila za učence na 
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predmetni stopnji dovolj konkretna in bi postavitev naloge v geometrijski kontekst le-to še 

dodatno zapletlo in otežilo (Orton in ostali, 1999, str. 121). 

 

Razlog za uporabo geometrijskih vzorcev je tudi zgolj sprememba oblike naloge oz. bolj 

realističen kontekst. Pri tem se moramo zavedati, da bo nekaterim otrokom to koristilo, drugim 

pa ne (Orton in ostali, 1999, str. 121). 

 

Mason je pokazal, da je prvi korak pri delu z vzorci uvid, torej miselna predstava vzorca. Pri 

številskih vzorcih npr. 2, 5, 8, 11, … se uvid nanaša na to, da opazimo konstantno razliko 

med zaporednimi členi. Pri geometrijskih vzorcih na sliki 5 lahko uvid temelji na sliki ali na 

pripadajočih številih ali celo na kombinaciji obeh. Pretvorba iz geometrijskega v številski 

vzorec je pogostejša kot obratna pretvorba, ki lahko učencem povzroča tudi težave (Orton in 

ostali, 1999, str. 122). 

 

 
Slika 5: Vzorec s pikami trikotnih števil. 
 

Vzorci s pikami 

Vzorci s pikami lahko ponazarjajo različna linearna in kvadratna širjenja. Slika 6 prikazuje 

(zgoraj) linearno širjenje vzorca s pikami in (spodaj) kvadratno širjenje vzorca s pikami. Slika 5 

prikazuje vzorec trikotnih števil. Ta se imenujejo tako, ker lahko vsako število ponazorimo z 

naborom pik, razporejenih v trikotno obliko. 

 

 
Slika 6: Vzorca s pikami različnih širjenj. 
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Uporaba vzorcev s pikami za ponazoritev številskih zaporedij lahko omogoča pot do 

algebraičnega izraza. Na primer, če predstavimo zaporedje trikotnih števil z vzorcem s pikami, 

lahko hitro vidimo, da iz dveh kopij člena geometrijskega vzorca lahko tvorimo pravokotno 

obliko, slika 7. Pri četrtem členu nastane tako pravokotnik velikosti 54  pik, torej je četrto 

trikotno število polovica števila pik v tej pravokotni obliki. Zlahka dobimo n-ti člen številskega 

vzorca. Število pik v pravokotniku je )1(  nn , torej bo n-to trikotno število polovica tega 

števila. Slaba lastnost takšne metode reševanja je, da ne moremo podati neke standardne 

metode, ki bi bila uporabna pri tipičnih zaporedjih (Orton in Frobisher, 2005, str. 118). 

 

 
Slika 7: Seštevanje vzorca trikotnih števil s pikami (Orton in Frobisher, 2005, str. 118). 
 

Naloge z vzorcem s pikami so lahko tudi zahtevnejše. Na primer, kot je naloga s pikami v 

prekrivajočih štirikotnikih, slika 8. Pri nalogi je zanimiva L-oblika roba, ki predstavlja razliko 

pri številskih vzorcih. Dojemanje robov, kar je mišljeno kot namig, bi lahko učence tudi oviralo 

pri reševanju naloge. Lee in Wheeler menita, da bi morali učenci nalogo rešiti brez številskih 

vzorcev. Osredotočiti bi se morali na pravokotno postavitev pik. Tako bi videli, da si število pik 

v pravokotniku sledi: 21 , 32 , 43 , … Iz tega lahko zapišemo n-ti člen vzorca: )1(  nn  

(Orton in ostali, 1999, str. 122). 
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Slika 8: Vzorec s pikami v prekrivajočih pravokotnikih (Orton in ostali, 1999, str. 122). 
 

Vzorci s ploščicami 

Vzorci s ploščicami so navadno narejeni iz pravilnih večkotnikov, največkrat pa iz kvadratkov. 

Tipičen vzorec s ploščicami je razporejen v obliko kvadratov ali stopnic, ploščice pa lahko 

razvrstimo na številne načine, slika 9. 

 

 
Slika 9: Različni vzorci s ploščicami (Perfect Patterns). 
 

Geometrijski vzorci so lahko tudi kompleksnejši. Warren je razložil možne zaplete v vzorcu 

rož, prikazanem na sliki 10. Šesterokotna ploščica predstavlja sredico rože, ki jo obdajajo listi 

enakih oblik. Warren meni, da bi morali učenci najprej opazovati sredico rože. Ugotoviti bi 

morali, da prva roža potrebuje 6 listov, vsaka naslednja roža pa 2 lista manj. Namen te naloge je 

zapis besednega opisa z algebrskim izrazom, za kar pa ni dovolj le obvladovanje simbolov, 

temveč tudi ustrezna vizualna predstava in določene miselne sposobnosti (Orton in ostali, 1999, 

str. 122). 
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Slika 10: Vzorec rož s ploščicami (Orton in ostali, 1999, str. 122). 
 

Vzorci z vžigalicami 

Vzorce z vžigalicami tudi pogosto uporabljamo pri poučevanju posploševanja na poti k algebri. 

Pegg in Redden sta predstavila temo učnega načrta, kjer je bila uporabljena naloga z 

vžigalicami, in sicer vzorec vrste trikotnikov, prikazan na sliki 11. V učnem načrtu je bila 

naloga uporabljena pred nalogami, ki temeljijo zgolj na številih. Vsi učenci so uspešno rešili 

nalogo z nič ali malo pomoči učitelja (Orton in ostali, 1999, str. 128, 129). 

 

 
Slika 11: Vzorec z vžigalicami – trikotniki (Orton in ostali, 1999, str. 128). 
 

Tudi vzorce z vžigalicami lahko naredimo manj ali bolj kompleksne, slika 12. Vzorec šotori 

temelji zgolj na podvojevanju in je zato namenjen uvodnim nalogam in šibkejšim učencem. 

Vzorca gobe in visoka drevesa temeljita na množenju, ki se nanaša na število oblik v 

vzorcu. Vzorec stopnice prav tako temelji na množenju, vendar to ni najočitneje. Vzorca 

zaboji in ovčje staje sta vzorca, ki ne temeljita samo na množenju, obravnavamo jih lahko 

skupaj z enostavnejšima vzorcema stojala in nadstropja. V vzorcu božična drevesa je lepo 

razvidna drugačna struktura, tj. 23 n . Vzorec postelje je podoben vzorcu božična drevesa. 

Zahtevnejši so vzorci ograje, hiške, rakete in lestve (Orton in ostali, 1999, str. 133, 

134). 

 

Učenci lahko vzorce primerjajo med seboj. Z reševanjem različnih vzorcev je učencem 

omogočeno odkrivanje metod reševanja vzorcev. Če učitelj učenca seznani, da je na primer 

neka rast vzorca 3n plus nekaj, navadno to ni pravi način učenja, saj je to za učence ovira pri 

lastnem raziskovanju in jim ne pomaga pri učenju posploševanja (Orton in ostali, 1999, str. 

134). 
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Slika 12: Vzorci z vžigalicami (Orton in ostali, 1999, str. 128–133). 
 

Pri vseh geometrijskih vzorcih lahko uporabljamo različne barve, tako lahko naredimo še veliko 

različnih vzorcev. 

 

1.2.2.3. OPERACIJSKI VZORCI 

 

Objekti operacijskega vzorca so operacije. Navadno lahko z nadaljevanjem operacijskega 

vzorca ugotovimo kakšno pravilo ali lastnost. Učenci lahko torej nadaljujejo vzorec, ne da bi 

poznali pravilo, po katerem se obnaša. Npr. operacijski vzorec množenja decimalnega števila s 

potencami števila deset: 

123510002351

51231002351

3512102351





,

,,

,,

 

Z nadaljevanjem vzorca lahko razberemo pravilo: pri množenju z desetiško enoto decimalno 

vejico premaknemo za toliko mest v desno, kolikor ima desetiška enota ničel. 
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Operacijske vzorce lahko uporabimo pri uvajanju pravila, torej da učenci razberejo pravilo, 

lahko pa jih uporabimo kot utemeljitev pravila. Veliko učbenikov in učiteljev izpusti 

operacijske vzorce, saj se jim zdijo lahki ter nezanimivi. Toda kar je nam nezanimivo in lahko, 

je lahko za učence zelo zanimivo ter prispeva k učenju matematike. Pri veliko navidezno lahkih 

primerih lahko odkrijemo lastnosti glede na položaj in predstavitve s simboli. Npr.: 

1000010101010

1000101010

1001010

1010







 

Z opazovanjem vzorca učenci spoznajo, kaj se skriva za njim, namreč pravilo množenja števila 

10. 

 

Učenci navadno nadaljujejo vzorec po zaznanem pravilu, ne da bi razumeli, zakaj pravilo velja. 

Pomembno je, da učenci opišejo vzorec in pravilo širjenja vzorca ter tako razvijajo razumevanje 

matematike (Orton in ostali, 1999, str. 90, 91). 

 

1.2.3. NAČINI NADALJEVANJA VZORCA 

 

Vzorce lahko širimo na več načinov. Glavni načini so: ciklično ponavljanje, linearno, kvadratno 

in rekurzivno širjenje. V geometriji pa širimo vzorce tudi s transformacijami. V nadaljevanju 

podrobneje opisujemo navedena širjenja. Ob koncu poglavja pa opisujemo še širjenje 

večkotnikov ter posebne vzorce fraktale. 

 

1.2.3.1. PONAVLJANJE 

 

Ponavljajoči vzorci so vzorci, pri katerih je jasno razviden ponavljajoč cikel elementov. Npr. 

PEFPEFPEF… Vzorec ima tri elemente, ki se ponavljajo s ciklom dolžine tri. Ponavljajoče 

vzorce lahko naredimo kompleksnejše tako, da spreminjamo druge lastnosti, kot so velikost, 

barva, orientacija itd. Npr. vzorec PEFpefPEFpefPEFpef… sestoji iz treh elementov, ki se 

ponavljajo s ciklom dolžine šest. Vzorec je bolj zapleten od prejšnjega, saj se v njem spreminja 

tudi velikost črk. Threlfall se je osredotočil na takšne enodimenzionalne ponavljajoče vzorce, ki 

jih navadno obravnavamo v zgodnjih otroških letih. Zagovarja, da je delo s ponavljajočimi 
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vzorci sredstvo za razumevanje pravilnosti in nadaljevanja, kar je lahko uvod v algebro (Zazkis 

in Liljedahl, 2002). 

 

1.2.3.2. LINEARNO ŠIRJENJE 

 

Linearni vzorci so vzorci, kjer je razlika med členi konstantna, npr. vzorec lihih števil, slika 13. 

Geometrijske vzorce lahko prav tako širimo linearno. Slika 12 prikazuje linearno širjene vzorce 

z vžigalicami. 

 

 
Slika 13: Razlika med členi linearnega zaporedja (Orton in ostali, 1999, str. 72). 
 

Pri številskih linearnih vzorcih je n-ti člen oblike ban  . Stacey se je osredotočila na 

raziskovanje linearnih vzorcev. Ugotovila je, da so za učence od 8. do 13. leta izziv. Udeleženci 

pri raziskavi so določili število potrebnih vžigalic za izdelavo lestve z 20 ali 1000 klini, število 

lučk božičnega drevesa določene velikosti ipd. Večina učencev je prepoznala konstantno 

razliko in tako našla n-ti člen vzorca. Veliko učencev pa je pri poskusu posploševanja 

uporabljalo napačno metodo; pogosto so n-ti člen definirali kot n-krat razliko členov. Učenci 

tudi niso izbirali istih metod za bližnje posploševanje (najdbo 10-člena) in oddaljeno 

posploševanje (najdbo 100-člena) (Zazkis in Liljedahl, 2002). 

 

Do podobnih rezultatov sta prišla tudi Zazkis in Liljedahl, ki sta raziskovala razumevanje 

aritmetičnih zaporedij med osnovnošolskimi učitelji. Udeležencem so podali 4 ali 5 elementov 

aritmetičnega zaporedja, ki so jih potem morali nadaljevati in tudi določiti, ali neko drugo 

število pripada zaporedju. Največkrat je bila uporabljena metoda razlike pomnožena z 

večkratnikom, ki je primerna za zaporedje večkratnikov (npr. 3, 6, 9, …). Omenjeno metodo pa 

so udeleženci uporabljali tudi za zaporedja, kjer ni večkratnikov (npr. 2, 5, 8, …), kar pa ni 

primerno. Orton in Orton, ki sta poleg linearnega zaporedja raziskovala tudi druga zaporedja, 

sta podobno ugotovila, in sicer da učenci uporabljajo metodo razlike tudi pri zaporedjih, kjer ta 

ne prinese rešitve (Zazkis in Liljedahl, 2002). 
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1.2.3.3. KVADRATNO ŠIRJENJE 

 

Kvadratni vzorci so vzorci, kjer je razlika razlike členov konstantna. Npr. prva razlika med 

členi zaporedja 2, 4, 8, 14, 22 je 2, 4, 6, 8. Razlika med razlikami (2, 4, 6, 8) pa je konstantna, 

slika 14 (Orton, 1999, str. 75). Pri številskih vzorcih kvadratnega širjenja je n-ti člen oblike 

cbnan 2 . 

 

 
Slika 14: Razliki med členi kvadratnega zaporedja (Orton in ostali, 1999, str. 75). 
 

Veliko učencev prepozna prvo razliko kot soda števila, kar jim pomaga, da nadaljujejo 

kvadratno zaporedje, ne da bi se zavedali konstantnosti druge razlike. Tipičen vzorec s 

kvadratnim širjenjem je zaporedje kvadratov: 1, 4, 9, 16, 25, 36, … Na sliki 9 (zgornji vzorec) 

je predstavljen vzorec kvadratov s ploščicami. Trikotna števila so tudi tipičen kvadratni vzorec: 

1, 3, 6, 10, 15, 21, … Na sliki 5 so prikazana z vzorcem s pikami. Zaporedje trikotnih števil je 

še posebej zanimivo za poučevanje v osnovni šoli. Prva razlika vzorca so naravna števila, iz 

katere ni očitno razvidno, da gre za kvadratno širjenje (Orton in ostali, 1999, str. 107). 

 

Linearne vzorce uporabljamo pri učencih med 11. in 13. letom starosti. Kvadratni vzorci 

navadno veljajo kot manj primerni za obravnavo v osnovni šoli, ker kvadratnih funkcij še ne 

poučujemo. Obravnavajo se le kvadratna števila in vzorci, ki vključujejo kvadrate števil. Orton 

meni, da če v osnovni šoli obravnavamo le linearne vzorce, ki jih lahko rešimo z metodo 

razlike, se ta metoda pri učencih močno utrdi. Zgodi se, da učenci nato uporabljajo to metodo 

tudi tam, kjer ta ni primerna (Orton in ostali, 1999, str. 108). 

 

1.2.3.4. REKURZIVNO ŠIRJENJE 

 

Pri rekurzivnem širjenju se vsak člen, od nekega člena naprej, izraža s predhodnimi členi 

zaporedja. Fibonaccijevo zaporedje je rekurzivno zaporedje; prva dva člena zaporedja sta enici, 

vsak naslednji člen pa je seštevek prejšnjih, torej 1, 1, 2, 3, 5, … Po pravilu Fibonaccijevega 

zaporedja lahko sestavimo številna zaporedja iz poljubnih prvih dveh členov, npr. 1, 4, 5, 9, … 
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1.2.3.5. GEOMETRIJSKE TRANSFORMACIJE 

 

Vzorce lahko v geometriji širimo tudi s transformacijami. Najpogosteje srečamo tri vrste 

transformacij v ravnini, in sicer: 

- zrcaljenje, kar pomeni, da objektu priredimo zrcalno sliko preko zrcalne črte, točke; 

- vrtež ali rotacija pomeni, da objekt s središčem obrnemo za določen kot; 

- premik ali translacija pomeni, da objekt premaknemo brez uporabe zrcaljenja ali rotacije, 

vsaka translacija ima smer in dolžino. 

 

Friz ali okrasna proga nastane, če posnetek neke oblike polagamo v enakomernih razmikih 

vzdolž črte. Pri širjenju uporabljamo različne transformacije kot prikazuje slika 15 (Stewart, 

2003, str. 40). 

 

 
Slika 15: Frizi z različnimi transformacijami (Wallpaper Patterns). 
 

Piaget predlaga, da bi se učenci najprej učili translacije, nato zrcaljenje in šele nato rotacije 

(Orton in ostali, 1999, str. 152). O zahtevnosti rotacije priča tudi raziskava, ki jo je izvedla Jean 

Orton. Raziskavo o prepoznavanju vzorcev je izvedla med 300 učenci starimi od 9 do 15 let. 
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Izkazalo se je, da sta med težjimi nalogami z vzorci, nalogi, pri katerih so učenci nadaljevali 

vzorec z uporabo rotacije, slika 16. 

 

 
Slika 16: Nalogi z rotacijo (Orton in ostali, 1999, str. 158). 
 

Pri vprašanju 7, slika 16, je bil najpogostejši odgovor D. Nekateri učenci so mislili, da naloga 

zahteva povezovanje ujemajočih slik in so tako povezali prvo sliko z odgovorom D. Nek 

učenec je odgovor D razložil kot začetek zaključenega vzorca zgoraj, kar pa bi prineslo pravilen 

odgovor pri 9. vprašanju. Rešljivost 9. vprašanja pa je bila manjša od 7. vprašanja. V intervjujih 

so nato nekateri učenci odgovarjali na še eno vprašanje s transformacijami, kjer so opisali, kako 

se razlikujejo vzorci glede na vzorec v prvi vrstici, slika 17. Izkazalo se je, da imajo učenci 

poleg težav z razumevanjem vzorcev tudi težave z opisovanjem vzorcev. Veliko število 

učencev tretje vrstice ni znalo povezati s prvo. Učenci so pogosto odgovarjali, da je nekaj 

dodano prvemu. Le nekaj učencev je podalo pravilen odgovor, in sicer da je to zrcaljenje čez 

navpično os. Zanimivo je, da so pri vzorcu v predzadnji vrstici odgovorili pravilno (zrcaljenje 

čez vodoravno os). Morda jim je povzročalo težave to, da je imela oblika v vzorcu prve vrstice 

in oblika slike vzorca isto navpično črto (Orton in ostali, 1999, str. 158–161). 
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Slika 17: Naloga z vzorci različnih transformacij (Orton in ostali, 1999, str. 161). 
 

1.2.3.6. TLAKOVANJA 

 

Večkotnike lahko sestavimo v vzorec, ki ga imenujemo tlakovanje (tessellation). Tlakovani 

vzorec je sestavljen iz nekega osnovnega dela (večkotnik ali različni večkotniki), ki ga nato 

zlagamo (tlakujemo) tako, da se večkotniki popolnoma prilegajo, brez kakršnegakoli 

prekrivanja (vir: Tessellations). 

 

Razlikujemo tri vrste tlakovanj: Pravilno tlakovani vzorci, polpravilno tlakovani vzorci in 

nepravilno tlakovani vzorci. Pravilno tlakovan vzorec je sestavljen iz skladnih pravilnih 

večkotnikov. Notranji koti večkotnikov morajo deliti 360°, saj se morajo večkotniki popolnoma 

prilegati. Možni so torej le trije takšni vzorci: iz enakostraničnih trikotnikov, iz kvadratov in iz 

pravilnih šestkotnikov, slika 18 (prav tam). 

 

 
Slika 18: Pravilno tlakovani vzorci (What Is a Tessellation?). 
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Polpravilno tlakovani vzorci so sestavljeni iz dveh ali več različnih pravilnih večkotnikov. 

Tlakovani so tako, da je vsak večkotnik dane vrste obdan z enakim zaporedjem sosednjih 

večkotnikov. Slika 19 prikazuje vzorec dveh različnih tlakovanj trikotnikov in šestkotnikov 

(prav tam).  

 

 
Slika 19: Polpravilni tlakovanji s trikotniki in šestkotniki (Tessellations). 
 

Če želimo ugotoviti vsa možna polpravilna tlakovanja, moramo najprej poiskati, katere 

kombinacije pravilnih večkotnikov zapolnijo 360° okoli točke. Opazimo lahko, da morajo 

sestavljati osnovni del najmanj trije večkotniki, saj če ga sestavljata le dva, mora biti notranji 

kot vsaj enega večkotnika 180° ali več stopinj, kar pa je nemogoče. Postopoma določimo vse 

možne sestave za tri večkotnike, štiri večkotnike itd., dokler ne ugotovimo, da ne moremo 

naprej. Ugotovimo lahko, da obstaja 17 različnih kombinacij večkotnikov okoli točke, od 

katerih so tri pravilne. Ostale kombinacije skušamo tlakovati v ravnini in ugotovimo, da lahko 

tlakujemo le 8 kombinacij. Možnih je torej osem polpravilno tlakovanih vzorcev (vir: Totally 

Tessellated). Slika 20 prikazuje vse možne osnovne dele, ki jih lahko tlakujemo. 

 

 
Slika 20: Osnovni deli polpravilnih tlakovanj (What Is a Tessellation?). 
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Nepravilno tlakovani vzorci so vzorci, kjer ni pravila glede vrstnega reda sosednjih 

večkotnikov. Takšnih vzorcev je neskončno (vir: Tessellations). 

 

1.2.3.7. FRAKTALI 

 

Fraktal je geometrijska oblika, ki izraža samopodobnost, obstaja torej podobnost nekega dela na 

vseh razdaljah. Nastane tako, da ponavljamo isto geometrijsko konstrukcijo v manjšem merilu. 

Eden od fraktalov nastane tako, da kvadrat razdelimo na devet enakih kvadratov in odstranimo 

srednjega. Vsak od osmih ostalih kvadratov prav tako razdelimo na devet delov in odstranimo 

srednjega ter postopek ponavljamo. Nastali vzorec imenujemo preproga Sierpinskega, ki je 

prikazan na sliki 21. 

 

 
Slika 21: Preproga Sierpinskega (Stewart, 2003, str. 160). 
 

Podobno lahko naredimo fraktal iz enakostraničnih trikotnikov, ki se imenuje pletenica 

Sierpinskega. Prve tri stopnje nastajanja pletenice so prikazane na sliki 22. 

 

 
Slika 22: Stopnje nastajanja pletenice Sierpinskega (Centre for Education in Mathematics and Computing, str. 27). 
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Kochova snežinka je prav tako fraktal narejen iz enakostraničnih trikotnikov. Fraktal sestavimo 

tako, da enakostraničnemu trikotniku na sredino vsake stranice prilepimo manjši trikotnik s 

stranico, ki je dolga tretjino prvotne. Manjšemu trikotniku na sredino stranice prilepimo 

trikotnik, ki ima za tretjino manjšo stranico in postopek ponavljamo. Slika 23 prikazuje 

nastajanje Kochove snežinke, kjer je iz vrha proti desni v smislu urinega kazalca prikazanih šest 

zaporednih korakov. Zanimivo je, da ima oblika končno ploščino, vendar neskončen obseg 

(Stewart, 2003, str. 158–161). 

 

 
Slika 23: Nastajanje Kochove snežinke (Stewart, 2003, str. 161). 
 

1.2.4. POMEN PRAVILNOSTI V VZORCIH 

 

Ob iskanju pravilnosti v vzorcih učenci odkrivajo podobnosti, ki povezujejo navidezno 

nepovezane informacije. Otrok, ki pričakuje pravilnost v vzorcu in jo zato išče, nato razvija 

razumevanje iz te pravilnosti. Otrok, ki v vzorcu ne pričakuje pravilnosti, pa vidi stvari v njem 

ločene in nepovezane. V otroških letih je zato zelo pomembno, da otroci prepoznajo in 

konstruirajo vzorce z različnimi objekti (New Jersey Mathematics Curriculum Framework, str. 

338). Npr. otrok, ki ne prepozna vzorcev, se bo moral naučiti števila od 1 do 100 vsako posebej. 

Velikokrat bo pomešal števila in tega ne bo znal popraviti. Otrok, ki prepozna vzorce, pa bo 

videl, da so števila urejena po sklopih (najprej so števila od 1 do 9, nato se števke ponavljajo). 

Takšen otrok bo morebitne napake lažje samostojno popravil (Center for Innovation in 

Education, str. 9.1). 

 

Največkrat uporabljamo za razvijanje idej o pravilnosti in nadaljevanja ponavljajoče se vzorce. 

Ponavljajoči se vzorci imajo ciklično strukturo, ki je otrokom dobro poznana iz vsakdanjega 

življenja (Orton in ostali, 1999, str. 20). 
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1.2.5. POMEN NADALJEVANJA 

 

Nadaljevanje vzorcev je ena pogostejših nalog, namenjena razvijanju sposobnosti dela z 

zaporedji. Učenci morajo zapisati nekaj nadaljnjih členov ali dopolniti manjkajoče člene. 

Takšna zaporedja pogosto uporabljamo kot vajo na drugih področjih matematike, zato ne 

moremo vedno vedeti, ali se npr. uporabljajo za razvijanje znanj o zaporedjih ali za vajo 

poštevanke (Orton in ostali, 1999, str. 68). Orton in Orton sta pri raziskavi otrokovih zmožnosti 

z vzorci ugotovila, da se zmožnost nadaljevanja vzorca razvije pred zmožnostjo opisovanja 

splošnega člena vzorca ter da se zmožnost nadaljevanja vzorca težko prenese na zmožnost 

napovedovanja nekega člena vzorca (Zazkis in Liljedahl, 2002). 

 

V raziskavi, ki sta jo izvedla Anthony in Jean Orton med 1000 učenci, je bila tudi naloga s 

trakovi, kjer so morali učenci nadaljevati zaporedje, slika 24. Zaporedja so različnih vrst širjenj, 

prva dva primera sta linearna, tretji je kvadratno širjen, četrti je zaporedje kvadratov in peti 

primer je podoben Fibonaccijevem, vendar z operacijo množenja. Rezultati so razkrili, da je 

bila zahtevnost linearnih zaporedij manjša od kvadratnega zaporedja ter da je bilo četrto 

zaporedje zahtevno za mlajše učence. Peto zaporedje je povzročalo veliko problemov, vendar se 

je pokazalo, da starejši učenci v večjem delu opazijo, da je v zaporedju množenje. Veliko je 

bilo napačnih odgovorov, kjer so učenci uporabljali metodo razlike, tudi v četrtem in petem 

zaporedju (Orton in ostali, 1999, str. 109, 110). 

 

 
Slika 24: Naloga s trakovi (Orton in ostali, 1999, str. 109). 
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1.2.6. POMEN NAPOVEDOVANJA 

 

Tipične naloge z uporabo napovedovanja so, na primer, da ima učenec podano prvo, drugo in 

tretje trikotno število in mora poiskati stoto trikotno število, ali pa naloga preproste 

konstrukcije, kjer napovejo, iz kolikih kosov bo narejena stota konstrukcija, slika 25. 

 

 
Slika 25: Konstrukcijski vzorec (Orton in ostali, 1999, str. 100). 
 

Učenec lahko napove člen zaporedja, tudi če še ne obvlada pojma spremenljivke. Navadno zato 

uporabljamo napovedovanje pred zmožnostjo ugotavljanja pravila za splošen člen, do katerega 

pridejo le zmožnejši učenci. Naloge pogosto zahtevajo od učencev, da napovejo člene 

postopoma, torej na primer, da podajo 10. člen, nato 20. člen, nato 50. in nato mogoče n-ti. 

Takšne naloge vodijo učence k računanju korak za korakom; učenci uporabljajo bolj 

zmožnost nadaljevanja vzorca kot pa računanje nekega določenega člena, zato je v tem smislu 

bolje uporabiti naloge, kjer takoj vprašamo po 100. členu. Tako se bo sposobnost zmožnosti 

napovedovanja pri učencu bolje pokazala. Seveda je pri takih nalogah treba paziti na zahtevnost 

naloge (Orton in ostali, 1999, str. 100). 

 

V raziskavi, ki so jo izvedli med 123 odraslimi, je bila uporabljena naloga z vzorci s pikami, 

kjer so morali poiskati peto, deseto, petdeseto in n-to sliko kvadratnega širjenja, slika 26. 

Najdba petega, desetega in petdesetega člena ni nujno vodila k sprejemljivemu izražanju n-tega 

člena. Postopno povečevanje členov je bilo namenjeno olajšavi najdbe n-tega. Zanimivo je, da 

so nekateri najprej našli peti in deseti člen, nato izrazili n-ti člen in s pomočjo tega izračunali 

petdesetega. Uporaba metode razlike je bila vedno prvi pristop k nalogi. Računanje razlike je 

bilo velikokrat neuspešno predvsem pri iskanju n-tega člena (Orton in ostali, 1999, str. 126). 
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Slika 26: Naloga z vzorci pik, uporabljena v raziskavi (Orton in ostali, 1999, str. 126). 
 

1.2.7. POMEN POSPLOŠEVANJA 

 

Posploševanje vzorcev je zelo pomemben matematični proces. Orton je zapisal, da je 

posploševanje srce algebre, iskanje vzorcev pa je ključen korak k oblikovanju posplošitev 

(Orton, 1999, str. 67). Beseda posploševanje se nanaša na to, da učenci gredo preko tega, kar je 

eksplicitno podano. Npr. pri zaporedju števil 1, 3, 5, 7, 9, … bi morali učenci opaziti, da so 

podana samo liha števila ali da števila naraščajo za 2 ipd. Matematična posplošitev tega 

zaporedja z uporabo simbolov in algebraičnimi izrazi je za n-ti člen 12 n . Takšna posplošitev 

omogoča napoved vsakega člena zaporedja. Pri posploševanju uporabljajo učenci neke metode, 

torej dejanja, ki jim omogočajo priti do rešitev (Orton in ostali, 1999, str. 70, 71). 

 

Mason opisuje posploševanje (expressing generality) kot pot k algebri. Uporaba vzorcev kot 

pot k algebri je bila najprej uvedena v Veliki Britaniji. Razumevanje vzorcev, relacij in funkcij 

je pogost sklop algebre v številnih učnih načrtih. English in Warren zagovarjata pristop z vzorci 

za vpeljavo spremenljivke. Navadno uvedemo spremenljivke kot neznanke v enačbi, kjer pa 

nimajo spremenljive narave. Pri vzorcih pa lahko učenci opazujejo in opišejo njihova 

posploševanja ter jih nato zapišejo s simboli. Predlagata, da se vzorci uporabljajo tudi drugje, 

saj prinašajo dobro osnovo za delo s simboli (Zazkis in Liljedahl, 2002). 

 

Vzorci so torej ena od možnih poti k algebri. Imajo neke dobre lastnosti, vendar prinašajo tudi 

probleme. Navadno so učenci navdušeni nad delom z vzorci. Za nekatere učitelje je že to 

zadosten razlog za vključevanje vzorcev v učni načrt. Vendar je pomembnejše to, da vzorci 

vodijo k algebri. Z vzorci vpeljemo uporabo črk, vzorci vodijo k posploševanju in zapisu n-tega 
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člena. Ne smemo se zadovoljiti, da učenci nadaljujejo zaporedje v nedogled. Raziskave kažejo, 

da so učenci zmožni posploševanja. Posploševanje seveda dosežejo po stopnjah; najprej 

nadaljujejo zaporedje, nato z besedami opišejo posplošitve in nato pridejo do obrazca. Nekateri 

učenci bodo prenesli metode tudi na druge vzorce in tako še nadgradili posploševanje (Orton in 

Frobisher, 2005, str. 118, 119). 

 

Veliko raziskav je pokazalo, da vzorci ne rešijo vseh problemov pri uvajanju algebre. Eden od 

večjih problemov, s katerim se učenci srečajo pri reševanju nalog z vzorci, je navadno 

poimenovana metoda rekurzije. Učenci nadaljujejo, npr. zaporedje trikotnih števil, tako da 

ugotovijo drugo razliko zaporedja, ki je konstantna. Zaporedje lahko tako nadaljujejo v 

nedogled, malo verjetno pa je, da bodo učenci na takšen način zapisali n-ti člen. Torej, metoda 

rekurzije je koristna pri nadaljevanju ni pa rečeno, da vodi k algebri. Učence bi morali 

spodbujati, da na zaporedje gledajo na več načinov. Npr. zaporedje trikotnih števil lahko 

opišemo kot seštevek zaporednih števil, 11  , 213  , 3216  , … in tako pridemo do 

posplošitve (Orton in Frobisher, 2005, str. 117, 118). Lee je opazoval, kako študentje pri 

predmetu elementarne algebre pridejo do algebraičnega zapisa pri reševanju vzorcev. Največji 

problem pri študentih ni videnje vzorca, ampak zaznavanje algebraičnega vidika vzorca. Ko 

so študentje prepoznali vzorec na določen način, so tega zelo težko opustili. Treba je razviti 

prilagodljivost z vzorci, zato da lahko najdemo tiste, ki vodijo k algebraični simbolizaciji 

(Zazkis in Liljedahl, 2002). 

 

V raziskavi, ki so jo izvedli Hargreaves, Threlfall, Frobisher in Shorrocks-Taylor, so učenci 

odgovarjali na vprašanja o zaporedju števil. Nekateri učenci niso podali nekega pravila 

zaporedja, vendar so ga pravilno nadaljevali. Drugi so pri vprašanju o pravilu govorili o sodih 

in lihih številih zaporedja, vendar nato zaporedja niso pravilno nadaljevali. Nekateri učenci pa 

so podali pravilo zaporedja, vendar ga nato niso znali nadaljevati po svojem pravilu. Učenci 

torej posplošujejo znotraj podanega zaporedja, ampak ne posplošijo na celotno zaporedje. Zdi 

se, da je za posploševanje danega zaporedja potrebno dvoje: najprej moramo videti nekaj več, 

kot je podano v nizu števil, torej posploševanje danega vzorca, nato pa gremo preko podanega 

niza števil, torej posploševanje zaporedja. To so posplošitve, ki jih lahko tudi drugi uporabijo, 

zato da dobijo nadaljnji člen zaporedja. To je pot k algebri (Orton in ostali, 1999, str. 79). 

 

Na podlagi raziskav APU (Assessment of Performance Unit), ki so jih opravili med letoma 

1978 in 1982, in drugih raziskav lahko rečemo, da je možen pristop k algebri preko 
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posploševanja vzorcev. Seveda z uporabo vzorcev ne odstranimo težav, ki jih imajo učenci z 

začetno algebro. Pristop z vzorci je opravičljiva pot, dokler sprejmemo njegove omejitve in 

težave ter preprečimo probleme, ki jih prinaša (Orton in ostali, 1999, str. 119, 120). 

 

1.2.8. NAMEN VZORCEV 

 

Veliko otrok in odraslih meni, da je algebra težka, predvsem zaradi abstraktnosti. Veliko 

učencem se ne zdi razumna uporaba črk pri računanju. To, da gremo iz konkretnih številk k 

veliki stopnji abstraktnosti, je za veliko učencev prezahtevno, da bi razumeli. Zato so mnogi 

iskali nove poti k algebri. Mason je opisal štiri različne poti k algebri, med katerimi je bila ena 

opisana kot izražanje splošnosti. Uporaba vzorcev je postala v zadnjih letih priljubljen način 

izražanja splošnosti (Orton in ostali, 1999, str. 104). 

 

Neformalne predstavitve so v izobraževanju nepogrešljive, saj jih učenci lažje razumejo in tudi 

delo z njimi je preprostejše. Geometrijske predstavitve imajo zelo pomembno nalogo, saj so 

jezik med naravnim jezikom in algebro. Predstavitve matematičnih objektov so torej nekakšen 

vmesnik med čisto in uporabno matematiko. Če jih primerjamo z abstraktnimi modeli, so te 

predstavitve konkretnejše, če pa jih primerjamo z realnimi objekti, so abstraktnejše. Npr. vzorec 

s pikami je konkretna predstavitev abstraktnih števil, po drugi strani pa je shematska 

predstavitev, saj ga lahko uporabimo za modeliranje konkretne situacije (Wittmann, 2005). 

Geometrijski vzorci pomagajo učencem, da razvijajo algebraično mišljenje, saj učenci delajo 

vzorce s konkretnimi objekti, kot so vžigalice, kocke ipd. Takšni vzorci pomagajo učencem, da 

premagajo začetne matematične težave in postavljajo temelj bolj formalni simbolni matematiki. 

Učenci lahko vzorce predstavijo na različne načine s simboli, tabelo, z grafom ali besedo. Tako 

bolje povezujejo različne predstavitve med seboj, kar je ključno za razvijanje in razumevanje 

funkcij (Margaret in ostali, 2007). 

 

Aktivnosti raziskovanja vzorcev so odvisne od ustrezne predstavitve matematičnih objektov. 

Lakatos je prvi opozoril na to, da morajo biti matematične teorije vedno razvite skupaj z 

objekti, na katere se nanašajo. Heinz Steinbring je v svojih raziskavah vpeljal epistemološki 

trikotnik, slika 27, iz katerega je razvidno, da učenci ne morejo dojeti matematične strukture 

zgolj na simbolni ravni. Strukture postanejo smiselne le prek nekih referenčnih kontekstov, ki 

omogočajo raziskovanje (Wittmann, 2005). 
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Slika 27: Epistemološki trikotnik (Wittmann, 2005). 
 

Vzorci so tudi primerni za motivacijo učencev. Učiteljice v Bellfieldski šoli so uporabile vzorce 

ob začetku šolskega leta. Učenec šole meni, da se je počutil bolje, ko so na začetku šolskega 

leta začeli z vzorci in je tudi užival pri pouku. Drugi učenec je povedal, da ni dober v 

matematiki in je imel zato strah pred matematiko, ko pa so začeli pouk z vzorci, je bil 

uspešnejši in se posledično bolj veselil pouka matematike. Učenci so bili pri delu z vzorci 

razporejeni tudi po skupinah, kar je pripomoglo k temu, da so se na začetku šolskega leta bolje 

spoznali (Margaret in ostali, 2007). 

 

Če analiziramo matematični učni načrt, ugotovimo, da so vzorci lahko vedno prisotni. Pri 

učenju števil, pristopu k algebri, v geometriji, v grafih, izračunih in na veliko področjih višje 

matematike so vzorci, ki lahko naredijo snov pomembnejšo. Slika 28 prikazuje, koliko snovi, ki 

se jo obravnava v šolski matematiki, vzorci poudarjajo in pojasnjujejo (Orton, 2004, str. 99). 
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Slika 28: Šolska snov, ki jo vzorci pojasnjujejo (Orton, 2004, str. 99). 
 

1.3. VZORCI IN POUK MATEMATIKE 

 

Poglavje se nanaša na prisotnost vzorcev pri predmetu matematike od 6. do 9. razreda. Najprej 

smo pregledali učni načrt 2011 in poiskali, kje vse so omenjeni vzorci. Nato smo izbrali štiri 

učbenike osmih razredov osnovne šole in jih primerjali med seboj. Navedli smo tudi uporabo 

vzorcev pri pouku matematike, kjer smo razporedili naloge po sklopih. Ob koncu poglavja pa 

smo predstavili še nekatera učna okolja z vzorci. 

 

1.3.1. VZORCI V NAŠEM UČNEM NAČRTU 

 

V učnem načrtu iz leta 1998 uporaba vzorcev od 6. do 9. razreda ni predvidena. V učnem načrtu 

iz leta 2011 je uporaba vzorcev predvidena vseskozi od 6. do 9. razreda. S pregledom učnega 

načrta smo želeli ugotoviti, pri kateri snovi je predvidena uporaba vzorcev in katere vrste 
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vzorcev, glede na objekt, naj bi uporabljali. V nadaljevanju so v razpredelnicah navedeni 

operativni cilji, ki omenjajo vzorce od 6. do 9. razreda. Cilji so razporejeni po temah in sklopih 

ter nato razvrščeni v stolpce po posameznih razredih. Razdeljeni so na obvezne in izbirne 

operativne cilje, slednji so zapisani poševno. Pod posameznimi razpredelnicami je še povzetek 

didaktičnih priporočil, ki zadevajo vzorce. Operativni cilji teme Geometrija in merjenje z 

omembo vzorcev, so zapisani v tabeli 1. 

 

Sklop: TRANSFORMACIJE 

6. razred 7. razred 
Učenci oblikujejo vzorce s premiki, vrteži in z 
zrcaljenjem. 

Učenci oblikujejo vzorce z vrteži in z 
zrcaljenjem. 

Tabela 1: Operativni cilji  teme Geometrija in merjenje. 
 

Pri didaktičnih priporočilih teme Geometrija in merjenje je zapisano, da v drugem vzgojno-

izobraževalnem obdobju učenci oblikujejo simetrične oblike in vzorce s premiki, vrteži ter z 

zrcaljenjem. Podan je tudi primer takšnih vzorcev:  (Učni načrt za 

matematiko, 2011, str. 27). 

 

V 8. in 9. razredu ni novih ciljev sklopa Transformacije, temveč se znanja tega vsebinskega 

sklopa nadgrajujejo pri obravnavi vzorcev, geometrijskih likov in teles. Podan je še primer 

uporabe transformacij pri obravnavi vzorcev: 

Primer (Učni načrt za matematiko, 2011, str. 46): V kvadratni mreži sestavljajo vzorce, 

simetrične glede na izbrani osi. 

 

Operativni cilji teme Aritmetika in algebra, ki vključujejo vzorce, so zapisani v tabeli 2. 

 

Sklop: RACIONALNA ŠTEVILA 

7. razred 
Učenci oblikujejo ali nadaljujejo dano zaporedje ulomkov. 
Sklop: REALNA ŠTEVILA 

8. razred 
Učenci oblikujejo ali nadaljujejo dano zaporedje v množici celih števil. 
Sklop: IZRAZI 

7. razred 8. razred 9. razred 
Učenci opazujejo vzorec 
in ugotovijo pravilo. 

Učenci opazujejo vzorce, 
ugotovijo pravilo in ga 
zapišejo z algebrskim izrazom. 

Učenci opazujejo vzorce, 
ugotovijo pravilo in ga 
zapišejo z algebrskim izrazom. 

Tabela 2: Operativni cilji teme Aritmetika in algebra. 
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Pri didaktičnih priporočilih teme Aritmetika in algebra je zapisano, da so lahko kot didaktični 

pristop v algebrske vsebine vzorci, pri katerih se učenci učijo posploševanja in zapisovanja 

algebrskih izrazov. Učenci naj bi vzorce najprej opazovali, nato ugotovili pravilo in ga zapisali 

z algebrskim izrazom. 

 

Podan je primer, kjer je priporočeno, da učenci v sedmem razredu samo napovejo člene vzorca, 

v osmem razredu pa zapišejo tudi n-ti člen (Učni načrt za matematiko, 2011, str. 56): Koliko 

vžigalic bi potrebovali za 10. lik (za 7. razred) in koliko vžigalic za n-ti lik (8. razred)? 

 

 

Operativni cilji teme Druge vsebine, ki vključujejo vzorce so zapisani v tabeli 3. 

 

Sklop: MATEMATIČNI PROBLEMI IN PROBLEMI Z ŽIVLJENJSKIMI 

SITUACIJAMI 

6. razred 7. razred 8. razred 9. razred 
Učenci: 
 uporabljajo različne 
oblike predstavljanja 
problemske situacije 
(vzorci, idr.); 
 matematična pravila, 
formule, definicije 
uporabijo pri reševanju 
problemov: 
- prepoznajo pravilo v 
vzorcu in ga nadaljujejo, 

- oblikujejo vzorce, 
- prepoznajo pravilo v 
številskem zaporedju, ga 
nadaljujejo in ga 
napovejo (npr. 20. člen 
zaporedja). 

Učenci: 
 raziskujejo in 
samostojno 
oblikujejo vzorce; 
 opazujejo in 
prepoznajo 
pravilo v vzorcu 
in vzorec 
nadaljujejo. 
 

Učenci: 
 samostojno 
oblikujejo vzorce; 
 opazujejo in 
prepoznajo pravilo 
v vzorcu in vzorec 
nadaljujejo; 
 prepoznajo 
pravilo v vzorcu, 
poiščejo 
posplošitev in 
zapišejo algebrski 
izraz. 
 

Učenci: 
 opazujejo in 
prepoznajo pravilo 
v številskem 
zaporedju in 
zaporedje 
nadaljujejo; 
 prepoznajo 
pravilo v 
zaporedju, 
poiščejo 
posplošitev in 
zapišejo algebrski 
izraz. 

Tabela 3: Operativni cilji teme Druge vsebine. 
 

Cilji sklopa spodbujajo povezovanje različnih vsebin in znanj ter omogočajo razvoj različnih 

kompetenc. Te cilje dosegamo pri obravnavi vsebin drugih sklopov, na primer: vzorce 

obravnavamo pri obravnavi naravnih števil ipd. Priporočeno je, da algebrske strukture 

postopoma vpeljujemo z oblikovanjem in prepoznavanjem pravil v vzorcih, predvsem 
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geometrijskih vzorcih ter s prepoznavanjem in oblikovanjem številskih zaporedij (Učni načrt za 

matematiko, 2011, str. 41). S samostojnim oblikovanjem različnih vzorcev učenci razvijajo 

ustvarjalnost. Z opazovanjem in ugotavljanjem pravilnosti pa se učijo posploševanja in 

zapisovanja algebrskih izrazov (Učni načrt za matematiko, 2011, str. 62). 

 

Podan je primer (Učni načrt za matematiko, 2011, str. 62): Spodnji trije liki so razdeljeni v 

majhne, med seboj skladne, trikotnike. Zaporedje likov nadaljujem. 

 

Koliko majhnih trikotnikov bo potrebnih za 7. lik? Koliko majhnih trikotnikov bo potrebnih za 

n-ti lik? 

 

Podan je tudi primer z zaporedji (Učni načrt za matematiko, 2011, str. 62): Števila v zaporedju 

7, 11, 15, 19, 23, … se povečujejo za štiri. Števila v zaporedju 1, 10, 19, 28, 37, … se 

povečujejo za devet. Število 19 nastopa v obeh zaporedjih. Katero je prvo naslednje število, ki 

bo nastopalo v obeh zaporedjih? Zapiši n-ti člen prvega zaporedja. 

 

Pri standardih znanja je, z omembo vzorcev, zapisan le standard v drugem vzgojno-

izobraževalnem obdobju (Učni načrt za matematiko, 2011, str. 66): Učenec oblikuje vzorce in 

številska zaporedja ter jih nadaljuje. 

 

Med dejavnostmi za razvoj matematične kompetence Sklepanje, posploševanje, abstrahiranje 

in reševanje problemov je zapisana dejavnost (Učni načrt za matematiko, 2011, str. 74): 

Opazujejo različne vzorce: številske, slikovne, algebrske in prepoznavajo pravilnosti, 

zakonitosti in posplošujejo. 

 

Cilji, ki omenjajo vzorce pri medpredmetni povezavi, so (Učni načrt za matematiko, 2011, str. 

78): 

- Učenci razvijajo ustvarjalnost, abstraktno mišljenje (uvod v algebrske vsebine).  

- Učenci opazujejo in prepoznavajo pravilo v vzorcu in ga nadaljujejo.  

- Učenci prepoznajo pravilo v vzorcu, poiščejo posplošitev in zapišejo algebrski izraz. 
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Navedenih je nekaj primerov, s katerimi dosežemo cilje (Učni načrt za matematiko, 2011, str. 

78): 

- Izrazna preiskava (likovna vzgoja, tehnika in tehnologija idr.): simetrija v naravi, zlati rez, 

slikovna zaporedja z geometrijskimi vzorci.  

- Opazovanje vzorcev in zaporedij v naravi (npr. letni časi, meseci v letu, dnevi v tednu ipd.). 

- Slikovni, geometrijski, številski, algebrski in drugi vzorci. 

 

Cilji, ki omenjajo vzorce, so zapisani pri petih sklopih učnega načrta 2011. Sklop Matematični 

problemi in problemi z življenjskimi situacijami pa lahko uporabljamo pri obravnavi vseh 

ostalih sklopov. Vzorce lahko torej uporabljamo pri vseh sklopih učnega načrta in v vseh 

razredih predmetne stopnje. 

 

Pri sklopu Transformacije zadevajo cilji uporabo geometrijskih vzorcev. Pri sklopih Racionalna 

števila in Realna števila je predvidena uporaba številskih vzorcev. V sklopu Izrazi so omenjeni 

geometrijski vzorci. Pri sklopu Matematični problemi in problemi z življenjskimi situacijami so 

prav tako omenjeni geometrijski in številski vzorci. Operacijski vzorci niso nikjer omenjeni. 

 

1.3.2. VZORCI V NAŠIH UČBENIKIH 

 

V učbenikih, ki se uporabljajo na predmetni stopnji v osnovni šoli, ni prav veliko nalog ali 

razlag, pri katerih bi bili uporabljeni vzorci. Razlog lahko iščemo v tem, da v učnem načrtu iz 

leta 1998 ni omenjena uporaba vzorcev pri obravnavi snovi, kot smo videli v predhodnem 

poglavju. 

 

V primerjavi smo izbrali učbenike osmega razreda, saj je v osmem razredu veliko algebre, kjer 

je uporaba vzorcev pogosta. Primerjali smo štiri učbenike osmih razredov, in sicer: Presečišče 8 

(Strnad in ostali, 2004), Svet matematičnih čudes 8 (Cotič in ostali, 2006), Kocka 8 (Dornik in 

ostali, 2004) in Matematika 8 (Hernja in Radosavljević, 2004). Najprej smo primerjali 

obravnave snovi, kjer so vključeni vzorci. Pri primerjavi nas je zanimalo, kakšni vzorci so 

uporabljeni pri obravnavi v vsakem učbeniku. Sledi pregled nalog z vzorci, ki se pojavljajo v 

posameznih učbenikih. Namen pregleda je ta, da ugotovimo, koliko nalog z vzorci je v vsakem 

učbeniku ter kakšne vrste vzorcev, glede na objekt, so pogostejše. 
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1.3.2.1. PRIMERJAVA OBRAVNAVE Z VIDIKA VZORCEV 

 

Razlaga snovi z uporabo vzorcev v učbenikih ni pogosta. Izbrali smo razlago treh snovi in sicer: 

uvod v potence, kvadriranje in uvod v izraze s spremenljivkami. Vsaka snov je vsaj v enem 

učbeniku obravnavana z vzorci. Razlage z vzorci smo nato primerjali glede na izbrane kriterije. 

Prva dva kriterija zadevata vrsto vzorca: objekt vzorca in način širjenja vzorca. Pri kriterijih 

nadaljevanje, napovedovanje in posploševanje vzorca smo pregledali ali razlaga vsebuje, 

sprašuje po nadaljevanju, napovedovanju in posploševanju vzorca. V nadaljevanju 

predstavljamo razlage v učbenikih vsake snovi. Ob koncu pa je podana primerjava vzorcev. 

 

Potence 

V učbeniku Matematika so potence uvedene z nalogo (Hernja in Radosavljević, 2004, str. 66): 

Koliko lističev ima drevo, ki sledi zaporedju danih treh dreves? 

 

 

Učenci narišejo drevo, ki je četrto po vrsti. V ugotovitvi je zapisano pravilo, do katerega pridejo 

s premislekom. Sledi slika četrtega drevesa, pod vsakim drevesom je zapisan izračun. 

 

Drugi del naloge se glasi: 

Koliko lističev ima v prejšnjem zaporedju drevesce, ki je 7. po vrsti? 

Učenci pri tem vprašanju ne rišejo drevesca, ampak izračunajo število listov po pravilu, ki so ga 

premislili. 

Sledi še tretji del naloge: 

V čem se razlikujeta naslednji drevesci? Kaj imata skupnega? 
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Učenci ugotovijo, da je prvo drevo drugo v zaporedju dreves z dvema vejama, drugo drevo pa 

je drugo v zaporedju dreves s tremi vejami. Ker se v izračunih množijo ista števila, se zapis 

poenostavi s potenco. Sledi zapis n faktorjev. 

 

V Presečišču je uvod v potence strip. Sledi zapis nekaj primerov. Prikazan je zapis potence ter 

razlaga, kaj je osnova in eksponent. Kvadrat in kub sta predstavljena s sliko. Nato je v okvirčku 

zapisan obrazec (Strnad in ostali, 2004, str. 128). 

 

Potence so v učbeniku Svet matematičnih čudes predstavljene z nalogo (Cotič in ostali, 2006, 

str. 36): 

Število mikroorganizmov vrste Streptococcus lactis se v mleku s temperaturo 34 °C podvoji 

vsake pol ure. V teh razmerah imajo v laboratoriju 2 mikroorganizma te vrste. Koliko jih bo čez 

pol ure, 1 uro, 2 uri? 

Čas v h 
2
1  1 

2
11  2 

Število 
mikroorganizmov 

422   8222   162222   3222222   

 

Sledi krajši zapis zmnožka naloge s potenco. Prikazano je, kako zapišemo potenco, zapisana je 

tudi splošna formula. 

 

V Kocki so potence predstavljene z nalogo (Dornik in ostali, 2004, str. 82): 

Vsaka izmed 7 družin ima po 7 mačk. Vsaka mačka poje na dan 7 miši, vsaka miš pa 7 klasov. 

Iz vsakega klasa bi zraslo 7 meric žita. Koliko meric žita prihranijo mačke na dan? Kako bi 

izraz zapisali drugače? 

 

Najprej je prikazan izračun naloge ter zapis krajšega izraza in zapis potence. Obrazložena sta 

pojma potenca in potenciranje. Sledijo primeri ter obrazec. 

 

Kvadriranje 

Kvadriranje je v učbeniku Matematika obravnavano z uporabo vzorcev. Najprej je zastavljen 

problem (Hernja in Radosavljević, 2004, str. 82): 

Dejan stanuje v ulici na strani z lihimi števili. Deja mu je zastavila naslednjo nalogo: Izračunaj 

vsoto prvih dveh lihih števil, nato vsoto prvih treh lihih števil, nato prvih štirih lihih števil. Kaj 

opaziš? 
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Sledi zapis ugotovitve, ki je prikazan tudi z vzorcem pik ter zapis kvadratov števil: 

 

 

Obrazložena sta pojma kvadrat in kvadriranje. Sledi zapis ugotovitve o vzorcu: Ugotovili smo, 

da če seštejemo prvi dve lihi števili, dobimo vsoto 4, ki se da zapisati kot potenca števila 2 s 

stopnjo 2. Podobne so ugotovitve za naslednja tri liha števila in n lihih števil. Zapisano je 

zaporedje kvadratnih števil, ki je prikazano z vzorcem s pikami. 

 

V učbeniku Svet matematičnih čudes je kvadriranje predstavljeno z nalogo šahovskega polja z 

enakim številom belih in črnih kvadratnih polj, kjer jih je 8 nameščenih po dolžini in širini. 

Sledi izračun vseh polj in s tem obrazložitev pojmov kvadrat in kvadriranje. Kvadrat je tudi 

zapisan, označeno je, kaj je osnova in eksponent. Sledi zapis obrazca za kvadratna števila in 

nekaj rešenih primerov. Ob strani so zapisani kvadrati od 1 do 20 (Cotič in ostali, 2006, str. 52). 

 

Uvod v kvadriranje je v učbeniku Presečišče strip s sliko tangrama. Deklica v stripu pisno 

množi, fant pa zna kvadrate števil na pamet. Učenci premislijo, kaj želi fant povedati z besedo 

kvadrat. Sledi pojasnitev pojmov kvadrat in kvadriranje ter zapis kvadrata z oznako eksponenta 

in osnove. V okvirčku je zapisano pravilo kvadriranja za pozitivna in negativna števila (Strnad 

in ostali, 2004, str. 108). 

 

V Kocki je kvadriranje obravnavano z nalogo (Dornik in ostali, 2004, str. 95): 

Vhod pred hišo je kvadratne oblike. Tlakovati ga želimo s kvadratnimi ploščicami. Če v eno 

vrsto položimo tri, potrebujemo za cel kvadrat devet ploščic. Koliko ploščic bi potrebovali, če 

bi jih v eno vrsto položili 7? Koliko ploščic bi potrebovali, če bi v eno vrsto položili a ploščic? 

Sledi izračun kvadrata za 7 in a ploščic ter obrazložitev pojmov kvadrat in kvadriranje. Na 

koncu pa je zapisano pravilo. 
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Izrazi s spremenljivkami 

V Kocki so izrazi predstavljeni z nalogo (Dornik in ostali, 2004, str. 119): 

Žiga je sestavljal kocke v nize. Na začetku in na koncu vsakega niza sta vedno črni kocki. Vmes 

je postavljal sive kocke tako, da je v vsakem nizu ena siva kocka več. Koliko črnih kock je v 

vsakem nizu? Koliko sivih kock je v vsakem nizu? Koliko sivih kock je v poljubnem nizu? Kako 

zapisati število vseh kock v poljubnem nizu? 

 

 

Učenci opazijo, da se število črnih kock ne spreminja, število sivih pa se spreminja. Na osnovi 

tega je razložena spremenljivka. Število sivih kock je označeno s črko n, sledi zapis izraza. 

 

Učbenik Svet matematičnih čudes uvaja spremenljivko z nalogo, kjer je najprej izračun 

številskega izraza, v drugem delu naloge pa sledi (Cotič in ostali, 2006, str. 107): 

Naslednji dan je za mamin rojstni dan nameravala kupiti tri rdeče vrtnice, štiri bele nageljne in 

meter traku za dekoracijo. Ker ni poznala cen, je sestavila izraz s spremenljivkami. Ceno 

vrtnice je pomenil x, ceno nageljna y in ceno metra traku z. 

Sledi zapis izraza in izračun. 

 

V Presečišču je najprej zapisano, kje učenci uporabljajo spremenljivke: v računskih zakonih, 

geometrijskih obrazcih in zapisih števil. Spremenljivka je nato definirana kot (Strnad in ostali, 

2004, str. 146): Vsak simbol, namesto katerega lahko vstavimo poljubno število. Sledi primer 

ter zapis in definicija izraza s spremenljivko. 

 

V učbeniku Matematika je zapisano, kaj je izraz. Sledi obrazložitev številskega izraza in izraza 

s spremenljivkami. V zgledu je izračunan izraz s podanimi vrednostmi spremenljivk. Sledi 

zgled, kjer morajo učenci prepoznati izraze s spremenljivkami. Ob koncu pa je pojasnjen pojem 

spremenljivke (Hernja in Radosavljević, 2004, str. 102–104). 
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V tabeli 4 predstavljamo primerjavo vzorcev v učbenikih, glede na prej opisane kriterije. 

 

Kriterij 
Vrsta vzorca 

Učbenik 
objekt način širjenja 

Nadaljevanje Napovedovanje Posploševanje

Matematika geometrijski 
operacijski 

Kvadratno 
oz. 
eksponentno 

da da da 

Presečišče / / / / / 
Svet 
matematičnih 
čudes 

operacijski Kvadratno 
oz. 
eksponentno 

da ne da 

Kocka geometrijski kvadratno 
linearno 

da ne da 

Tabela 4: Primerjava obravnave vzorcev v učbenikih. 
 

Iz tabele 4 je razvidno, da pri nobeni snovi niso uporabljeni številski vzorci. Pogosto je 

kvadratno širjenje. Razlog za takšne rezultate vidimo predvsem pri izbiri snovi. Opazimo tudi, 

da se napovedovanje ne uporablja, razen v učbeniku Matematika. Pri nalogi z drevesi v 

Matematiki in pri nalogi tlakovanja s ploščicami v Kocki, morajo učenci zapisati sedmi člen 

zaporedja. V obeh primerih je to bolj nadaljevanje vzorca, kot napovedovanje, saj ga lahko 

učenci zlahka narišejo. Vendar je v učbeniku Matematika poudarjeno, da morajo učenci sedmi 

člen poiskati brez risanja vzorca, zato smo to upoštevali kot napovedovanje vzorca. 

 

1.3.2.2. PREGLED NALOG Z VZORCI 

 

V poglavju predstavljamo pregled nalog z vzorci, ki so v štirih učbenikih za osme razrede. Pri 

pregledu nalog nas je najprej zanimalo, koliko nalog z vzorci je v vsakem učbeniku. Ugotoviti 

pa smo želeli tudi število nalog v vsakem učbeniku glede na objekt vzorca. V nadaljevanju 

predstavljamo najprej naloge z vzorci, ki so razdeljene po sklopih učnega načrta. Sledijo 

preglednice z ugotovitvami. 

 

Pri sklopu geometrijski pojmi razdelimo naloge na štiri dele: večkotniki, krog, Pitagorov izrek 

ter kvader in kocka. Pri večkotnikih je nekaj nalog v Kocki in Matematiki. Učenci v nalogah 

odkrivajo lastnosti večkotnikov z uporabo vzorcev. 
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Primer naloge (Dornik in ostali, 2004, str. 49): 

V tabeli so zapisani nekateri večkotniki. Skiciraj jih. Pri vsakem izberi stranico. Preštej število 

sosednjih in nesosednjih stranic in dopolni tabelo. Kaj ugotoviš? 

Ime večkotnika Število sosednjih stranic Število nesosednjih stranic 
Trikotnik   
Štirikotnik   
Petkotnik   
Šestkotnik   
   
n-kotnik   

 

Naloge z vzorci so pri obravnavi snovi kroga v Kocki, Presečišču in Matematiki. V Kocki je 

naloga, kjer učenci ugotovijo odvisnost ploščine krožnega izseka od polmera kroga pri danem 

istem središčnem kotu. Naloga v Matematiki je podobna nalogi v Kocki. 

Zanimiva je naloga v Presečišču (Strnad in ostali, 2004, str. 257): 

Izračunaj ploščino papirja, ki gre v izgubo, ko izstrižemo kroge iz kvadrata s stranico 0,8 cm. 

Koliko %  papirja gre v izgubo? 

 

 

Naloge s Pitagorovem izrekom so samo v Presečišču. Pri nalogi učenci rišejo Pitagorejski polž. 

S Pitagorovim izrekom lahko narišeš korene naravnih števil kot daljico (Strnad in ostali, 2004, 

str. 265). 

a) Riši polža, dokler se trikotniki ne začno prekrivati. 
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b) Nariši drugega polža, pri katerem je vsaka naslednja kateta za 1 cm daljša od prejšnje, 

dokler se trikotniki ne začno prekrivati. Izračunaj dolžine hipotenuz. Začni tako, kot kaže slika. 

 

 

Pri drugi nalogi učenci nadaljujejo zanimive izračune (Strnad in ostali, 2004, str. 272). 



222

222

222

200200120020002001

2020120200201

22122021







 

 

Naloga z vzorci pri snovi Kvader in Kocka je zgolj ena, v Matematiki (Hernja in Radosavljević, 

2004, str. 263): 

Kocko z robom ene enote – 1e imenujemo enotska kocka. Z enotskimi kockami sestavi večje 

kocke z robovi: 2e, 3e, 4e, … 

 

 

Pri obravnavi snovi Realna števila so naloge z zaporedji, kjer morajo učenci dopolniti, 

nadaljevati, ali ugotoviti pravilo zaporedij celih in racionalnih števil. Največ primerov je v 

učbenikih Svet matematičnih čudes in Presečišče, znatno manj pa v ostalih dveh. Snov je ena 

izmed redkih kjer imajo vsi učbeniki naloge. 

 

Primer naloge (Dornik in ostali, 2004, str. 15): 

Dopolni zaporedje celih števil. 

a) 5, 4, 3,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   , -5 

b) -8, -6, -4,   ,   ,   , 4 

c) -34, -29, -24,   ,   ,   ,   ,   ,   , 11 
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Naloge snovi Računske operacije s celimi in racionalnimi števili so le v Kocki in Presečišču. V 

Kocki je zanimiva naloga (Dornik in ostali, 2004, str. 38): 

Zajček skače po nekem pravilu. Najprej en meter naprej, nato pol metra nazaj, nato četrt metra 

naprej in zopet osmino metra nazaj. 

 

a) Kako daleč od izhodišča bo po četrtem skoku? 

b) Po katerem skoku je zajček najmanj oddaljen od izhodišča? 

(A) Po prvem skoku. 

(B) Po drugem skoku. 

(C) Po tretjem skoku. 

(Č) Po četrtem skoku. 

(D) Ne morem odgovoriti. 

 

V Presečišču je naloga, kjer učenci nadaljujejo račune s celimi števili in tako ugotovijo pravila 

računanja s celimi števili. Primer naloge (Strnad in ostali, 2004, str. 61): 

Nadaljuj začete račune. Primerjaj rezultate prve preglednice z rezultati druge. Kaj opaziš? 









)3()5(

)2()5(

)1()5(
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Največ nalog sklopa Potenc je v Presečišču, manj v Svet matematičnih čudes in Matematiki. 

Veliko nalog je takšnih, da učenci nadaljujejo zaporedje potenc. V Presečišču so naloge s 

kvadratnimi koreni, kjer učenci izračunajo kvadratne korene vzorca. 

Primera (Strnad in ostali, 2004, str. 114): 
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Kako gre naprej? 
Preizkusi tako, da izračunaš kvadratne korene. 

11115556

111556

1156

16

 

 

Na kaj postaneš pozoren? 

3531

231

11







 

 

V učbeniku Svet matematičnih čudes so naloge z vzorci obravnavane pred potencami kot 

matematični problemi. Vsaka naloga ima več podnalog, kjer je najprej, na primer, vzorec s 

pikami (Cotič in ostali, 2006, str. 34): 

Maja je oblikovala zaporedje vzorcev. V prvem vzorcu je bila ena kroglica, v drugem so bile tri, 

v tretjem je bilo šest, v četrtem pa deset kroglic. 

a) Koliko kroglic bi bilo v petem vzorcu tega zaporedja? Nariši ta vzorec. 

b) Koliko kroglic bi bilo v desetem vzorcu tega zaporedja? 

 

 

Nato učenci preštejejo, koliko palčk lahko postavimo v posamezen vzorec: 

Jan je uporabil Majino zaporedje in postavil enako dolge palčke, kot vidimo na skici. 

c) Koliko palčk bi postavil v petem vzorcu zaporedja? 

č) Koliko palčk bi postavil v desetem vzorcu zaporedja? 
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Sledi še preštevanje trikotnikov v istem vzorcu: 

Ana je v posameznem vzorcu zaporedja preštela enakostranične trikotnike, katerih stranica je 

predstavljena s palčko. V prvem vzorcu ni nobenega takega trikotnika, v drugem je eden, v 

tretjem so štirje, v četrtem jih je devet. 

d) Koliko takih trikotnikov bi bilo v petem vzorcu? 

e) Koliko bi jih bilo v desetem vzorcu? 

 

Rok je opazil, da so v vzorcih tudi večji enakostranični trikotniki, ki jih oblikujejo palčke. Če ni 

štel le enakostraničnih trikotnikov, katerih stranica je predstavljena z eno palčko, jih je naštel 

več. V prvem vzorcu ni trikotnikov, v drugem eden, v tretjem jih je pet, v četrtem pa trinajst. 

 

f) Koliko trikotnikov bi bilo v petem vzorcu? 

g) Koliko trikotnikov bi bilo v šestem vzorcu? 

 

V sklopu Izrazi je največ nalog v Kocki, kjer so naloge z različnimi geometrijskimi vzorci 

(Dornik in ostali, 2004, str. 122): 

Nejc je s sivimi in črnimi krogci sestavil različne vzorce, ki si sledijo po nekem pravilu. Po 

istem pravilu sestavi še 4. in 5. vzorec in izpolni tabelo. 

 

 

V učbeniku Matematika je naloga, ki vključuje tudi večkotnike (Hernja in Radosavljević, 2004, 

str. 117): 

Kako bi s pomočjo izrazov zapisali zakonitosti v danih situacijah? 
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Na koliko trikotnikov lahko razdelimo n-kotnik, če se trikotniki ne smejo prekrivati in so oglišča 

trikotnikov oglišča n-kotnika? 

 

 

Pri snovi funkcij so naloge v Presečišču. Naloge z vzorci so pri odvisnih količinah, kjer na 

primer, učenci nadaljujejo preglednico in nato zapišejo predpis, ki povezuje obe količini (Strnad 

in ostali, 2004, str. 209): 

Prepiši preglednico v zvezek in jo nadaljuj. Opiši računski predpis, ki povezuje obe količini. 

Število zabojev 1 2 3 4 
Vrednosti zabojev v SIT  300 600 900 1200

 

Naloge, ki vključujejo vzorce sklopa Enačbe in neenačbe, so narejene s tabelnim prikazom 

enačbe. V nalogah je uporabljen operacijski vzorec. 

 

V sklopih Premo in obratno sorazmerje in Obdelava podatkov ni nalog, ki bi vključevale 

vzorce. 

 

Tabela 5 prikazuje število nalog z vzorci v vsakem učbeniku razvrščenih po sklopih. Vsaka 

podnaloga (npr. a, b, c) je v razpredelnici šteta posamezno. Iz vrstice skupaj, kjer so števila 

nalog sešteta, lahko razberemo v katerem učbeniku je največ nalog z vzorci. 

 

Učbenik 

 
Sklop 

Kocka Presečišče Svet 
matematičnih 
čudes 

Matematika 

Geometrijski pojmi:  
- Večkotniki 2 / / 4
- Krog 1 2 / 1
- Pitagorov izrek / 5 / /
- Kvader in kocka / / / 1

Realna števila 5 18 24 3
Računske operacije s celimi in 
racionalnimi števili 

5 4  



  

44 

Potence / 18 13 4
Izrazi 9 / / 1
Premo in obratno sorazmerje / / / /
Funkcija / 5 / /
Enačbe in neenačbe / 4 4 1
Obdelava podatkov / / / /

Skupaj 22 56 41 15
Tabela 5: Število primerov v učbenikih. 
 

Tabela 6 prikazuje število nalog z vzorci, glede na objekt vzorca, v vsakem učbeniku. 

 

Vrsta vzorca glede na objekt  
Učbenik Številski Geometrijski Operacijski

Kocka 10 12 /

Presečišče 29 4 23

Svet matematičnih čudes 24 13 4

Matematika 4 7 4
Tabela 6: Število vzorcev glede na objekt v učbenikih. 
 

1.3.3. UPORABA VZORCEV PRI POUKU 

 

V teoretičnem delu smo povedali, da se lahko vzorci uporabljajo pri večini snovi, ki se jo 

obravnava v osnovni šoli. V nadaljevanju predstavljamo nekaj nalog, ki jih lahko uporabimo pri 

pouku, kot uvod v snov ali vajo. Naloge so namenjene za 6. do 9. razrede osnovne šole. V 

osnovi ločimo dva tipa nalog z vzorci, in sicer tiste, kjer se učenci učijo dela z vzorci ter tiste, 

kjer uporabimo vzorce za učenje drugih snovi. Naloge so zato razdeljene na dve poglavji, v 

vsakem poglavju pa so naloge ločene po sklopih. 

 

1.3.3.1. UČENJE DELA Z VZORCI 

 

Sklop: ŠTEVILA 

Pri celih in racionalnih številih so najpogostejše naloge z zaporedji, kjer učenci nadaljujejo ali 

dopolnijo zaporedje števil: 

1. Nadaljuj Fibonaccijevo zaporedje: 1, 1, 2, 3, 5, 8, … Zapiši poljubni dve števili ter nato 

nadaljuj nekaj členov Fibonaccijevega tipa zaporedja. 
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Učenci nadaljujejo Fibonaccijev tip zaporedja z racionalnimi števili: 

2. Nadaljuj zaporedji 2
1 , 2

1 , 1, 2
11 , … in 3

1 , 2
1 , 6

5 , ... 

 

Naloga z zaporedji: 

3. Zapiši številsko zaporedje za vzorec, prikazan na sliki. 

 

 

Pri obratni nalogi, ki bi bila mogoče za nekatere učence težja, bi učencem podali številsko 

zaporedje, na primer, 4, 6, 8, 10, ... Učenci bi zaporedje predstavili z uporabo ploščic. 

 

Sklop: POTENCE 

Učenci raziščejo zaporedje potenc: 

1. Podano je zaporedje: 19 , 29 , 39 , … 

Kolikšna bo vrednost enic petnajste potence števila 9, torej 159 ? 

 

Učenci ugotovijo, da so enice števili 9 ali 1, ugotovitve zapišejo v tabelo (New Jersey 

Mathematics Curriculum Framework, str. 358). 

 

Naloga s fraktalom: 

2. Koliko sivih trikotnikov je v desetem in dvajsetem členu? 

 

 

Naloga s kvadrati Fibonaccijevega zaporedja: 

3. Nadaljuj vzorec vsote kvadratov zaporednih členov Fibonaccijevega zaporedja v tabeli. 

Ugotovi, kako so izračuni v tretjem stolpcu povezani s Fibonaccijevem zaporedjem (Centre for 

Education in Mathematics and Computing, str. 20). 
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Kvadrati Fibonaccijevega 
zaporedja 

Seštevek  

21  1 11  
22 11   2 21  

222 211   6 32   
2222 3211   15 53   

 

Sklop: IZRAZI 

Naloge z linearnim širjenjem (Orton in ostali, 1999, str. 213–219): 

1. Na karo papir nariši sklenjene lomljenke po črtah. Označi notranje in zunanje kote. Poišči 

povezavo med številom zunanjih in notranjih pravih kotov. 

 

 

2. Na karo papir nariši kvadrate različnih velikosti. Znotraj kvadrata nariši križ. Raziskuj odnos 

med dolžino kvadrata in obsegom križa. 

 

 

3. Raziskuj odnos med dolžino paralelograma in številom prečrtanih kvadratkov. 
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4. Določi število ploskev, ki jih vidiš v vsakem členu vzorca. Koliko ploskev bi videl pri 30. 

členu vzorca? Koliko ploskev bi videl pri n-tem členu vzorca? 

 

 

Naloga z uporabo barv v geometrijskem vzorcu: 

5. Nariši tretji člen zaporedja. 

 

Koliko bo sivih kvadratkov pri 10.členu zaporedja? 

Koliko bo belih kvadratkov pri 10. členu zaporedja? 

Koliko bo vseh kvadratkov pri 10. členu zaporedja? 

Kako dobimo n-ti člen? 

 

Naloga s kvadratnim širjenjem (Orton in ostali, 1999, str. 214): 

6. Raziskuj število vžigalic spirale glede na dolžino stranice posamezne spirale. 

 

 

Naloga s Fibonaccijevem zaporedjem: 

7. Nadaljuj zaporedje po vzorcu Fibonaccijevega zaporedja, če sta prvi dve števili a in b. 

 

Učenci seštevajo izraze in dobijo zaporedje a, b, ba  , ba 2 , … Zapišejo nekaj členov 

zaporedja. Nato lahko namesto a in b vstavijo poljubni vrednosti in preverijo, če je zaporedje 

pravilno (Centre for Education in Mathematics and Computing, str. 38). 
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Naloge lahko vsebujejo tudi bolj vsakdanje situacije (Patterns and Relations, str. 53): 

8. Koliko ljudi lahko sedi pri osmih mizah? Koliko ljudi lahko sedi pri 50. mizah? Koliko jih 

lahko sedi pri n-tih mizah? 

 

 

1.3.3.2. UPORABA VZORCEV ZA UČENJE DRUGE SNOVI 

 

Sklop: GEOMETRIJSKI POJMI 

Učenci nadaljujejo vzorce z enakostraničnimi trikotniki in romboidi (Similarity, Congruency, 

and Transformations, str. 16): 

1. Nadaljuj zaporedje likov. 

Opazuj dolžino stranice in ploščino nastalega lika v zaporedjih. 

 

 

Naloga s ploščino kvadrata: 

2. Nadaljuj zaporedje kvadratov z dolžinami stranic 1, 2, 3, 4 cm ... 

 

Določi ploščino tretjega člena zaporedja, če veš, da je ploščina malih kvadratkov 1 cm2. Zapiši 

ploščino n-tega člena. 
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Naloga s prepoznavanjem in ploščino likov trikotnika, paralelograma in trapeza: 

3. Nadaljuj vzorec. Poimenuj nastale like in jih opiši. Izračunaj ploščine likov, če veš, da je 

dolžina stranice prvega člena 4 enote. 

 

 

Naloga s ploščino trikotnika: 

4. Razišči, kako se spreminja ploščina trikotnika, če povečujemo višino na c za eno enoto (en 

kvadratek), stranica c pa ostane ista (New Jersey Mathematics Curriculum Framework, str. 

360). 

 

 

Učenci rešijo naslednjo nalogo z uporabo računalnikov: 

5. V Geogebri nariši razporeditev likov, kot je prikazano na slikah: 

 



  

50 

Lik nato kopiraj in z njim poskusi tlakovati ravnino. Kaj ugotoviš? 

 

Ugotovijo, da ravnine ni mogoče tlakovati z vsakim likom. S pravilnimi tlakovanji, lahko 

učenci ugotovijo vsote notranjih kotov pravilnih večkotnikov. Ugotovijo lahko različne 

lastnosti npr. da pravilni šestkotnik sestavlja šest enakostraničnih trikotnikov ipd. 

Nalogo lahko rešijo tudi z uporabo papirja z mrežo pik, ki so različno razporejene za risanje 

trikotnikov, kvadratov itd. Npr. mreža za risanje trikotnikov, šestkotnikov: 

 

 

Naloga s krogi: 

6. Nadaljuj vzorec z rožami. 

 

V kakšni medsebojni legi so krogi v posamezni roži? Sredina in listi rože so krogi z istim 

polmerom. Koliko listov lahko nanizamo okoli sredine, ne da bi se prekrivali? Jih lahko 

nanizamo več? 

 

Naloga s površino kocke: 

7. Arhitekt izdeluje maketo stolpov iz kock. Najprej naredi stolp iz ene kocke, nato drugi stolp 

iz dveh kock itd. Vse vidne površine stolpa pobarva. Kolikšno površino je pobarval pri četrtem 

stolpu? Kolikšno površino je pobarval pri desetem stolpu? 
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Sklop: TRANSFORMACIJE 

Naloga s prepoznavanjem transformacije: 

1. Podanih je nekaj vzorcev, kjer se ponavlja obarvan lik. Nadaljuj vzorec. Katero preslikavo si 

uporabil? 

 

 

 

Naloga s prepoznavanjem transformacije (Wallpaper Patterns): 

2. Poišči ponavljajoči člen vzorca ter opiši, katere transformacije so uporabljene pri nastajanju 

vzorca. 

 

 

Zanimiva bi bila obratna naloga, kjer si učenci sami izmislijo vzorec, z uporabo usvojenih 

znanj. Vzorec lahko nato opiše drugi učenec. 

 

Sklop: ŠTEVILA 

Naloga z decimalnimi števili: 

Nadaljuj vzorec z uporabo računala. 



3333333,09:3

2222222,09:2

1111111,09:1
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Veliko učencev bo tako zavzetih pri delu, da bodo pri izračunu 9:9  podali rezultat 9999999,0  

namesto 1. Učence opozorimo, da lahko 9:1  zapišemo kot 9
1  in da v bistvu računajo z ulomki. 

Ugotoviti bi morali, da izračuni decimalnih števil pri večjih številih niso potrebni, saj npr. 

9
1

9
10 19:10  , torej bo decimalno število 1111111,1 . 

Podobni vzorci nastanejo pri deljenju drugih števil, npr. pri številu 11: 



2727272,011:3

1818181,011:2

0909090,011:1





 

Nato uvedemo ponavljanje decimalk ter zapis ponavljajočih decimalk (Centre for Education in 

Mathematics and Computing, str. 9, 10). 

 

Sklop: RAČUNSKE OPERACIJE 

Pri računskih operacijah največkrat uporabimo operacijske vzorce. Na primer, pri množenju 

celih števil: 

1. Nadaljuj vzorec. 



2)1(2

002

212

422






 

Ugotovijo pravilo za množenje celih števil. 

 

Pri deljenju decimalnega števila s potencami števila 10: 

2. Nadaljuj vzorec. 



23,1100:123

3,1210:123




 

Učenci nato ugotovijo pravilo. Takšne vzorce lahko naredimo za še veliko drugih operacij in 

števil. 

 

Učenci lahko vadijo uporabo računala in tudi računske operacije, tako da odkrivajo zanimive 

vzorce števil (vir: Bautista): 
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3. Nadaljuj vzorec. 

 



12321111111

1211111

111






 

 

4. Nadaljuj vzorec. 



888859987

8886998

88799

8890






 

 

Sklop: FUNKCIJA 

1. Podane so vrednosti x in y. Dopolni urejene pare v tabeli: 

x 2  1  0 1 2 
y 4  2  0 2 4 
(x,y) ( 2 , 4 )     

Točke nariši v koordinatni sistem ter nadaljuj vzorec za nekaj členov v obe smeri. Opiši vzorec 

in poišči formulo, ki povezuje vrednosti x in y. 

 

2. Zapiši odnos med številom kock in številom kvadratnih ploskev. Ali bo graf linearen? Nariši 

graf. S pomočjo grafa napovej, koliko ploskev bo imel člen narejen iz 10, 100 kock. 

 

 

1.3.4. UČNA OKOLJA Z VZORCI 

 

Wittmann (2005) navaja naslednje pomembne prvine učnega okolja: 

- predstavlja osrednje cilje, kontekste in načela poučevanja matematike na določeni ravni; 

- povezano je s pomembnimi matematičnimi vsebinami, postopki in procesi preko te ravni in 

je bogat vir matematičnih aktivnosti; 

- je fleksibilno in ga je mogoče prilagoditi za posebne pogoje v razredu; 

- vključuje matematične, psihološke in pedagoške vidike poučevanja matematike in tako tvori 

bogato polje za empirično raziskovanje. 
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Namen učnih okolij je povezati prakso osnovnih znanj z raziskovanjem vzorcev. V 

nadaljevanju bodo prikazana nekatera tipična učna okolja iz dveh del, tj. Das kleine 

Zahlenbuch, ki je napisano za poučevanje matematike v vrtcih, ter učbenik Das Zahlenbuch za 

prve štiri razrede osnovne šole (Wittmann, 2005). 

 

VZORCI Z GUMBI 

Knjiga Das kleine Zahlenbuch vsebuje igro, kjer so zaporedja sivih in črnih gumbov, ki sledijo 

nekemu pravilu, slika 29. Otroci morajo slediti temu pravilu. Raziskovalci so ugotovili, da 

otroci potrebujejo veliko časa, da razumejo, kaj pomeni upoštevati pravilo. Otroci si radi tudi 

sami izmišljujejo vzorce, vendar pogosto spremenijo pravilo med igro. Konstrukcija zaporedja 

po nekem pravilu je osnova matematike. Zaporedja bi se morala zato pojavljati v celotnem 

učnem načrtu (Wittmann, 2005). 

 

 
Slika 29: Serija gumbov (Wittmann, 2005). 
 

SODA IN LIHA ŠTEVILA 

V času Pitagore je grška aritmetika doživela obdobje imenovano  – aritmetika, ki jo 

upoštevamo kot zibelka aritmetike.  je beseda za majhne kamne, ki so jih uporabljali za 

predstavljanje števil in razredov števil. Soda števila so predstavljali z dvojnimi vrstami kamnov, 

liha pa z dvojnimi vrstami in še enim kamnom. Na podoben način lahko na karton natisnemo 

kroge, ki jih učenci združujejo in tvorijo vsote, slika 30. Soda števila predstavimo z dvojno 

vrsto krogov, liha pa z dvojno vrsto in posameznikom. Učenci lahko dokažejo, da je seštevek 

dveh sodih števil vedno sod, seštevek dveh lihih števil vedno sod in seštevek lihega in sodega 

števila vedno lih. Učenci spoznajo, da pri dveh sodih številih ni posameznega kroga, pri dveh 

lihih številih posamezni krog tvori par, pri sodem in lihem številu pa se ohrani posamezen krog. 

Vzorec krogov je dobro uvajanje v formalne dokaze v algebri (Wittmann, 2005). 
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Slika 30: Krogi lihih in sodih števil (Wittmann, 2005). 
 

ARITMETIČNI REBUSI (ARITHMOGONS) 

Aritmetični rebus je geometrična oblika z dodanimi števci, slika 31. 

 

 
Slika 31: Aritmetični rebus s števci. 
 

Trikotnik je razdeljen na tri območja. Pri rebusu velja, da je seštevek pik v sosednjih poljih 

znotraj trikotnika enak številu ob zunanjemu polju ustrezne strani trikotnika. Rebus omogoča 

različne probleme. Podana imamo lahko notranja števila, zunanja števila pa dobimo s 

seštevanjem. Lahko imamo podano eno število ali dve števili znotraj trikotnika oz. eno število 

ali dve števili zunaj trikotnika, izračunamo pa manjkajoča števila s seštevanjem in 

odvzemanjem. Lahko pa imamo podana samo zunanja števila in moramo določiti števila v 

notranjih poljih. Učenci naj najprej rešijo nekaj primerov. S primerjanjem seštevkov zunanjih in 

notranjih števil odkrijejo, da je vsota zunanjih dvakrat večja od vsote notranjih števil. Nato 

odštejejo zunanje število od seštevka notranjih števil in dobijo notranje število, ki leži nasprotno 

zunanjemu številu. Z združitvijo obeh primerjanj lahko dobimo notranja števila iz podanih 

zunanjih števil (Wittmann, 2005). 

 

Aritmetične rebuse lahko sestavimo v nalogo z vzorci, kot prikazuje slika 32. Učenci dopolnijo 

manjkajoče dele rebusa in nadaljujejo vzorec. 
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Slika 32: Aritmetični rebus z vzorci. 
 

Aritmetične rebuse lahko uporabimo tudi pri obravnavi linearnih enačb, slika 33. Naloga je zelo 

dobra za iskanje in zapisa enačbe (Wittmann, 2005). 

 

 
Slika 33: Aritmetični rebus z linearno enačbo (Wittmann, 2005). 
 

Rebuse lahko razširimo na štirikotnike, slika 34, kjer imamo več kot eno rešitev ali pa tudi 

nimamo rešitve. Aritmetične rebuse lahko posplošimo tudi na poligone s stranico n (Wittmann, 

2005). 

 

 
Slika 34: Aritmetični rebus v obliki štirikotnika (Wittmann, 2005). 
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RISALNA URA ZA POLIGONE 

Risalna ura je krog, ki ga omejuje krožnica, razdeljena na 60 enakih delov, slika 35. Število 

60 lahko delimo s 3, 4, 5 in 6, zato omogoča konstrukcijo kvadrata, pravilnega trikotnika, 

petkotnika, šestkotnika in osemkotnika. Če želimo npr. konstruirati petkotnik, označimo na 

risalni uri točke vsakih 12 črtic in jih povežemo. Če želimo narisati poligone različnih 

velikosti, izdelamo risalne ure različnih velikosti. Ustrezanje poligonov lahko uporabljamo 

za raziskovanje lastnosti in merjenje kotov. Rezanje poligonov na dele in ponovno sestavljanje 

je običajna dejavnost za formuliranje obrazcev in tudi Pitagorovega izreka (Wittmann, 2005). 

 

 
Slika 35: "Risalna ura" (Wittmann, 2005). 
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2. EMPIRIČNI DEL 

 

2.1. NAMEN EMPIRIČNEGA DELA 

 

Učitelji pogosto ne uporabljajo vzorcev pri pouku, saj so mnenja, da so takšne aktivnosti bolj 

motivacijske, kot pa da bi učencem podali znanje brez njih (Zazkis in Liljedahl, 2002). 

 

Raziskovalci so med učenci opravili že veliko raziskav, kjer so ugotavljali, ali je poučevanje z 

vzorci učinkovitejše od drugih načinov poučevanja. V teoretičnem delu smo opisali, kakšen je 

pomen in namen vzorcev. Zaradi tega in prej navedenih navedb o razmišljanju učiteljev smo se 

odločili, da raziščemo mnenje učiteljev o vzorcih. Velikokrat je tako, da strokovnjaki 

odobravajo nove metode in jih zato vključijo v učni načrt kot didaktična priporočila ali 

podobno. Velikokrat pa se zgodi, da teh novih metod učitelji nato ne uporabljajo pri pouku. Z 

anketo smo želeli raziskati, ali učitelji uporabljajo vzorce pri pouku matematike. Če jih ne 

uporabljajo, zakaj menijo, da so neprimerni za uporabo pri pouku? Razlogi za to bi lahko bili, 

ker se učiteljem vzorci ne zdijo primerni za obravnavo snovi, ker se učenci prav toliko naučijo s 

starejšo metodo kot z vzorci, mogoče delo z vzorci potrebuje več časa ipd. 

 

Raziskovalna vprašanja, ki smo si jih postavili in skušali nanje odgovoriti, so: 

1. Ali učitelji menijo, da so vzorci učinkoviti pri obravnavi novih vsebin? 

2. Ali učitelji uporabljajo vzorce pri pouku matematike? 

3. Kakšne so ovire za uvajanje vzorcev pri pouku matematike? 

 

2.2. METODOLOGIJA 

 

Odgovore na postavljena raziskovalna vprašanja smo dobili z uporabo anketnega vprašalnika, 

ki smo ga poslali po elektronski pošti več učiteljem v Sloveniji. Nanj je odgovorilo 30 učiteljev, 

katerih ankete smo nato obravnavali. 
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2.2.1. VZOREC 

 

V raziskavo je bilo vključenih 30 učiteljev matematike iz Slovenije. Vzorec učiteljev je bil 

nenaključen, saj smo anketo pošiljali po elektronski pošti. Izbor učiteljev se je zato omejeval na 

elektronske naslove učiteljev, ki smo jih našli na spletu, med njimi je največ naslovov mestnih 

šol ter na elektronske naslove učiteljev, ki smo jih predhodno osebno poznali. Anketa je bila 

anonimna, zato o učiteljih nimamo podatkov. Povprašali smo jih le o letih poučevanja. 

Obravnavali smo le učitelje, ki poučujejo več kot tri leta. 

 

2.2.2. OPIS INSTRUMENTOV 

 

Pri raziskavi smo uporabili instrument anketni vprašalnik. Del ankete z opisi situacij je v Prilogi 

I, list z anketnimi vprašanji pa v Prilogi II. Učitelji so izpolnili list z vprašanji in nam ga vrnili. 

 

V anketi so različne ideje za vpeljavo osem učnih vsebin. Zajeli smo snovi iz šestega, osmega 

in devetega razreda, največ pa je snovi iz osmega razreda. Pri vsaki snovi sta podani dve ideji 

ali tri ideje za vpeljavo snovi, od katerih je ena z uporabo vzorcev. Na primer, prva snov, ki 

smo jo vključili v anketo, je seštevanje in odštevanje predznačenih števil. Snov se poučuje v 

osmem razredu. Pri snovi so bile podane tri ideje, v katerih je prikazan izračun istega izraza, 

slika 36. 

 

Druga uporabljena snov, izrazi s spremenljivkami, se prav tako obravnava v osmem razredu. 

Sledila je snov pojem enačbe, ki se obravnava v šestem razredu. Četrta snov, diagonale 

večkotnika, se obravnava v osmem razredu. Vključili smo še snovi, ki se obravnavata v 

devetem razredu in sicer pojem linearne funkcije in pojem enakega razmerja. Sedma vključena 

snov je sestavljanje izrazov. Zadnja pa izpostavljanje skupnega faktorja. Obe se obravnavata v 

osmem razredu. 
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Slika 36: Prva snov anketnega vprašalnika. 
 

Učitelji niso bili seznanjeni s tematiko moje diplomske naloge. V anketi smo zapisali, da pišem 

diplomsko nalogo, ki obravnava vprašanje, za katere predstavitve snovi se učitelji najraje 

odločajo. S tem smo želeli doseči, da učitelji niso bili pod vplivom, da je kakšen odgovor 

pravilnejši od drugih. Ker se učitelji odločajo za pristop, ki ga bodo uporabili pri vpeljavi 

snovi tudi glede na zmožnosti učencev, smo učitelje prosili, naj privzamejo, da vpeljujejo snov 

v heterogen razred. 

 

Učitelji so odgovarjali na poseben list z vprašanji, Priloga II. Najprej so bila vprašanja zaprtega 

tipa, kjer so ovrednotili ideje glede na tri kriterije. Nato so pri vsaki snovi odgovarjali na 

vprašanji odprtega tipa. Na sliki 37 so prikazana vprašanja za prvo snov. Ob koncu ankete so 

nam zaupali še število let poučevanja. Upoštevali smo le odgovore učiteljev, ki poučujejo vsaj 

tri leta, saj menimo, da se učitelji z manj leti poučevanja šele privajajo in zato nimajo ustaljenih 

pristopov. 
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Slika 37: Vprašanja za prvo snov. 
 

2.3. REZULTATI Z ANALIZO IN INTERPRETACIJO 

 

Podatke za izdelavo empiričnega dela diplomskega dela smo dobili z opisanim instrumentom. 

Rezultati so predstavljeni po posameznih predstavljenih snoveh. Najprej so v okvirčku 

predstavljene ideje, ki smo jih podali učiteljem. Nato so predstavljeni rezultati za vsak kriterij 

posebej, zbrani v tabelo. Pri vsakem kriteriju smo izračunali skupno oceno, zato da smo dobili 

boljšo predstavo o razvrstitvi idej. Skupno oceno smo dobili tako, da smo odgovore pri najmanj 

ustreza pomnožila z 0, pri srednje ustreza z 1 in pri najbolj ustreza z 2 ter jih sešteli. Pri 

vsakem kriteriju so povzeti še odgovori na vprašanje Zakaj ste se tako odločili?, ki se nanašajo 

na kriterij. Pri zbiranju podatkov o vprašanju smo opazili, da je veliko odgovorov neuporabnih. 

Vprašanje je odprtega tipa. Predvidevali smo, da bodo učitelji za vsako idejo podali odgovor, 

zakaj so se tako odločili. Veliko učiteljev je podalo mnenja zgolj za eno idejo ali en kriterij. 

Nekateri odgovori pa so bili tudi neuporabni npr. ker je boljša, zaradi izkušenj in poznavanja 

idej kot takih, zaradi razumevanja ipd. Ob koncu predstavitve rezultatov vsake snovi pa so 

povzeti odgovori na vprašanje: Kako vi uvedete snov? 

 

1. snov: Seštevanje in odštevanje predznačenih števil 

 

1. ideja: Moder krogec ● predstavlja -1. Rdeč krogec ● predstavlja +1. Rdeč in moder krogec 

se uničita kar zapišemo 011  . Število -3 lahko tako predstavimo kot ● ● ●.  

Izračunamo izraz:  )4(2   = - 2 
 
2. ideja: Učenci nadaljujejo z računanjem: 
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3. ideja: Učenci prikažejo število in operacijo na številski premici. 
 

 )4(2  
 

 

 

Pri drugi ideji je uporabljen operacijski vzorec. Tretja ideja se pojavlja v učbenikih osmih 

razredov osnovne šole. 

 

Razumljivost 

 

Ustrezanje kriteriju: Razumevanje snovi 
  najmanj srednje najbolj skupna ocena 

ideja 1 12 16 2 20 
ideja 2 18 6 6 18 
ideja 3 0 8 22 52 

Tabela 7: Rezultati kriterija Razumevanje snovi pri prvi snovi. 
 

Nekateri učitelji so zapisali, da je prva ideja zahtevna za razumevanje in da odpove pri velikih 

številih. Druga ideja ne pripelje do razumevanja, učenci samo nadaljujejo račune, ne razumejo 

pa bistva. Iz tabele 7 je razvidno, da večina učiteljev meni, da je tretja ideja najrazumljivejša. 

 

Zanimiva je razvrstitev prve ideje pred drugo, saj menimo, da je prva ideja zahtevna za 

razumevanje, predvsem pri operaciji odštevanja. Ideja z vzorci pa je razumljiva in preprosta. 
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Vsebinskost 

 

Ustrezanje kriteriju: Vodi k matematičnemu bistvu 
  najmanj srednje najbolj skupna ocena 

ideja 1 11 15 4 23 
ideja 2 16 10 4 18 
ideja 3 3 5 22 49 

Tabela 8: Rezultati kriterija Vodi k matematičnemu bistvu pri prvi snovi. 
 

Učitelji so zapisali, da je tretja ideja preprosta za prikazovanje. Pri prikazovanju lahko 

uporabimo pripomočke, kot so trakovi ipd. Učenci si s pomočjo številske premice bolje 

predstavljajo računanje predznačenih števil. 

 

Menimo, da se je večina učiteljev tako odločila, tabela 8, ker tretja ideja pripomore k 

predstavljivosti računanja, kar je pomembno pri tej snovi. Pri operacijskem vzorcu pa tega ni. 

 

Privlačnost 

 

Ustrezanje kriteriju: Privlačnost naloge za učence 
  najmanj srednje najbolj skupna ocena 

ideja 1 3 9 18 45 
ideja 2 27 0 3 6 
ideja 3 0 21 9 39 

Tabela 9: Rezultati kriterija Privlačnost naloge za učence pri prvi snovi. 
 

Učitelji so zapisali, da je prva ideja privlačna za učence, saj ni strogo matematična. Ideja z 

vzorci pa skoraj za večino učiteljev najmanj ustreza kriteriju, tabela 9. Nekateri učitelji so 

zapisali, da bi pri prvih dveh idejah porabili več časa. 

 

Menimo, da je razlog za takšne rezultate precej očiten, saj prva ideja uporablja krogce, tretja 

ideja pa premico, kar je privlačno za učence. Pri ideji z vzorci je uporabljen operacijski vzorec, 

ki pa ne vsebuje slike ali podobnega. 

 

Pri vprašanju Kako vi uvedete snov? je večina učiteljev odgovorila, da uvedejo snov kot tretjo 

idejo ali z dopolnitvami (termometer, igralne kocke ipd.). Niti eden učitelj pri uvajanju snovi ne 

uporablja ideje z vzorci. 
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Pri vseh kriterijih ima ideja z vzorci najmanjšo skupno oceno. Iz tega lahko sklepamo, da po 

mnenju učiteljev uvajanje snovi z idejo z vzorci ni učinkovito. 

 

2. snov: Izrazi s spremenljivkami 

 

1. ideja: Učenci rešijo naloge z zaporedjem slikic, kjer napovejo, kakšna bo n-ta slikica. 

 
Nariši naslednjo slikico. Koliko palčk si potreboval za 4. slikico? 
Koliko palčk potrebujemo za 20. slikico? 
Koliko jih potrebujemo za 100. slikico? 
Koliko jih potrebujemo za n-to slikico? 
 
2. ideja: Mojca je nameravala v trgovini kupiti 3kg sladkorja in 6kg češenj, da bo delala 
marmelado. Ker ni poznala cen izdelkov in ni imela veliko denarja s seboj je zapisala izraz, kjer 
je x pomenil ceno sladkorja, y pa ceno češenj. 
 

yx  63  
 
Na spletni strani trgovine je poiskala cene: 1kg sladkorja 1€; 1kg češenj 4€. Ter vstavila cene v 
izraz: 4613   Rezultat izraza je 27. Torej bo za nakup potrebovala 27€. 
 
3. ideja: Podan imaš izraz: yx  32   
Kolikšna je vrednost izraza, če je:  
                  ○   3,1  yx ; izraz zapišemo: 3312  ; rezultat: 11 
                  ○   2,5  yx ; izraz zapišemo:                 ; rezultat: 
                  ○   9,6  yx ; izraz zapišemo:                 ; rezultat: 

 

Prva ideja vsebuje geometrijski vzorec. Tekstne naloge, podobne drugi ideji, so uporabljene kot 

uvod v osnovnošolskih učbenikih za osmi razred. 

 

Razumljivost 

 

Ustrezanje kriteriju: Razumevanje snovi 
  najmanj srednje najbolj skupna ocena 

ideja 1 8 8 14 36 
ideja 2 12 10 8 26 
ideja 3 10 12 8 28 

Tabela 10: Rezultati kriterija Razumevanje snovi pri drugi snovi. 
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Nekateri učitelji so zapisali, da so pri prvi ideji uporabljeni vzorci, ki vodijo do razumevanja. 

Učitelj meni, da bodo učenci snov najbolj razumeli, če sami odkrivajo in raziskujejo. Spet drugi 

učitelji menijo, da prva ideja večine učencev ne pripelje do posplošitve in zapisa pravila. 

Menijo, da je druga ideja dobra, ker je osnovana na življenjskem primeru in ga zato učenci 

dobro razumejo. Glede tretje ideje pa so nekateri zapisali, da ne pripelje do razumevanja, spet 

drugi so menili, da je dobra, saj dobijo tako učenci stik s primeri. Ocene idej pri kriteriju, tabela 

10, bistveno ne izstopajo, zato so tudi mnenja učiteljev tako različna. 

 

Vsebinskost 

 

Ustrezanje kriteriju: Vodi k matematičnemu bistvu 
  najmanj srednje najbolj skupna ocena 

ideja 1 12 6 12 30 
ideja 2 6 9 15 39 
ideja 3 12 15 3 21 

Tabela 11: Rezultati kriterija Vodi k matematičnemu bistvu pri drugi snovi. 
 

Tabela 11 prikazuje rezultate kriterija Vodi k matematičnemu bistvu. Učitelji niso podali 

odgovorov glede kriterija pri vprašanju odprtega tipa. 

 

Privlačnost 

 

Ustrezanje kriteriju: Privlačnost naloge za učence 
  najmanj srednje najbolj skupna ocena 

ideja 1 3 6 21 48 
ideja 2 9 15 6 27 
ideja 3 18 9 3 15 

Tabela 12: Rezultati kriterija Privlačnost naloge za učence pri drugi snovi. 
 

Veliko učiteljev meni, da je prva ideja zanimiva in zato privlačna za učence, tabela 12. Učenci 

lahko nalogo rešijo tudi praktično tako, da sestavljajo palčke, vžigalice ipd. 

 

Mislimo, da je prva ideja privlačnejša za učence, saj raziskujejo s pomočjo sličic, druga ideja pa 

je tekstna in zato vizualno nezanimiva. 

 

Pri vprašanju Kako vi uvedete snov? je večina učiteljev odgovorila, da uvede snov podobno kot 

pri drugi ideji. Idejo z vzorci uporablja pet učiteljev. Torej večina učiteljev ne uporablja 

vzorcev pri vpeljavi te snovi. 
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Večina učiteljev je izpostavila dobre lastnosti ideje z vzorci. Navedli so lastnost, ki jo primer z 

vzorci nima, in sicer da ni osnovan na življenjskem primeru. Pri dveh kriterijih ima ideja z 

vzorci najvišjo skupno oceno, pri enem kriteriju pa srednjo oceno. Sklepamo lahko, da večina 

učiteljev meni, da je ideja z vzorci učinkovita pri uvajanju snovi. 

 

3. snov: Pojem enačbe 

 

1. ideja: Kateremu številu prišteješ 3, da dobiš 5? 
53 x  Z vstavljanjem različnih vrednosti x ugotovi, kdaj je leva stran enaka desni. 

 
2. ideja: Kateremu številu prišteješ 3, da dobiš 5? 
 

 
3. ideja: Kateremu številu prišteješ 3, da dobiš 5? 
Pri kateri uteži bo tehtnica v ravnovesju. 
 

 
 

Prva ideja temelji na operacijskem vzorcu, saj se vrednosti zaporedno nadaljujejo. Vse ideje se 

uporabljajo v osnovnošolskih učbenikih matematike za šeste razrede. 

 

Razumljivost 

 

Ustrezanje kriteriju: Razumevanje snovi 
  najmanj srednje najbolj skupna ocena 

ideja 1 15 5 10 25 
ideja 2 11 16 3 22 
ideja 3 4 9 17 43 

Tabela 13: Rezultati kriterija Razumevanje snovi pri tretji snovi. 
 

 
x  3x  Desna stran L = D 
0 3 5 ne 
1    
2    
3    
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Učitelji so mnenja, da imajo učenci pri prvi ideji najboljši pregled nad snovjo in snov tako 

najlažje razumejo. Učitelji so tudi mnenja, da temelji tretja ideja na življenjski situaciji in je 

zato učencem razumljivejša. 

 

Menimo, da je razlog za uvrstitev tretje ideje kot najbolj ustrezajoče kriteriju, tabela 13, da je 

pri ideji prikazana tehtnica, ki je učencem dobro poznana in je posledično tudi razumljivejša. 

 

Vsebinskost 

 

Ustrezanje kriteriju: Vodi k matematičnemu bistvu 
  najmanj srednje najbolj skupna ocena 

ideja 1 15 9 6 21 
ideja 2 6 18 6 30 
ideja 3 9 3 18 39 

Tabela 14: Rezultati kriterija Vodi k matematičnemu bistvu pri tretji snovi. 
 

Učitelji so glede prve ideje odgovarjali, da v razpredelnici ni razvidnega bistva enačbe, oblike 

enačbe, torej naloga ni najboljša za uvajanje pojma enačbe. Pri drugi ideji so zapisali, da je 

sicer ideja dobra za prikazovanje bistva računanja enačbe, vendar za uvajanje ni dobra, saj ni 

prikazanega enačaja med levo in desno stranjo. Tretja ideja je najboljša za predstavo enačbe, saj 

je ravnovesje tehtnice enakost med levo in desno stranjo. Mnenja učiteljev se ujemajo s 

skupnimi ocenami, tabela 14. 

 

Učitelji so razmišljali predvsem o obliki enačbe in ne reševanju. Menimo pa, da naloga z vzorci 

najbolje in pregledno prikaže reševanje enačbe. 

 

Privlačnost 

 

Ustrezanje kriteriju: Privlačnost naloge za učence 
  najmanj srednje najbolj skupna ocena 

ideja 1 21 6 3 12 
ideja 2 9 21 0 21 
ideja 3 0 3 27 57 

Tabela 15: Rezultati kriterija Privlačnost naloge za učence pri drugi snovi. 
 

Učitelji so zapisali, da je tretja ideja najprivlačnejša za učence, predstavimo jo lahko tudi s 

pripomočki. 
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Rezultate v tabeli 15 si razlagamo tako, da druga in tretja ideja uporabljata grafično 

predstavitev, pri prvi ideji pa je uporabljen operacijski vzorec, kjer so zgolj števila razvrščena v 

tabeli. 

 

Večina učiteljev uvede snov s tretjo idejo ali podobno s pravo tehtnico. Idejo z vzorci uporablja 

sedem učiteljev, torej skoraj četrtina anketirancev uporablja idejo z vzorci. 

 

Ideja z vzorci ima pri dveh kriterijih najnižjo skupno oceno. Iz tega lahko sklepamo, da večina 

učiteljev meni, da ideja z vzorci ni učinkovita za uvajanje snovi. 

 

4. snov: Diagonale večkotnika 

 

1. ideja: Nadaljuj vzorec z diagonalami. 

 
Koliko diagonal ima 4. člen? Koliko diagonal ima 10. člen? Koliko diagonal ima n-ti člen? 
Koliko diagonal ima n-kotnik? 
 
2. ideja: Šest-kotniku nariši vse diagonale. Koliko diagonal gre iz posameznega oglišča? 
Koliko je vseh diagonal iz vseh oglišč v šest-kotniku? Koliko diagonal ima n-kotnik? 
 

3. ideja: Število diagonal za vsak n-kotnik računamo po obrazcu 
2

)3( 


nn
dn . Šest-kotniku 

nariši vse diagonale in preveri, če se število diagonal ujema s številom diagonal, izračunanih po 
obrazcu. 
 

Pri prvi ideji je uporabljen geometrijski vzorec. Druga ideja je uporabljena v osnovnošolskih 

učbenikih matematike za osmi razred. 

 

Razumljivost 

 

Ustrezanje kriteriju: Razumevanje snovi 
  najmanj srednje najbolj skupna ocena 

ideja 1 3 9 18 45 
ideja 2 12 12 6 24 
ideja 3 15 9 6 21 

Tabela 16: Rezultati kriterija Razumevanje snovi pri četrti snovi. 
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Nekateri učitelji so odgovarjali, da je prva ideja pretežka. Nekateri pa so bili mnenja, da je ideja 

dobra, saj lahko vidimo, ali učenci razumejo obrazec. Glede tretje ideje so nekateri odgovarjali, 

da ni dobra, saj učencem samo podamo obrazec, kar pa ne vodi do razumevanja. Nekateri pa 

menijo, da je ideja dobra, saj se morajo učenci navaditi na obrazce in njihovo uporabo. Tabela 

16 prikazuje rezultate kriterija Razumevanje snovi. 

 

Vsebinskost 

 

Ustrezanje kriteriju: Vodi k matematičnemu bistvu 
  najmanj srednje najbolj skupna ocena 

ideja 1 6 9 15 39 
ideja 2 8 15 7 29 
ideja 3 16 6 8 22 

Tabela 17: Rezultati kriterija Vodi k matematičnemu bistvu pri četrti snovi. 
 

Učitelji so odgovarjali, da je prva ideja dobra, saj učenci sami raziskujejo in tako pridejo do 

bistva. Drugi pa so odgovarjali, da ideja z vzorci pripelje le najsposobnejše do posplošitve, pri 

drugi ideji pa pridejo vsi učenci do obrazca. Tabela 17 prikazuje rezultate kriterija Vodi k 

matematičnemu bistvu. 

 

Privlačnost 

 

Ustrezanje kriteriju: Privlačnost naloge za učence 
  najmanj srednje najbolj skupna ocena 

ideja 1 3 9 18 45 
ideja 2 9 15 6 27 
ideja 3 18 6 6 18 

Tabela 18: Rezultati kriterija Privlačnost naloge za učence pri četrti snovi. 
 

Učitelji so odgovarjali, da lahko pri prvi ideji uporabimo različne pripomočke (geoplošča ipd.), 

saj je pri snovi pomembno tudi praktično delo. Druga ideja pa vzame manj časa kot prva ideja. 

 

Pri ideji z vzorci učenci rišejo večkotnike in diagonale ter tako odkrivajo pravilo, zato menimo, 

da ima najvišjo skupno oceno, tabela 18. 

 

Pet učiteljev uporablja pri pouku tretjo idejo, šest učiteljev uporablja drugo idejo. Dvanajst 

učiteljev pa uporablja idejo z vzorci ali podobno z uporabo geoplošče. 
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Ideja z vzorci ima pri vseh treh kriterijih najvišjo skupno oceno. Iz tega lahko sklepamo, da 

učitelji menijo, da je ideja z vzorci učinkovita za uvajanje snovi. 

 

5. snov: Pojem linearne enačbe 

 

1. ideja: Taksi ima startnino 2€. Vsak prevožen kilometer pa stane 1€. S tabelo in grafom 
prikaži odvisnost zaslužka taksista od prevoženih kilometrov. 
 
2. ideja: 

 
Nariši še nekaj členov zaporedja. Z besedami opiši zaporedje. 
V tabeli zapiši odvisnost števila ploščic od številke člena. Nariši graf. 
 

Prva ideja je tipična naloga z življenjsko situacijo, ki se uporablja v vseh osnovnošolskih 

učbenikih matematike za devete razrede. Druga ideja pa vključuje geometrijski vzorec s 

ploščicami. 

 

Razumljivost 

 

Ustrezanje kriteriju: Razumevanje snovi 
  najmanj najbolj skupna ocena 

ideja 1 9 21 42
ideja 2 21 9 18

Tabela 19: Rezultati kriterija Razumevanje snovi pri peti snovi.  
 

Učitelji so odgovarjali, da je prva ideja dobra, saj temelji na življenjski situaciji in je zato 

učencem poznana. Učencem je lažje zapisati funkcijo ob konkretnem primeru. Učitelj meni, da 

morajo učenci pri drugi ideji premisliti tudi o sestavi zaporedja, kar je težje kot prva ideja. 

Drugi učitelj pa meni, da je sicer prva ideja dobra, toda je zanjo potrebno predznanje. Pri drugi 

ideji pa učenci vidijo vzorce, jih rišejo in tako dobijo občutek za linearne funkcije. Tabela 19 

prikazuje rezultate kriterija Razumevanje snovi. 
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Vsebinskost 

 

Ustrezanje kriteriju: Vodi k matematičnemu bistvu 
  najmanj najbolj skupna ocena 

ideja 1 9 21 42
ideja 2 21 9 18

Tabela 20: Rezultati kriterija Vodi k matematičnemu bistvu pri peti snovi. 
 

Nekateri učitelji menijo, da je druga ideja za nekatere učence zahtevna in samo zmožnejše 

učence pripelje do posplošitve. 

 

Mislimo, da je druga ideja precej neobičajna za uporabo pri takšni snovi in so jo zato učitelji v 

večini razvrstili kot manj ustrezajočo, tabela 20. 

 

Privlačnost  

 

Ustrezanje kriteriju: Privlačnost naloge za učence 
  najmanj najbolj skupna ocena 

ideja 1 25 5 10
ideja 2 5 25 50

Tabela 21: Rezultati kriterija Privlačnost naloge za učence pri peti snovi. 
 

Menimo, da so učitelji označili idejo z vzorci kot privlačnejšo, tabela 21, ker učenci rišejo 

sličice, kar je privlačnejše kot zgolj tekstna naloga. 

 

Večina učiteljev uvede snov podobno prvi ideji. Dva učitelja pa uvedeta snov z vzorci. 

 

Pri dveh kriterijih ima ideja z vzorci nižjo skupno oceno. Pri kriteriju privlačnosti pa višjo 

skupno oceno. Iz tega lahko sklepamo, da učitelji menijo, da ideja ni učinkovita pri uvajanju 

snovi. 

 

6. snov: Pojem enakega razmerja 

 

1. ideja: Leonida in Leon sta pripravila pomarančni sok. Leonida je v steklenico zlila dva 
kozarca sirupa in štiri kozarcev vode. Leon pa je naredil sok iz štiri kozarcev sirupa in osem 
kozarcev vode. V kakšnem razmerju je Leonida zmešala sirup in vodo in v kakšnem razmerju je 
Leon zmešal sirup in vodo? Kdo je pripravil slajši sok? 
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2. ideja: 

 
 
Kako velika naj bo naslednja slika, da ne bo obraz popačen? Zapiši razmerje med širino in 
višino posameznih slik? 
 
3. ideja: Filip in Kristina sta dobila vsak svojo čokolado. Prva slika prikazuje Filipovo, druga 
pa Kristinino. Za obe čokoladi zapiši razmerje med pojedenim (obarvanim) delom in ostalim 
delom. Kdo je pojedel več čokolade? 

 
 

Ideje podobne prvi in tretji se pojavljajo v osnovnošolskih učbenikih matematike za devete 

razrede. Pri drugi nalogi je uporabljen grafičen vzorec. 

 

Razumljivost 

 

Ustrezanje kriteriju: Razumevanje snovi 
  najmanj srednje najbolj skupna ocena 

ideja 1 14 6 10 26 
ideja 2 6 10 14 38 
ideja 3 10 14 6 26 

Tabela 22: Rezultati kriterija Razumevanje snovi pri šesti snovi. 
 

Učitelji so odgovarjali, da je prva ideja bolj razumljiva, saj je izvzeta iz realnega življenja. 

Učenci morajo pri drugi ideji razumeti snov, da jo lahko rešijo, pri razmerju je tudi ključna 

konkretna predstavljivost. Nekateri pa so mnenja, da je pretežka. Tretja ideja je prav tako 

izvzeta iz realnega življenja, vendar je boljša kot prva, saj učenci štejejo kvadratke. Vse ideje se 
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mi zdijo primerne za uvajanje, zato se je bilo težko odločiti, katera je boljša. Tabela 22 

prikazuje rezultate kriterija Razumevanje snovi. 

 

Vsebinskost 

 

Ustrezanje kriteriju: Vodi k matematičnemu bistvu 
  najmanj srednje najbolj skupna ocena 

ideja 1 15 12 3 18 
ideja 2 9 12 9 30 
ideja 3 6 6 18 42 

Tabela 23: Rezultati kriterija Vodi k matematičnemu bistvu pri šesti snovi. 
 

Tabela 23 prikazuje rezultate kriterija Vodi k matematičnemu bistvu. Učitelji pri vprašanju 

Zakaj ste se tako odločili? niso podali odgovorov, ki se nanašajo na kriterij. 

 

Privlačnost 

 

Ustrezanje kriteriju: Privlačnost naloge za učence 
  najmanj srednje najbolj skupna ocena 

ideja 1 18 6 6 18 
ideja 2 3 9 18 45 
ideja 3 9 15 6 27 

Tabela 24: Rezultati kriterija Privlačnost naloge za učence pri šesti snovi. 
 

Učitelji menijo, da je druga ideja zanimiva in najbolj privlačna za učence. 

 

Učenci pri nalogi z vzorci delajo s sličicami in zato menimo, da so rezultati takšni, tabela 24. 

 

Nekaj učiteljev uporablja prvo idejo, večina pa tretjo. Idejo z vzorci ne uporablja niti eden 

učitelj. 

 

Pri dveh kriterijih ima ideja z vzorci najvišjo skupno oceno. Sklepamo lahko, da učitelji menijo, 

da je ideja z vzorci učinkovita za uvajanje snovi. 
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7. snov: Sestavljanje izrazov 

 

1. ideja: Raziskuj število vžigalic glede na dolžino stranice posameznega vzorca. 

 
 
2. ideja: Kako naj zapišem z izrazom: 
                             -       podvoji razliko števil b in 2 
                             -       zapiši polovico vsote števil a in 3 
 
3. ideja: Kako naj matematično izrazimo obseg in ploščino narisanih likov. 

 

 

Prva ideja vključuje geometrijski vzorec z vžigalicami. 

 

Razumljivost  

 

Ustrezanje kriteriju: Razumevanje snovi 
  najmanj srednje najbolj skupna ocena 

ideja 1 11 12 7 26 
ideja 2 17 8 5 18 
ideja 3 2 10 18 46 

Tabela 25: Rezultati kriterija Razumevanje snovi pri sedmi snovi. 
 

Učitelji menijo, da je prva ideja pretežka in zato učencem manj razumljiva. Tretja ideja je 

dobra, enostavna, učenci pri tem ponovijo še obsege likov, ki jih velikokrat pozabijo. 

 

Menimo, da so učitelji bolj naklonjeni tretji ideji, ker je učencem že znana in zato 

razumljivejša, tabela 25. 
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Vsebinskost 

 

Ustrezanje kriteriju: Vodi k matematičnemu bistvu 
  najmanj srednje najbolj skupna ocena 

ideja 1 15 9 6 21 
ideja 2 13 13 4 21 
ideja 3 2 8 20 48 

Tabela 26: Rezultati kriterija Vodi k matematičnemu bistvu pri sedmi snovi. 
 

Učitelji so odgovarjali, da prva ideja večino učencev ne pripelje do posplošitve. Učitelju se zdi 

prva ideja dobra za matematično preiskovanje, učenci sami preiskujejo lastnosti, sestavljajo 

izraze in nato ugotavljajo povezave. Pri drugi ideji je predvsem predstavljeno bistvo 

zapisovanja izrazov. Rezultati kriterija Vodi k matematičnemu bistvu so prikazani v tabeli 26. 

 

Privlačnost 

 

Ustrezanje kriteriju: Privlačnost naloge za učence 
  najmanj srednje najbolj skupna ocena 

ideja 1 12 0 18 36 
ideja 2 18 12 0 12 
ideja 3 0 18 12 42 

Tabela 27: Rezultati kriterija Privlačnost naloge za učence pri sedmi snovi. 
 

Učitelji menijo, da je druga ideja manj privlačna za učence. 

 

Prva in tretja ideja vsebujeta grafičen prikaz, zato menimo da sta po mnenju učiteljev bolj 

privlačni, tabela 27. 

 

Večina učiteljev uporablja idejo podobno tretji. Učitelj uporablja podobne naloge prvi ideji. 

Drug učitelj uporablja vzorce le pri dodatnem pouku. 

 

Ideja z vzorci ima pri dveh kriterijih srednjo skupno oceno. Pri kriteriju Vodi k matematičnem 

bistvu pa si deli drugo mesto z drugo idejo. Sklepamo, da učitelji menijo, da ideja ni najbolj 

učinkovita pri uvajanju snovi. 
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8. snov: Izpostavljanje skupnega faktorja 

 

1. ideja: Z množenjem smo produkt preoblikovali v vsoto. 
yxyx 36)2(3   

 
Nasprotna operacija je izpostavljanje. Oba člena vsote yx 36   vsebujeta faktor 3. 
Če izpostavimo skupni faktor, preoblikujemo vsoto spet v produkt. 
 

)2(332336 yxyxyx   
 
2. ideja: Nadaljuj vzorec in ga opiši.  
 
— — — … —     +      |    |    |     … |             a   +   b 

a              b 
 
— — — … —              |    |    |     … |  a   +   b  2(a + b) 
— — — … —     +       |    |    |     … |  a   +   b 
 
 2a              2b 
 
— — — … —            |    |    |     … |              a   +   b  3(a + b) 
— — — … —     +     |    |    |     … |   a   +   b 
— — — … —            |    |    |     … |              a   +   b 
 
 3a              3b 
 

Prva ideja je uporabljena v učbeniku matematike za osme razrede. Pri drugi ideji je uporabljen 

geometrijski vzorec z vžigalicami. 

 

Razumljivost 

 

Ustrezanje kriteriju: Razumevanje snovi 
  najmanj najbolj skupna ocena 

ideja 1 2 28 56
ideja 2 28 2 4

Tabela 28: Rezultati kriterija Razumevanje snovi pri osmi snovi.  
 

Učitelj je mnenja: Preden učencem razložimo kako poteka druga ideja, kaj pomeni črtica in 

pikica, že razložimo prvo idejo. Učitelj je odgovoril, da bi bilo dobro pri drugi ideji uporabiti 

pike različnih barv ali sličice namesto črtic. Druga ideja je nepotrebna abstrakcija, ki nič ne 

doprinese k razumevanju snovi. Spet drugi učitelj pa meni: Pri spremenljivkah se mi zdi 

pomembna ponazoritev in stik spremenljivk z resničnim življenjem, ker abstraktna snov sama 

po sebi dela učencem težave, zato je druga ideja izredno domiselna. 
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Menimo, da se je večina odločila za prvo idejo, ker je na videz lažja od druge ideje, tabela 28. 

 

Vsebinskost 

 

Ustrezanje kriteriju: Vodi k matematičnemu bistvu 
  najmanj najbolj skupna ocena 

ideja 1 6 24 48
ideja 2 24 6 12

Tabela 29: Rezultati kriterija Vodi k matematičnemu bistvu pri osmi snovi. 
 

Menim, da so se učitelji tako odločili, ker je druga ideja neobičajna za prikaz takšne snovi, 

tabela 29. 

 

Privlačnost 

 

Ustrezanje kriteriju: Privlačnost naloge za učence 
  najmanj najbolj Skupna ocena 

ideja 1 12 18 36
ideja 2 18 12 24

Tabela 30: Rezultati kriterija Privlačnost naloge za učence pri osmi snovi. 
 

Nekateri učitelji so mnenja, da je prva ideja enostavnejša, ni pa tako motivacijska kot druga. 

Tabela 30 pa prikazuje drugačne rezultate. 

 

Večina učiteljev uporablja idejo podobno prvi. Niti eden učitelj ne uporablja ideje podobne 

drugi. 

 

Pri vseh kriterijih ima druga ideja najnižjo skupno oceno. Sklepamo lahko, da večina učiteljev 

meni, da ideja z vzorci ni učinkovita pri uvajanju snovi. 

 

2.4. POVZETEK UGOTOVITEV 

 

Ideja z vzorci je pri petih snoveh, tabela 31, označena kot neprimerna za uvajanje snovi. Pri treh 

snoveh je ideja z vzorci označena kot učinkovita pri uvajanju snovi. Na podlagi rezultatov te 

ankete zato lahko sklepamo, da vprašani učitelji menijo, da vzorci niso vedno primerni za 

uvajanje snovi. Opazili smo, da ima pri kriteriju Privlačnost naloge za učence ideja z vzorci pri 
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petih snoveh najvišjo skupno oceno, le-ta pa je tudi velikokrat zelo visoka. Učitelji v večini 

menijo, da so vzorci privlačni za učence in tako motivacijsko dobri. Opazili smo, da imata 

predvsem operacijska vzorca najmanjšo skupno oceno. Operacijska vzorca sta uporabljena pri 

prvi in tretji snovi ter sta edina, ki imata pri vseh treh kriterijih najnižjo skupno oceno. V 

teoretičnem delu, poglavje 1.2.2.3., tega diplomskega dela smo navedli, da se zdijo operacijski 

vzorci učiteljem prelahki in nezanimivi za uporabo pri pouku matematike, posledično lahko 

sklepamo, da je tudi v tej anketi ta razlog tako slabe ocene. 

 

 Snov Tip vzorca 
Razumljivost 

ideje z 
vzorcem 

Vsebinskost 
ideje z 

vzorcem 

Privlačnost 
ideje z 

vzorcem 

Uporaba 
ideje z 

vzorcem 

1. 

Učenci 
nadaljujejo 
račune seštevanja 
predznačenih 
števil, ki si 
sledijo po vrsti. 

operacijski najmanj najmanj najmanj nobeden 

2. 

Učenci 
nadaljujejo 
vzorec z 
vžigalicami in 
napovejo člene 
vzorca. 

geometrijski največ srednje največ 5 
učiteljev 

3. 
Učenci rešijo 
enačbo z uporabo 
preglednice. 

operacijski srednje najmanj najmanj 7 
učiteljev 

4. 

Učenci 
nadaljujejo 
vzorec z 
večkotniki in 
ugotovijo koliko 
diagonal imajo 
členi. 

geometrijski največ največ največ 12 
učiteljev 

5. 

Učenci 
nadaljujejo 
vzorec s 
ploščicami in 
ugotovijo odvisni 
količini. 

geometrijski najmanj najmanj največ 2 učitelja 

6. 

Učenci 
nadaljujejo 
vzorec slik, tako, 
da se ne 
popačijo. 

geometrijski največ srednje največ nobeden 

7. 
Učenci 
raziskujejo 
število vžigalic, 

geometrijski srednje srednje največ 1 učitelj 
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glede na dolžino 
stranice 
posameznega 
vzorca. 

8. 

Učenci 
nadaljujejo 
vzorec s 
palčkami in ga 
opišejo. 

geometrijski najmanj najmanj najmanj nobeden 

Tabela 31: Povzetek rezultatov ankete. 
 

Kot je razvidno iz tabele 31, zelo malo učiteljev uporablja vzorce pri pouku. Pogostost uporabe 

se v večini ujema s prejšnjimi ugotovitvami kriterijev. Razen pri drugi in šesti snovi, kjer so z 

dvema kriterijema ideje označene kot učinkovite, vendar jih večina učiteljev ne uporablja pri 

uvajanju. Zanimivo je, da je ideja z vzorci pri drugi snovi uvodna naloga, ki se, kot smo videli v 

teoretičnem delu, uporablja v učbenikih. Torej ne moremo reči, da je naloga povsem netipična. 

 

V teoretičnem delu je bila prikazana uporaba vzorcev v učbenikih osmega razreda. Ugotovljeno 

je bilo, da vzorci niso pogosto uporabljeni. Uporaba vzorcev pri pouku je prikazana v učnem 

načrtu iz leta 2011, v učnem načrtu iz leta 1998 pa niso omenjeni. Razloge za rezultate o majhni 

uporabi vzorec vidimo v tem, da je uporaba le-teh predstavljena samo v novejšem učnem 

načrtu, prav tako nalog z vzorci v učbenikih ni veliko. Učitelji torej do novega učnega načrta 

niso bili seznanjeni s tem, kako in kje uporabljati vzorce. 

 

Zadnje vprašanje, na katerega smo poskusili odgovoriti, je: Kakšne so ovire za uvajanje 

vzorcev pri pouku matematike? Da bi odgovorili na to vprašanje, nismo uporabili direktnega 

vprašanja, saj bi tako učitelji vedeli, da pripravljamo diplomsko nalogo v zvezi z vzorci, kar bi 

lahko vplivalo na prejšnje odgovore. Postavili smo vprašanje: Zakaj ste se tako odločili glede 

razvrstitve idej po kriterijih? Zbrani odgovori so kljub temu pokazali, da učitelji ne uporabljajo 

vzorcev, ker bi z vzorci porabili preveč časa, naloge niso osnovane na življenjskem primeru, so 

prezahtevne in samo zmožnejše pripeljejo do posplošitve. V teoretičnem delu smo opisali 

pomen uporabe vzorcev pri matematiki ter katere so dobre in katere slabe strani poučevanja z 

vzorci. Res je, da z vzorci porabimo več časa pri pouku, vendar je pokazano, da je znanje boljše 

kot kratkoročni prijemi (učenje na pamet). Bistvo vzorcev je to, da niso prikazani na življenjski 

situaciji. Povedano je bilo, da so vzorci postavljeni med realnim svetom in abstraktnim svetom 

ter ravno zato preko njih učenci pridejo do posplošitev, ki pa so za razumevanje matematike 

zelo pomembne. Mislimo, da so vzorci na prvi pogled res videti zahtevnejši kot druge naloge s 

kakšno življenjsko situacijo, vendar ko večkrat delamo z njimi, se tudi učenci navadijo nanje. 
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Res pa je tudi, da bi se moralo delo z vzorci razvijati že vse od zgodnjih let učenja in da bi 

nenadna vpeljava vzorcev v učenčevo dojemanje matematike mogoče učencu samemu 

povzročila določene težave. 

 

Ugotovitve na postavljena vprašanja so podane glede na odgovore osmih snovi. Torej pri 

ugotovitvi, da večina anketiranih učiteljev ne uporablja vzorcev, ne moremo reči, da anketirani 

učitelji ne uporabljajo vzorcev pri kakšni drugi snovi. Podobno ne moremo trditi pri preostalih 

ugotovitvah. Res pa je, da so snovi izbrane iz več razredov in različnih sklopov. Nekatere ideje 

so tipične za uporabo vzorcev in so uporabljene tudi v učbenikih. Če učitelji ne uporabljajo 

vzorcev pri teh tipičnih snoveh je malo verjetno, da jih bodo uporabljali pri drugih. 

 

Vzorec anketiranih učiteljev je bil glede na število učiteljev, ki poučujejo matematiko v 

osnovnih šolah zanemarljiv, zato ne moremo delati bistvenih posplošitev. Na podlagi 

odgovorov ankete vseeno menimo, da učitelji niso dobro seznanjeni s tem, kje in kako lahko 

uporabljajo vzorce. Prav tako menimo, da niso seznanjeni o pomenu uporabe vzorcev pri 

pouku. Posledično bi bilo treba izvajati tečaje oz. seminarje za učitelje, kot se to izvaja v tujini. 
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3. SKLEP 

 

Pri poučevanju matematike se pojavljajo novi pristopi, s katerimi naj bi učinkoviteje 

obravnavali matematične snovi. Med te sodijo tudi vzorci, ki navadno vodijo k spoznavanju in 

nato učenju algebre. Algebra zagotovo spada med zahtevnejše matematične snovi v osnovni 

šoli. Matematiko tudi skušamo narediti zanimivejšo za učence in ji s tem povečati 

priljubljenost, saj je za večino učencev prava nočna mora. Za veliko učencev računanje in 

števila nasploh niso zanimiva. Pri vzorcih pa učenci delajo z vžigalicami, pikami ipd., kar jim 

naredi matematično vsebino zanimivejšo, celo podobno igri, in jih posledično ne odvrača od 

matematike, celo nasprotno, z vzorci lahko učenci odnesejo od matematike več kot od 

poučevanja s konvencionalnimi metodami. 

 

Operacijski vzorci poudarjajo, prikazujejo zanimive lastnosti števil. Učenci bi morali pri 

matematiki raziskovati in sami odkrivati lastnosti ter pravila. Delo z vzorci postopoma vodi do 

odkrivanja lastnosti in pravil. Učenci morajo torej sami raziskati vzorec, zato da lahko pridejo 

do posplošitev. Pri reševanju vzorcev ne obstaja veliko pravil, kako se jih rešuje. Vzorci se 

lahko uporabljajo skoraj pri vsaki snovi, ki se jo obravnava v osnovni šoli. Z vzorci lahko 

izvedemo številne aktivnosti; Učenci lahko vzorce sestavljajo z dejanskimi vžigalicami, gumbi, 

zlagajo izrezane večkotnike ipd. Pri nalogah z vzorci lahko uporabimo računala in matematične 

didaktične programe. Vzorci imajo torej veliko dobrih lastnosti. Menimo, da jih je zato vredno 

uporabiti pri pouku matematike. 

 

Nove pristope pri poučevanju je treba tudi dejansko uporabiti pri pouku. Mislimo, da se skoraj 

vsak učitelj najprej vpraša: »Zakaj bi nov pristop zamenjal s starim, ki učence prav tako privede 

do znanja?« Mogoče bi bilo bolj koristno, če bi se učitelji raje vprašali: »Ali je moj sedanji 

pristop še dober ali pa mogoče obstaja še kakšen boljši, inovativnejši pristop, s katerim bom 

izboljšal znanje mojim učencem?« Učiteljem je zato treba premišljeno predstaviti pristop. 

Najprej bi jim morali predstaviti, zakaj so vzorci dobri za uporabo pri pouku. Dobre lastnosti 

lahko pokažemo preko raziskav, primerov ipd. Učiteljem bi morali predstaviti, kje in kako 

uporabiti vzorce. V učnem načrtu je sicer navedenih nekaj didaktičnih priporočil, vendar bi 

lahko učiteljem predstavili potek učne ure z vzorci, podali učne liste, predstavili zanimiva učna 

okolja z vzorci, možne aktivnosti ipd. Kajti samo tako bodo učitelji uporabili nov pristop pri 

pouku in ga tudi kdaj zamenjali s predhodno ustaljenim pristopom. 
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PRILOGE 

 



 

I 

Priloga I: 
 

ANKETA 
 
Moje ime je Neli Markočič, sem študentka na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Pred vami je 
anonimna anketa, ki jo bom uporabila pri empiričnem delu diplomske naloge, v katerem 
obravnavam za katere predstavitve snovi se učitelji najraje odločajo. Zelo bi mi koristilo, če si 
vzamete kakih 15 minut časa in jo izpolnite. 
 
V anketi je predstavljenih nekaj idej za vpeljavo 8 različnih snovi. Privzemite, da vpeljujete 
snov v heterogen razred. Prosim, če zamisli preberete, ter nato odgovorite na vprašanja na 
priloženem listu. 
 

1. SEŠTEVANJE IN ODŠTEVANJE PREDZNAČENIH ŠTEVIL 
(8.razred) 
 
1. ideja: Moder krogec ● predstavlja -1. Rdeč krogec ● predstavlja +1. Rdeč in moder krogec 

se uničita kar zapišemo 011  . Število -3 lahko tako predstavimo kot ● ● ●.  

Izračunamo izraz:  )4(2   = - 2 
 
2. ideja: Učenci nadaljujejo z računanjem: 
 

2)4(2

1)1(2

202

312

422

532











 

 
3. ideja: Učenci prikažejo število in operacijo na številski premici. 
 

 )4(2  
 

 



 

II 

2. IZRAZI S SPREMENLJIVKAMI (8.razred) 
 
1. ideja: Učenci rešijo naloge z zaporedjem slikic, kjer napovejo, kakšna bo n-ta slikica. 

 
Nariši naslednjo slikico. Koliko palčk si potreboval za 4. slikico? 
Koliko palčk potrebujemo za 20. slikico? 
Koliko jih potrebujemo za 100. slikico? 
Koliko jih potrebujemo za n-to slikico? 
 
2. ideja: Mojca je nameravala v trgovini kupiti 3kg sladkorja in 6kg češenj, da bo delala 
marmelado. Ker ni poznala cen izdelkov in ni imela veliko denarja s seboj je zapisala izraz, kjer 
je x pomenil ceno sladkorja, y pa ceno češenj. 
 

yx  63  
 
Na spletni strani trgovine je poiskala cene: 1kg sladkorja 1€; 1kg češenj 4€. Ter vstavila cene v 
izraz: 4613   Rezultat izraza je 27. Torej bo za nakup potrebovala 27€. 
 
3. ideja: Podan imaš izraz: yx  32   
Kolikšna je vrednost izraza, če je:  

o 3,1  yx ; izraz zapišemo: 3312  ; rezultat: 11 
o 2,5  yx ; izraz zapišemo:                 ; rezultat: 
o 9,6  yx ; izraz zapišemo:                 ; rezultat: 

 

3. POJEM ENAČBE (6.razred) 
 
1. ideja: Kateremu številu prišteješ 3, da dobiš 5?  

53 x  Z vstavljanjem različnih vrednosti x ugotovi, kdaj je leva stran enaka desni. 
 
x  3x  Desna stran L = D 
0 3 5 ne 
1    
2    
3    
 
2. ideja: Kateremu številu prišteješ 3, da dobiš 5? 
 

 



 

III 

3. ideja: Kateremu številu prišteješ 3, da dobiš 5? 
Pri kateri uteži bo tehtnica v ravnovesju. 
 

 
 

4. DIAGONALE VEČKOTNIKA (8.razred) 
 
1. ideja: Nadaljuj vzorec z diagonalami. 

 
Koliko diagonal ima 4. člen? 
Koliko diagonal ima 10. člen? 
Koliko diagonal ima n-ti člen? 
Koliko diagonal ima n-kotnik? 
 
2. ideja: Šest-kotniku nariši vse diagonale. Koliko diagonal gre iz posameznega oglišča? 
Koliko je vseh diagonal iz vseh oglišč v šest-kotniku? Koliko diagonal ima n-kotnik? 
 

3. ideja: Število diagonal za vsak n-kotnik računamo po obrazcu 
2

)3( 


nn
dn . Šest-kotniku 

nariši vse diagonale in preveri, če se število diagonal ujema s številom diagonal, izračunanih po 
obrazcu. 
 

5. POJEM LINEARNE FUNKCIJE (9.razred) 
 
1. ideja: Taksi ima startnino 2€. Vsak prevožen kilometer pa stane 1€. S tabelo in grafom 
prikaži odvisnost zaslužka taksista od prevoženih kilometrov. 
 
2. ideja: 

 
Nariši še nekaj členov zaporedja. Z besedami opiši zaporedje. 
V tabeli zapiši odvisnost števila ploščic od številke člena. Nariši graf. 
 



 

IV 

6. POJEM ENAKEGA RAZMERJA (9.razred) 
 
1. ideja: Leonida in Leon sta pripravila pomarančni sok. Leonida je v steklenico zlila dva 
kozarca sirupa in štiri kozarcev vode. Leon pa je naredil sok iz štiri kozarcev sirupa in osem 
kozarcev vode. V kakšnem razmerju je Leonida zmešala sirup in vodo in v kakšnem razmerju je 
Leon zmešal sirup in vodo? Kdo je pripravil slajši sok? 
 
2. ideja: 

 
 
Kako velika naj bo naslednja slika, da ne bo obraz popačen? Zapiši razmerje med širino in 
višino posameznih slik? 
 
3. ideja: Filip in Kristina sta dobila vsak svojo čokolado. Prva slika prikazuje Filipovo, druga 
pa Kristinino. Za obe čokoladi zapiši razmerje med pojedenim (obarvanim) delom in ostalim 
delom. Kdo je pojedel več čokolade? 

 
 

7. SESTAVLJANJE IZRAZOV (8.razred) 
 
1. ideja: Raziskuj število vžigalic glede na dolžino stranice posameznega vzorca. 

 
 



 

V 

2. ideja: Kako naj zapišem z izrazom: 
- podvoji razliko števil b in 2 
- zapiši polovico vsote števil a in 3 

 
3. ideja: Kako naj matematično izrazimo obseg in ploščino narisanih likov. 

 

8. IZPOSTAVLJANJE SKUPNEGA FAKTORJA (8.razred) 
 
1. ideja: Z množenjem smo produkt preoblikovali v vsoto. 

yxyx 36)2(3   
 
Nasprotna operacija je izpostavljanje. Oba člena vsote yx 36   vsebujeta faktor 3. 
Če izpostavimo skupni faktor, preoblikujemo vsoto spet v produkt. 
 

)2(332336 yxyxyx   
 
2. ideja: Nadaljuj vzorec in ga opiši.  
 
— — — … —     +      |    |    |     … |             a   +   b 

a              b 
 
— — — … —              |    |    |     … |  a   +   b  2(a + b) 
— — — … —     +       |    |    |     … |  a   +   b 
 
 2a              2b 
 
— — — … —            |    |    |     … |              a   +   b  3(a + b) 
— — — … —     +     |    |    |     … |   a   +   b 
— — — … —            |    |    |     … |              a   +   b 
 
 3a              3b 
 



 

VI 

Priloga II: 

 
LIST Z VPRAŠANJI 

 

  
Ustrezanje kriteriju 

(zapišite številko ideje): 
KRITERIJI najmanj srednje najbolj

Zakaj ste se tako odločili? 
Kako vi uvedete snov? 

(zapišite številko ideje ali 
opišite svoj način) 

1.snov       

razumevanje snovi 
      

vodi k matematičnemu 
bistvu 

      

privlačnost naloge za 
učence (motivacija) 

          
2.snov       

razumevanje snovi 
      

vodi k matematičnemu 
bistvu 

      

privlačnost naloge za 
učence (motivacija) 

          
3.snov       

razumevanje snovi 
      

vodi k matematičnemu 
bistvu 

      

privlačnost naloge za 
učence (motivacija) 

          
4.snov       

razumevanje snovi 
      

vodi k matematičnemu 
bistvu 

      

privlačnost naloge za 
učence (motivacija) 

          

 



 

VII 

 
5.snov       

razumevanje snovi 
      

vodi k matematičnemu 
bistvu 

      

privlačnost naloge za 
učence (motivacija) 

          
6.snov       

razumevanje snovi 
      

vodi k matematičnemu 
bistvu 

      

privlačnost naloge za 
učence (motivacija) 

          
7.snov       

razumevanje snovi 
      

vodi k matematičnemu 
bistvu 

      

privlačnost naloge za 
učence (motivacija) 

          
8.snov       

razumevanje snovi 
      

vodi k matematičnemu 
bistvu 

      

privlačnost naloge za 
učence (motivacija) 

          

 
 
Prosim, če mi zaupate število let poučevanja ____. 
 
 
Hvala za sodelovanje! 


